
Opis powstania stowarzyszenia Rübezahl (Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-
Folklorystyczne Liczyrzepa w Kamiennej Górze) 

W Kamiennej Górze i okolicy  liczba Niemców, którzy pozostali w rodzinnych stronach po II wojnie 
światowej oraz fali migracji zapoczątkowanej wydarzeniami 1956 roku, była niewielka – nawet 
w porównaniu z niektórymi innymi powiatami Dolnego Śląska. Miejscowy kościół ewangelicki 
(jeden z 6 kościołów łaski – Gnadenkirchen, zbudowanych na mocy ugody altransztadzkiej 
z 1709 roku) przejęty został przez katolików, a nie powstało też żadne inne środowisko skupiające 
osoby potencjalnie zainteresowane instytucjonalnym funkcjonowaniem mniejszości niemieckiej. 
W efekcie inaczej niż w nieodległym Wałbrzychu, do utworzenia organizacji nie doszło tu w okresie 
popaździernikowej odwilży, lecz dopiero na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Inicjatorem 
był przybyły z Górnego Śląska Dieter L. Ze względu na jego zainteresowanie antykami, nawiązywał 
on kontakty z rdzennymi mieszkańcami Ziemi Kamiennogórskiej i skupił wokół siebie grupę osób 
deklarujących gotowość do powołania stowarzyszenia. Zostało ono zarejestrowane pod nazwą 
Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Folklorystyczne Liczyrzepa w Kamiennej Górze. 

Losy stowarzyszenia w okresie stanu wojennego trudne są dzisiaj do odtworzenia, jednak 
z pewnością jeszcze w latach 80-tych zostały zainicjowane regularne spotkania miejscowych 
Niemców na plebanii parafii katolickiej. Jako osoba stojąca na czele tego środowiska wskazywana 
jest zmarła latem 2016 roku Wala W. Z czasem wiadomość o funkcjonowaniu grupy zaczęła 
docierać do coraz większej liczby kamiennogórskich Niemców, wśród których (podobnie jak 
w innych ośrodkach na Dolnym Śląsku) niemałą grupę stanowili przybyli za pracą Górnoślązacy. 
Dotychczasowe miejsce spotkań okazywało się zbyt ciasne. Zapewne wykorzystując już fakt 
oficjalnej rejestracji Liczyrzepy działacze zwrócili się do władz miasta z wnioskiem o przyznanie 
lokalu na działalność organizacji. Pozyskana wówczas siedziba w ścisłym centrum miasta 
przy ul. Wojska Polskiego do dzisiaj służy członkom stowarzyszenia. 

Ważnym wydarzeniem do dzisiaj wspominanym przez uczestników był udział we Mszy Pojednania 
z udziałem kanclerza Helmuta Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego – 12 listopada 
1989 roku. W późniejszych latach działania kamiennogórskiej organizacji koncentrowały się 
przede wszystkim na animowaniu kontaktów z dawnymi mieszkańcami miasta. Ponieważ znaczna 
ich liczba po wypędzeniu osiadła w Wolfenbüttel, pojawiła się inicjatywa zawarcia oficjalnego 
partnerstwa miast. W działaniach na rzecz sfinalizowania tego zamiaru uczestniczyli również 
członkowie Liczyrzepy. Szczególnie zasłużony dla współpracy polskich i niemieckich 
kamiennogórzan ks. Wolfgang Gottstein na wniosek stowarzyszenia otrzymał tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta. Na dawnym cmentarzu ewangelickim, przekształconym w latach powojennych 
w park, ustawiona została dwujęzyczna tablica pamiątkowa przypominająca szczególny charakter 
tego miejsca. Miejscowi Niemcy pomagali gościom przybywającym z Niemiec w organizacji ich 
pobytów, służąc często jako tłumacze i przewodnicy. 



Działacze Liczyrzepy nie zapominali o konieczności podejmowania działań na rzecz zachowania 
języka i tożsamości. W pomieszczeniach stowarzyszenia odbywały się kursy języka niemieckiego. 
Organizacja współpracuje z germanistami z miejscowych szkół. W siedzibie zorganizowana 
została izba pamięci z materialnymi śladami przeszłości regionu – starymi strojami, sprzętami 
gospodarstwa domowego, obrazami. 

Raz w miesiącu w kościele katolickim odprawiana jest Msza Św. w języku niemieckim. Najbliższe 
regularne niemieckojęzyczne nabożeństwa ewangelickie odbywają się w Wałbrzychu (24 km), 
w przeszłości nieregularnie celebrowane były także w mieszkaniach miejscowych protestantów. 

 

 

      


