
Opis powstania DSKG Liegnitz 

Po zajęciu Legnicy przez Armię Czerwoną w mieście pozostała stosunkowo liczna 
grupa miejscowych Niemców, zatrudnianych przez dowództwo wojsk radzieckich 
do różnorakich prac pomocniczych. W dzielnicy zajętej przez Sowietów powstały 
formalne i nieformalne instytucje przeznaczone dla ludności niemieckiej – szkoła, 
szpital, redakcja niemieckojęzycznej gazety. W pierwszych latach powojennych 
miejscowi Niemcy kontaktowali się niemal wyłącznie z Rosjanami, a nie z władzami 
polskimi. 

Jedyną formalną reprezentacją ludności niemieckiej były do okresu październikowej 
odwilży 1956 roku związki zawodowe. W 1957 roku władze wyraziły zgodę 
na utworzenie Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Jednak 
po prowadzonej w tym czasie akcji łączenia rodzin z ok. 3000 legnickich Niemców 
w mieście pozostało jedynie ok. 100 osób. W efekcie stopniowo następowała 
likwidacja instytucji życia społecznego. W 1962 roku zamknięta została szkoła 
niemiecka, kościół ewangelicki przekazany został parafii prawosławnej. Działalność 
stowarzyszenia stopniowo zamierała ze względu na niewielką liczbę członków. 

Przełomowym wydarzeniem okazała się Msza Pojednania w Krzyżowej w listopadzie 
1989 roku. Dla uczestniczących w niej legniczan zaskoczeniem była duża liczba 
przybyłych na tę uroczystość Niemców z Górnego Śląska. Rozwój ruchu mniejszości 
w innych regionach zainspirował Jürgena Gretschela i jego współpracowników 
do reaktywacji NTSK. Nawiązali oni kontakt z działaczami z Wrocławia 
i po wprowadzeniu zmian w statucie w maju 1991 roku ponownie zarejestrowali 
towarzystwo. Ze względu na ówczesny podział administracyjny obejmowało ono 
obszar województwa legnickiego. Lider legnickiego stowarzyszenia uczestniczył już 
w rozmowach, których efektem było powołanie wspólnej reprezentacji Niemców 
w Polsce – obecnie funkcjonującej pod nazwą Związek Niemieckich Stowarzyszeń 
Społeczno-Kulturalnych. 

Reaktywacja mniejszości niemieckiej w Legnicy spotkała się z zainteresowaniem 
zaskakującym nawet dla organizatorów. Liczba członków w krótkim czasie osiągnęła 
700 osób, przy czym znaczną część stanowili już wówczas członkowie wspierający, 
czyli najczęściej polscy (lub łemkowscy) małżonkowie miejscowych Niemców. 

Za sprawą osobowości przewodniczącego legnicka organizacja od swoich początków 
wyróżniała się otwartością i rozmachem działania. Dzięki temu doczekała się licznych 
publikacji prasowych i reportaży, zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich. 
Nie bez znaczenia była i jest szczególna atmosfera wielokulturowości panująca 
w Legnicy. W imprezach takich jak: „Wigilia Narodów”, „Kto siedzi na miedzi” 



czy „Święto Świąt” obok Niemców i Polaków uczestniczą także Łemkowie, Ukraińcy, 
Żydzi, Grecy i przedstawiciele innych mniejszości. 

Działalność kulturalna NTSK koncentruje się wokół zachowania dawnych tradycji 
dolnośląskich. W ramach struktur Legnickiego Centrum Kultury funkcjonuje zespół 
folklorystyczny nawiązujący do regionalnych tańców ludowych. Dużą wagę członkowie 
mniejszości przywiązują do dalszego przekazywania tradycji kulinarnych. W Legnicy 
odprawiane są nabożeństwa niemieckojęzyczne zarówno katolickie, jak 
i ewangelickie. 

23 października 2016 r. zmarł Jürgen Gretschel, wieloletni przewodniczący 
stowarzyszenia.  

 


