
Opis powstania stowarzyszenia Riesengebirge (Niemiecki Chrześcijański 
Związek Karkonosze w Jeleniej Górze) 

W okresie 1945-1989 sytuacja Niemców pozostałych na terenie Dolnego Śląska 
różniła się zasadniczo od położenia mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. 
Z jednej strony władze nie kwestionowały faktu istnienia takiej grupy, z drugiej żyła ona 
w bardzo dużym rozproszeniu. Z tego powodu mimo braku formalnych zakazów 
organizacje mniejszościowe funkcjonowały głównie w największych skupiskach 
dolnośląskich Niemców. 

W Jeleniej Górze grupa inicjatorów powołania stowarzyszenia spotykała się już 
w końcu lat 80-tych. Znaczną część uczestników tych zebrań stanowili członkowie 
parafii ewangelickiej w Cieplicach, w której nabożeństwa odprawiane były w języku 
niemieckim. W rejestracji organizacji grupę jeleniogórską wspierali bardziej 
doświadczeni działacze z Wałbrzycha i Legnicy. Ze względu na obowiązujący 
wówczas podział administracyjny nie było możliwości powołania jednego wspólnego 
związku obejmującego cały historyczny Dolny Śląsk.  

W pamięci zachował się udział w Mszy Pojednania w Krzyżowej w listopadzie 1989 
roku. Prawdopodobnie przedstawiciele tego środowiska uczestniczyli także 
w pierwszych nabożeństwach odprawianych w języku niemieckim na Górze Św. Anny 
od czerwca 1989 roku. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1990 roku 
pod nazwą Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, używało jednak także 
określenia Deutscher Freundschaftskreis. Oficjalnie liczba członków szacowano 
na ok. 500 osób, jednak w rzeczywistości liczba ta była zapewne znacznie niższa, 
nie przekraczała 150 osób. Pochodziły oni z terenu całego ówczesnego województwa 
jeleniogórskiego. 

Środowisko jeleniogórskich Niemców już na początku lat 90-tych podzieliło się na dwie 
organizacje. Przyczyną odejścia ok. 90 osób z NTSK były konflikty wewnętrzne. 
W końcu 1991 lub na początku 1992 roku powołany został Niemiecki Chrześcijański 
Związek Karkonosze w Jeleniej Górze. Pierwszym przewodniczącym był Wilhelm M., 
później jego obowiązki przejął Joachim K. Nowe stowarzyszenie zostało przyjęte 
w szeregi Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych.  

Spotkania członków odbywają się obecnie w Pałacu w Łomnicy. Są to na ogół imprezy 
o charakterze okolicznościowym, najważniejszą jest coroczne spotkanie 
bożonarodzeniowe. W przeszłości towarzystwo organizowało konkursy języka 
niemieckiego oraz wiedzy na temat kultury niemieckiej i śląskiej dla dzieci i młodzieży. 
W Jeleniej Górze raz w miesiącu odprawiane są Msze św. w języku niemieckim, 
w Cieplicach nadal kultywowana jest tradycja duszpasterstwa ewangelickiego 



dla Niemców. Członkowie stowarzyszenia biorą udział w letnich festynach mniejszości 
niemieckiej z Dolnego Śląska, festiwalach we Wrocławiu. W przeszłości wyjeżdżali 
na spotkania ziomkostw w Niemczech, ciągle jeszcze – choć rzadziej niż w latach 
90-tych odwiedzani są przez dawnych mieszkańców regionu. 

Poważnym problemem jest utrzymująca się emigracja do Niemiec. Przebywa tam 
także obecny przewodniczący Mariusz C. Zaawansowany wiek większości członków 
oraz fakt, że żyją oni w znacznym rozproszeniu są przyczynami stopniowego 
ograniczania aktywności organizacji. 

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne zaprzestało działalności po śmierci 
wieloletniej przewodniczącej Joanny K. w 2012 roku. 


