
Opis powstania DFK Piekary Śląskie 

Piekary Śląskie już w okresie międzywojennym znajdowały się w granicach państwa polskiego. 
Podobnie jak w innych miastach tej części Górnego Śląska koło DFK utworzone w 1990 roku objęło 
swym działaniem cały obszar miasta składającego się współcześnie z kilku niegdyś samodzielnych 
miejscowości. Zapewne ze względu na stosunkowo nieliczny udział ludności niemieckiej 
w Piekarach nie została przeprowadzona zainicjowana przez Johanna Krolla akcja zbierania 
podpisów osób deklarujących narodowość niemiecką. Nie zachowały się informacje o udziale 
piekarzan w pierwszych nabożeństwach niemieckojęzycznych na Górze Św. Anny, ani we Mszy 
Pojednania w Krzyżowej.  

Inicjatorem powstania grupy był mieszkaniec Osiedla Wieczorka Karol W. W pieczołowicie 
prowadzonej kronice jako data założenia koła wymieniony został dzień 16 lutego 1990 roku, jednak 
nikt z obecnych działaczy nie jest w stanie podać bliższych informacji na temat okoliczności tego 
zdarzenia. Z całą pewnością od początku grupa piekarska związana była z bytomskim oddziałem 
organizacji. 

W początkowej fazie działalności koło DFK nie dysponowało żadną siedzibą, jeszcze 
w październiku 1990 roku zapisy do stowarzyszenia odbywały się w prywatnym mieszkaniu Karola 
W., który w tym też czasie oficjalnie został wybrany na przewodniczącego koła. W pamięci 
świadków historii zachowały się dosyć szczegółowe pytania stawiane – w miarę możliwości 
w języku niemieckim – osobom zgłaszającym zamiar przystąpienia do koła. Informacja o istnieniu 
takiej organizacji rozprzestrzeniała się drogą indywidualnych kontaktów między potencjalnie 
zainteresowanymi. 

Pierwszą siedzibę DFK Piekary pozyskało w Domu Kultury na Osiedlu Wieczorka, kolejną przy 
ulicy Kościuszki. Stworzyło to możliwość organizowania pierwszych imprez kulturalnych. 
Na kartach kroniki wspominane jest spotkanie bożonarodzeniowe 23 stycznia 1991 roku z udziałem 
93 gości, spotkanie wielkanocne 4 kwietnia 1991 roku (71 osób) czy Dzień Matki – 28 maja 1991 
roku (111 uczestników). W kolejnych latach do programu włączone zostały imprezy karnawałowe, 
urodzinowe, z okazji Dnia Dziecka. 

7 stycznia 1993 roku zmarł pierwszy przewodniczący Karol W. Jego następcą został wybrany 
28 lipca tego samego roku Alois S. Z jego kadencji członkowie koła zapamiętali wielką dbałość 
o używanie podczas spotkań języka niemieckiego. Jednym z efektów starań nowego 
przewodniczącego było zainicjowanie niemieckojęzycznych Mszy św. Wobec oporu proboszcza 
parafii piekarskiej odbywały się one nie w piekarskiej Bazylice, lecz w kościele na wzgórzu Kalwarii. 
Nabożeństwa te kontynuowane były przez niemal 20 lat, obecnie zainteresowani piekarzanie 
uczestniczą we Mszach w Bytomiu. 



W kwietniu 1994 roku koło zorganizowało wyjazd do Łubowic – miejsca urodzenia śląskiego poety 
Josepha von Eichendorffa. Duże zainteresowanie sprawiło, że organizacja kolejnych wycieczek 
stała się – obok okolicznościowych spotkań – ulubioną formą działania piekarskiej grupy. Liczne 
wyjazdy do miejsc związanych z historią i kulturą regionu, a także tradycyjnych ośrodków 
pielgrzymkowych przeprowadzane były samodzielnie lub we współpracy z oddziałem w Bytomiu. 

Alois S. pełnił obowiązki przewodniczącego do października 1997 roku. Jego następcą została 
Barbara Z. 


