
Opis powstania DFK Bieńkowice 

Pierwsze próby rejestracji organizacji mniejszości niemieckiej podjęte zostały przez Norberta 
Gaidę, nauczyciela z Roszkowa – wioski należącej podobnie jak Bieńkowice do gminy 
Krzyżanowice. Skupił on wokół siebie grupę osób bez powodzenia zabiegających o zezwolenie 
na wyjazd stały do Niemiec. Wobec kolejnych odmów wydania paszportu Gaida zdecydował się 
na złożenie oficjalnego wniosku o wpisanie do rejestru „Stowarzyszenia Niemców”. Na pierwsze 
pismo z listopada 1983 roku władze w ogóle nie udzieliły odpowiedzi, na kolejne z października 
1984 roku zareagowały kategoryczną odmową i represjami wobec wnioskodawców. Wkrótce 
nastąpiła jednak próba rozwiązania rodzącej się kwestii mniejszości – Norbert Gaida i jego 
współpracownicy otrzymali zgody na wyjazd. 

Szybko okazało się, że miejsce wyjeżdżających zaczęli zajmować kolejni, coraz liczniejsi  
mieszkańcy podraciborskich wiosek. Liderem grupy stał się Blasius Hanczuch, stolarz 
z Bieńkowic. Na rzecz zachowania śladów dziedzictwa kultury niemieckiej na Śląsku angażował 
się on już od lat 70-tych. Jego pierwsze działania związane były z upamiętnieniem grobów 
żołnierzy niemieckich poległych w okresie II wojny światowej i pochowanych na bieńkowickim 
cmentarzu. Angażował się on także w podejmowane już w latach 80-tych wysiłki na rzecz 
przypomnienia postaci wybitnego niemieckiego poety epoki romantyzmu Josepha 
von Eichendorffa, urodzonego w Łubowicach – na terenie sąsiedniej gminy Rudnik. 

Od końca roku 1985 grupa Niemców z Ziemi Raciborskiej spotykająca się najczęściej u Blasiusa 
Hanczucha zaczęła używać określenia Deutscher Freundschaftskreis Ratibor. Środowisko to 
współpracowało blisko z podobnymi z Gliwic, Zabrza, Bytomia, Kędzierzyna-Koźla, Zdzieszowic 
i Wrocławia. Ważnym elementem spotkań był od początku wspólny śpiew, zwłaszcza pieśni 
do słów Eichendorffa. Z tego środowiska pochodzili inicjatorzy powstania – jeszcze przed 
oficjalnym uznaniem mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku – Chóru im. Josepha 
von Eichendorffa. 

Nielegalnie działające koło DFK Racibórz (de facto z siedzibą w Bieńkowicach) uczestniczyło 
w najważniejszych dla historii mniejszości wydarzeniach końca lat 80-tych: akcji zbierania 
podpisów osób deklarujących narodowość niemiecką (od jesieni 1988), pierwszej Mszy Św. 
w języku niemieckim na Górze Św. Anny (4 czerwca 1989), czy Mszy Pojednania w Krzyżowej 
(12 listopada 1989). Blasius Hanczuch był też członkiem delegacji śląskich Niemców przyjętej 
w listopadzie 1989 roku przez kanclerza Helmuta Kohla. 

Po rejestracji stowarzyszenia w styczniu 1990 roku Bieńkowice nadal pozostały szczególnym 
miejscem dla mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. Blasius Hanczuch został wybrany 
pierwszym przewodniczącym organizacji, w jego domu w pierwszym okresie znalazło siedzibę 
biuro całego stowarzyszenia. Kiedy wiosną rozpoczął się proces budowania struktur lokalnych 
miejscowe koło zarejestrowane zostało jako drugie w Oddziale Racibórz. 



Oficjalne utworzenie koła miało miejsce podczas zebrania mieszkańców wsi, wybrany został 
wówczas pierwszy zarząd. Zainteresowanie było bardzo duże, spośród 800 mieszkańców wioski 
do DFK przystąpiło ponad 500 osób. Wkrótce pojawiła się szansa zakupienia popadającego 
w ruinę obiektu dawnego klasztoru sióstr Elżbietanek, przejętego w latach 80-tych przez gminę. 
Kiedy jednak członkowie zarządu koła mieli potwierdzić pożyczkę udzieloną przez organizację 
Ślązaków z Niemiec na zakup budynku – przestraszyli się odpowiedzialności i zrezygnowali 
z funkcji. W zarządzie bieńkowickiego DFK pozostali jedynie bracia Blasius i Josef Hanczuch. 
Podjęcie dalszych działań wymagało dokooptowania kolejnych członków, wywodzili się oni 
głównie z grona chórzystów. Ostatecznie transakcja doszła do skutku i po gruntownym, 
kilkuletnim remoncie przeprowadzonym społecznym wysiłkiem bieńkowickich Niemców, koło 
dysponuje po dziś dzień przestronną i reprezentacyjną siedzibą. 

Obiekt ten jest nie tylko miejscem funkcjonowania biura i spotkań członków, ale też siedzibą 
jedynego w swoim rodzaju muzeum. Mieści ono bogate zbiory samego Blasiusa Hanczucha 
obejmujące wykopaliska archeologiczne, dawne sprzęty gospodarstwa domowego, stare książki. 
Na kilku wystawach tematycznych odwiedzający mogą zapoznać się z różnymi aspektami 
lokalnej i regionalnej historii. 

Za jedno z najważniejszych zadań założyciele koła uznali wprowadzenie nauki języka 
niemieckiego w miejscowej szkole. Początkowo podejmowane wysiłki nie przynosiły efektu 
ze względu na niechęć ówczesnej dyrekcji. Lekcje niemieckiego znalazły się w programie dopiero 
po zmianie na tym stanowisku. Znacznie łatwiej było natomiast doprowadzić do wprowadzenia 
języka niemieckiego do życia miejscowej parafii. Msze niemieckojęzyczne regularnie odprawiane 
są  w Bieńkowicach do dnia dzisiejszego. 


