
Opis powstania DFK Namysłów 

W Namysłowie – podobnie jak w innych miastach historycznego Dolnego Śląska – po II wojnie 
światowej nastąpiła niemal całkowita wymiana ludności. Chociaż w wyniku zmian 
administracyjnych miasto to już od 1950 roku należy do województwa opolskiego, to w początkowej 
fazie tworzenia się struktur mniejszości nie pojawiły się – ani w samym mieście, ani w okolicznych 
miejscowościach – inicjatywy powołania lokalnego koła DFK. Nieliczna grupa mieszkańców 
Namysłowa przystąpiła do grupy w Pokoju. Zapewne związane było to z faktem, że w miejscowości 
tej znajduje się siedziba parafii ewangelickiej, której członkami są namysłowscy ewangelicy. 

Pomysł powołania osobnego koła pojawił się dopiero po kilku latach. Co ciekawe, za współautorów 
tej idei uznać należy dawnych, przedwojennych namysłowian (zorganizowanych w stowarzyszeniu 
Namslauer Heimatfreunde) pielęgnujących pamięć o dziedzictwie kulturowym swojego miasta 
i poszukujących odpowiednich partnerów wśród współczesnych mieszkańców miasta. Inspiracja 
z Niemiec zbiegła się w czasie z kryzysem w kole DFK Pokój i w efekcie w 1996 roku utworzone 
zostało nowe koło DFK Namysłów. 

Ze względu na fakt, że Niemcy w tej części województwa opolskiego żyli w dużym rozproszeniu, 
nabór członków – z powodu problemów z rozpowszechnieniem informacji, ale także ciągle 
utrzymujących się obaw przed ujawnieniem swego pochodzenia – był bardzo utrudniony. 
W początkowym okresie liczba osób, które zadeklarowały przystąpienie do grupy nie przekraczała 
100, jednak z biegiem lat wzrastała osiągając obecnie poziom 300 członków koła. Część z nich 
mieszka w miejscowościach oddalonych od Namysłowa (w skrajnym przypadku 126 km), także 
na terenie województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, co utrudnia – a niekiedy uniemożliwia – 
udział w działaniach stowarzyszenia. Relatywnie liczną grupę (kilkanaście procent) stanowią 
mieszkańcy okolic Rychtala – części dawnego powiatu namysłowskiego, która po I wojnie 
światowej przyłączona została do Wielkopolski i w ten sposób znalazła się już wówczas 
w granicach Polski. Na tle większości kół stowarzyszenia w województwie opolskim grupa 
namysłowska wyróżnia się znacznym udziałem procentowym członków wspierających, czyli osób 
nieniemieckiego pochodzenia – najczęściej małżonków miejscowych Niemców. 

Bardzo ważnym, do dzisiaj wspominanym wydarzeniem z udziałem DFK było odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej w miejscu, w którym do lat 60-tych XX wieku stała główna niegdyś świątynia 
Namysłowa – ewangelicki kościół św. Andrzeja. Uroczystość odbyła się prawdopodobnie 
w 1997 roku z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, konsulatu Niemiec, duchownych 
katolickich i ewangelickich oraz licznie przybyłych dawnych mieszkańców Namysłowa, którzy 
ufundowali tablicę z tekstem w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. 

W 1999 namysłowscy Niemcy włączyli się w obchody 750-lecia założenia miasta. W dwujęzycznym 
nabożeństwie ekumenicznym uczestniczyło kilkuset mieszkańców i ponad 100 gości z Niemiec. 
Z inspiracji dawnych mieszkańców członkowie DFK Namysłów zaangażowali się w odnowę 



pomników poświęconych pamięci poległych w czasie I wojny światowej oraz upamiętnienie 
dawnych cmentarzy. Takie działania miały miejsce w Bukowie Śląskiej, Idzikowicach, 
Jakubowicach, Woskowicach Górnych i samym Namysłowie. 

Dzięki wsparciu Namslauer Heimatfreunde możliwe było prowadzenie akcji charytatywnych wśród 
starszych i samotnych członków koła. Za pośrednictwem DFK namysłowianie z Niemiec 
przekazywali w latach 90-tych XX wieku dary dla szpitala miejskiego, cenne wówczas wyposażenie 
i instrumenty medyczne. 

Tradycyjnie dobre kontakty namysłowskie koło utrzymywało i utrzymuje z lokalnym samorządem, 
włączając się w partnerstwo z niemieckim powiatem Euskirchen. Z okazji spotkań w ramach tej 
współpracy DFK wraz z jedną ze szkół podstawowych przygotowywało niemieckojęzyczny 
program artystyczny. 

Ze względu na duże rozproszenie stosunkowo rzadko odbywają się uroczystości okolicznościowe 
i spotkania członkowskie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się liczne wycieczki organizowane 
przez DFK, w tym wyjazdy zagraniczne do Berlina, Drezna, Pragi. 


