
Opis powstania DFK Ostropa 

Ostropa (dzielnica Gliwic) należała do tych miejscowości, w których jeszcze przed oficjalnym 
uznaniem mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku, prowadzona była akcja zbiórki podpisów 
osób deklarujących narodowość niemiecką. Spośród ok. 2800 mieszkańców na listę wpisało się 
co najmniej 1000 osób. 

Pierwsze, założycielskie spotkanie DFK Ostropa odbyło się 12 czerwca 1990 w dużej sali byłego 
Klubu Rolnika. Prowadzili je aktywiści mniejszości z Gliwic Friedrich S. i Ernst F. Zainteresowanie 
było bardzo duże, mimo braku oficjalnego ogłoszenia terminu i miejsca zebrania. Inicjatorem był 
stolarz H. 

Ponieważ właścicielem obiektu był Gerhard G., wybrany w skład pierwszego zarządu, wyraził on 
zgodę na wydzierżawienie części pomieszczeń na potrzeby koła. Po przeprowadzonym 
społecznymi siłami remoncie nastąpiło otwarcie pierwszego biura DFK Ostropa. Funkcjonowało 
ono regularnie we wtorki i piątki. Podstawowym zadaniem w początkowym okresie działania było 
zapisywanie członków. Deklaracje złożyło ok. 1000 osób, w zdecydowanej większości byli to 
mieszkańcy samej Ostropy, jednak ok. 100 członków przybyło z Wójtowej Wsi, w której 
nie powstało osobne koło stowarzyszenia. 

Pierwszym miesiącom działania koła towarzyszyła ogromna euforia. Już od listopada 1990 roku 
w biurze zainicjowane zostały regularne spotkania członków, jednak z powodu braku miejsca 
dla wszystkich zainteresowanych, konieczne było wprowadzenie podziału na spotkania dla kobiet 
i mężczyzn. Głównym punktem programu był wspólny śpiew. Wobec braku śpiewników uczestnicy 
korzystali ze skopiowanych tekstów piosenek, przepisywanych ręcznie ze starych zeszytów. 
W spotkaniach tych brali udział także muzycy orkiestry dętej z instrumentami. Tradycja wspólnego 
śpiewu jest kultywowana aż po dzień dzisiejszy.  

W pierwszym spotkaniu bożonarodzeniowym 16 stycznia 1991 roku uczestniczyło 250 członków. 
W czerwcu tegoż roku hucznie świętowano pierwszą rocznicę utworzenia koła, już z udziałem 
chóru działającego przy DFK, a także orkiestry i grupy kabaretowej. W tym samym miesiącu język 
niemiecki wprowadzony został do liturgii. Msze św. w  tym języku odprawiane były regularnie 
w każdą niedzielę przez wiele lat, obecnie są one dwujęzyczne.  

Bardzo wcześnie wprowadzona została nauka języka niemieckiego w szkole podstawowej 
w Ostropie, na początku w klasach 5-8, nauczycielką była Elke R. Jednocześnie uruchomione 
zostały kursy dla dorosłych, do których przystąpiło ok.130 osób. O aktywności koła świadczy fakt, 
że we wrześniu 1992 roku podczas powiatowego festynu mniejszości na toszeckim zamku 
wystąpiły zarówno dzieci, jak i dorośli – orkiestra dęta oraz kobiety w tradycyjnych strojach 
ostropskich. W tym samym miesiącu powstał chór Heimatchor, założony jako chór mieszany, 



obecnie nadal aktywny jako chór żeński. Rok później przy kole DFK założona została grupa 
młodzieżowa. 

Przez wiele lat przewodniczącym był Georg G., któremu na sercu bardzo leżała współpraca 
z grupami kulturalnymi z Niemiec. W maju 1992 roku w wypełnionej po brzegi sali „Balaton” 
wystąpiła amatorska grupa taneczna „Sankt Albert” z Monachium, rok później przybyła grupa 
z Kempten, a także orkiestra z Gingen. W sierpniu 1993 na kolejny koncert – tym razem orkiestry 
Bayerische Löwen – przybył nawet konsul RFN z Wrocławia. Atmosfera tych koncertów była 
wyjątkowa, publiczność żywo reagowała na występy artystów. W latach 1995-1999 DFK Ostropa 
zorganizował cztery festyny, także z udziałem gości zagranicznych. 

Przy kole zorganizowana została biblioteka ze zbiorem ok. 1200 książek. Kalendarz imprez 
kulturalnych obejmował – obok koncertów i festynów – tradycyjne formy aktywności: spotkania 
z okazji Rosenmontag, Dnia Matki, Ojca, św. Mikołaja, Bożego Narodzenia. Zarząd koła pomagał 
zainteresowanym w wypełnianiu wniosków o uznanie niemieckiego obywatelstwa. Członkowie 
DFK uczestniczyli też w zbieraniu materiałów do książki Elżbiety Borkowskiej, Urszuli Dylong 
i Anieli Jonderko Mieli wrócić za czternaście dni poświęconej mieszkańcom internowanym 
w 1945 roku przez radzieckie władze. 


