
Opis powstania DFK Gosławice 

Do 1974 roku Gosławice stanowiły osobną miejscowość. Po przeprowadzonej wówczas reformie 
włączone zostały do Opola. Nowy podział administracyjny nie zmienił jednak wiejskiego charakteru 
Gosławic. Podobnie jak inne peryferyjne dzielnice miasta charakteryzowały się one dużą liczbą 
ludności rodzimej. Inicjator powołania koła DFK – do dzisiaj stojący na czele grupy – Ernst M. już 
od jesieni 1988 roku brał udział w działaniach zmierzających do legalizacji mniejszości niemieckiej. 
Za jego przyczyną mieszkańcy Gosławic, a także nieodległej – ale należącej już do gminy Turawa 
– Zawady, licznie wpisywali się na listę osób deklarujących narodowość niemiecką podczas akcji 
zapoczątkowanej przez Johanna Krolla. 

Bezpośrednio po oficjalnej rejestracji stowarzyszenia Ernst M. uczestniczył w spotkaniu w Niwkach, 
podczas którego omówiony został plan tworzenia lokalnych struktur. Na 3 marca 1990 roku 
zwołane zostało zebranie założycielskie DFK Gosławice, tym samym koło to zostało powołane jako 
pierwsze w całym województwie opolskim. Podczas spotkania wybrany został tymczasowy zarząd, 
którego zadaniem było uregulowanie kwestii prawnych związanych z utworzeniem grupy, nabór 
członków i przygotowanie pierwszego walnego zebrania. 

Jak w wielu innych miejscowościach w początkowym okresie działalność DFK spotkała się 
z powszechnym zainteresowaniem. Do koła przystąpiło 800 osób – w większości z Gosławic 
i sąsiedniej Kolonii Gosławickiej. Jednak wobec faktu, że w centrum Opola przez wiele lat 
nie pojawiła się inicjatywa utworzenia osobnego koła, zainteresowani działaniami mniejszości 
niemieckiej mieszkańcy śródmieścia, a zwłaszcza pobliskich osiedli mieszkaniowych, trafiali często 
do Gosławic. Z czasem liczba członków malała, przy czym jednocześnie zmniejszał się udział 
procentowy samych gosławiczan wśród ogólnej liczby członków. 

Ponieważ przewodniczący koła wybrany został do pierwszego zarządu stowarzyszenia, na jego 
barkach spoczęła też troska o rozwój struktur mniejszości w całym Opolu. Nie było to łatwe, 
ponieważ ciągle żywe były powiązania poszczególnych dzielnic miasta z sąsiednimi gminami. 
Przykładowo koło DFK Grudzice związało się początkowo ze strukturami z gminy Tarnów Opolski. 
Z kolei próba utworzenia kół (lub koła) na terenie Półwsi i Bierkowic zakończyła się 
niepowodzeniem ze względu na brak lidera. Podczas zebrań mieszkańców nikt nie chciał podjąć 
się roli przewodniczącego. W efekcie zainteresowani mieszkańcy wstępowali do kół w ościennych 
miejscowościach (zwłaszcza do koła Sławice, gmina Dąbrowa), poza terenem miasta Opole. 
Odwrotna sytuacja miała miejsce w Wójtowej Wsi i Szczepanowicach. Miejscowi Niemcy przystąpili 
początkowo do koła w Winowie, ostatecznie jednak zdecydowali się na powołanie własnej grupy 
terenowej.  

Pierwszą siedzibą koła był dom rodzinny założyciela i przewodniczącego koła. W budynku tym 
została utworzona biblioteka. Ernst M. był w tym okresie radnym miejskim. Z jego inicjatywy 
do dyspozycji mniejszości przekazany został budynek, w którym wcześniej funkcjonował ośrodek 



zdrowia. Znajdował się on w bardzo złym stanie technicznym. Staraniem DFK został on 
wyremontowany, w znacznym stopniu dzięki środkom z budżetu Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
W późniejszym okresie obiekt ten stał się własnością Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Niemców i do dzisiaj stanowi miejsce, w którym tętni życie kulturalne. 

Przy kole utworzony został chór Heimatklang, sukcesy odnosi zespół muzyczny Oppelner Spatzen. 

Nadal dużą popularnością cieszy się biblioteka. Koło organizuje liczne wycieczki, imprezy dla dzieci 
i seniorów. Ważnym wydarzeniem w życiu gosławickich Niemców była restauracja i ponowne 
odsłonięcie pomnika ofiar I wojny światowej. Uroczystość ta miała miejsce 25 września 2010 roku. 
DFK Gosławice jest też jednych z ciągle jeszcze nielicznych kół, które o swojej działalności 
informują za pośrednictwem internetu. 

 

 

 

 


