
Opis powstania NTKS Wrocław 

Początki zorganizowanej działalności mniejszości niemieckiej we Wrocławiu wiążą się ściśle 
z historią Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego z siedzibą w Wałbrzychu, w latach 
powojennych najsilniejszym ośrodku mniejszościowym na Dolnym Śląsku. Od powołania tej 
organizacji w 1957 roku grupa wrocławska funkcjonowała jako Oddział Terenowy NTSK. Sytuacja 
ta nie uległa zmianie także po reformie administracyjnej w 1975 roku, mimo podziału 
województwa dolnośląskiego na cztery mniejsze województwa. Przez wiele lat siedzibą 
wrocławskiego oddziału były pomieszczenia wynajmowane w Domu Kultury przy ulicy 
Mazowieckiej. Pod koniec lat 70-tych NTSK zmuszone zostało do zmiany dotychczasowego 
lokum, a po rozpoczęciu remontu budynku, w którym znalazło nową siedzibę – działalność 
organizacji nieomal ustała. 

Większość członków wrocławskiego oddziału stanowili rodowici wrocławianie, jednak już 
wówczas do stowarzyszenia przystępowali przybywający do Wrocławia na studia lub za pracą 
mieszkańcy Górnego Śląska. Z obawy przed represjami wielu z nich składało deklaracje dopiero 
po upewnieniu się, że listy członkowskie nie są udostępniane ówczesnych władzom. 

W okresie stanu wojennego całe stowarzyszenie już oficjalnie musiało zaprzestać 
funkcjonowania, a kiedy taka możliwość zaistniała – trudno było ponownie zebrać wystarczającą 
liczbę osób gotowych do zaangażowania się. 

Okazało się jednak, że oprócz środowiska członków legalnego NTSK we Wrocławiu pojawiła się 
już w połowie lat 80-tych grupa Niemców związanych z działającymi na Górnym Śląsku kołami 
DFK (Deutsche Freundschaftskreise). Członkowie wrocławskiego DFK spotykali się 
w mieszkaniach prywatnych. Znaczną część tej grupy stanowiły osoby zabiegające o zezwolenie 
na wyjazd stały do Republiki Federalnej Niemiec. Po emigracji pierwszej przewodniczącej 
przywództwo zgodził się objąć Friedrich P., wieloletni członek zarządu NTSK. Udało mu się 
skupić wokół siebie przedstawicieli obu środowisk wrocławskich Niemców. Uczestniczył też 
w spotkaniach działaczy DFK na Górnym Śląsku, dążących do oficjalnej rejestracji organizacji 
mniejszościowych. Statut organizacji dolnośląskich Niemców służył wówczas jako wzorzec 
wykorzystywany przy kolejnych próbach oficjalnego uznania stowarzyszeń w województwach: 
katowickim i opolskim. Friedrich P. wszedł w skład delegacji mniejszości niemieckiej, która 
spotkała się z kanclerzem Helmutem Kohlem w listopadzie 1989 roku. Grupa wrocławian 
uczestniczyła także we Mszy Pojednania z udziałem kanclerza Helmuta Kohla i premiera 
Tadeusza Mazowieckiego w nieodległej Krzyżowej. 

Po odnowieniu kontaktów z działaczami NTSK w Wałbrzychu również grupa wrocławska 
wznowiła legalną działalność, ciągle jeszcze jako koło terenowe. Jedną z pierwszych inicjatyw 
było zorganizowanie – po wieloletniej przerwie – zabawy karnawałowej, tradycyjnego już od lat 
50-tych elementów życia kulturalnego wrocławskich Niemców. W 1991 roku wrocławscy aktywiści 



doszli do wniosku, że łatwiej im będzie prowadzić działalność w ramach samodzielnej organizacji. 
Podczas rejestracji sąd zalecił zmianę nazwy towarzystwa umożliwiającą odróżnienie go od już 
funkcjonującego. Po zamianie kolejności dwóch ostatnich członów nazwy nowa organizacja 
przyjęła ostatecznie określenie Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne. Na jej czele 
stanął lider wrocławskich Niemców Friedrich P. W tym okresie nastąpił znaczny wzrost liczby 
członków stowarzyszenia, przy czym coraz znaczniejszą grupę stanowili mieszkańcy Wrocławia 
pochodzący z Górnego Śląska. 

Przewodniczący NTKS zwrócił się do pierwszego wybranego w demokratycznych wyborach 
prezydenta Bogdana Zdrojewskiego o pomoc w znalezieniu lokalu na działalność. Dzięki jego 
wsparciu organizacja znalazła nową siedzibę na ulicy Kazimierza Wielkiego. 

Przedstawiciele wrocławskiej organizacji od początku angażowali się w powołanie, a następnie 
funkcjonowanie Centralnej Rady, przekształconej później w Związek Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych w Polsce. 

Działalność towarzystwa koncentrowała się na pielęgnowaniu tradycji, kultury i języka 
niemieckiego. W wysiłkach na rzecz zachowania znajomości języka niemieckiego NTKS 
współpracowało i współpracuje nadal ze szkołami. Do najważniejszych imprez kulturalnych 
należą tradycyjne festyny letnie skupiające Niemców z całego Dolnego Śląska. Co trzy lata do 
Wrocławia przybywa kilka tysięcy członków mniejszości z całego kraju z okazji kolejnych 
Festiwali Kultury Mniejszości Niemieckiej w Hali Stulecia. 

W porównaniu z innymi regionami zamieszkanymi przez ludność niemiecką we Wrocławiu 
modelowo funkcjonuje duszpasterstwo mniejszościowe, zarówno ewangelickie (samodzielna 
parafia św. Krzysztofa), jak i katolickie.  

 

 


