
Opis powstania DFK Kluczbork 

Na tle innych powiatów Górnego Śląska Ziemia Kluczborska wyróżniała się aż do roku 1945 
znacznie większym udziałem ewangelików. Wyznanie stanowiło też główne kryterium podczas 
powojennej weryfikacji ludności. W efekcie ludność autochtoniczna pozostała głównie w kilku 
wioskach położonych w południowej i wschodniej części gminy, w niewielkiej zaś liczbie w samym 
Kluczborku. Fakt ten wpłynął w istotny sposób na proces tworzenia się ruchu mniejszościowego 
na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku na tym terenie. 

Pierwsze kontakty między kluczborskimi Niemcami a ośrodkiem w Gogolinie nawiązane zostały 
zapewne w 1989 roku. W mieście nie była wprawdzie prowadzona akcja zbierania podpisów osób 
deklarujących narodowość niemiecką, ale zorganizowana grupa uczestniczyła już we Mszy 
Pojednania w Krzyżowej w listopadzie 1989 roku. Jak w innych podobnych przypadkach, wynajęcie 
autokaru odbyło się pod pozorem organizacji wycieczki krajoznawczej. W wyjeździe tym 
uczestniczyli Niemcy z różnych miejscowości gminy Kluczbork, co świadczy o istniejących już 
wówczas kontaktach między tworzącymi się środowiskami mniejszościowymi. 

Wkrótce po oficjalnej rejestracji stowarzyszenia mniejszości niemieckiej (w lutym 1990 roku) 
na przełomie maja i czerwca rozpoczęto powoływanie kół DFK w Kluczborku i okolicznych 
miejscowościach. W samym mieście informacja o pierwszym zebraniu przekazywana była 
wyłącznie drogą prywatnych kontaktów. Ciągle bardzo żywe były obawy o bezpieczeństwo 
uczestników takiego spotkania. W efekcie w salce katechetycznej przy kościele katolickim pojawiło 
się tylko ok. 30 uczestników, którzy oficjalnie powołali koło i wybrali pierwszy zarząd. Diametralnie 
inna sytuacja panowała w mniejszych miejscowościach. Przykładowo w Kuniowie zebranie 
mieszkańców zwołane zostało w remizie strażackiej. Uczestnicy na miejscu wypełniali deklaracje 
członkowskie, liczba członków w krótkim czasie sięgnęła 600 osób (przy ogólnej liczbie 
mieszkańców szacowanej na 800-900). 

 Nic zatem dziwnego, że to grupy z mniejszych miejscowości – zwłaszcza z Kujakowic i Bogacicy 
– nadawały ton działaniom mniejszości niemieckiej w gminie Kluczbork. Ich aktywność wpłynęła 
także na wczesne wprowadzenie do szkół języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. 
W samym mieście utrzymującym się problemem pozostawały jednak obawy rodziców 
przed złożeniem wniosku o naukę języka w takiej formie, a zwłaszcza lęk przed wpisywaniem 
oceny na świadectwa – z zapisem, że chodzi o język mniejszości narodowej. Z przejawami 
wrogości wobec mniejszości działacze kluczborskiego DFK spotykali się także w okresach 
parlamentarnych i samorządowych kampanii wyborczych. 

Bezpośrednio po utworzeniu struktur kluczborscy Niemcy podjęli współpracę ze środowiskami 
Ślązaków w Niemczech. Ponieważ znaczna część przedwojennych mieszkańców Ziemi 
Kluczborskiej znalazła się po 1945 roku w okolicach Hildesheim, już w latach 50-tych w mieście 
tym powołany Heimatkreisverband Kreuzburg. Dobre kontakty udało się nawiązać także z podobną 



grupą z Monachium. Partnerzy z Niemiec wspierali zwłaszcza kluczborskie szkoły i działania 
na rzecz najmłodszego pokolenia, uczestniczyli też w corocznych imprezach organizowanych 
przez DFK dla członków i przyjaciół koła. 

W 1998 roku po reformie administracyjnej koła z terenu gminy Kluczbork włączone zostały 
do struktury powiatowej z siedzibą w Oleśnie. Wywołało to niezadowolenie miejscowych działaczy, 
którym udało się ostatecznie doprowadzić do utworzenia osobnego zarządu powiatowego DFK 
dla powiatu kluczborskiego – mimo relatywnie małej liczby grup terenowych. Obecnie siedem kół 
działa na terenie gminy Kluczbork, dalszych siedem w gminie Lasowice Wielkie.  


