
Opis powstania DFK Przechód 

Przechód jest niewielką miejscowością leżącą w gminie Korfantów. Gmina ta, podobnie jak inne 
gminy powiatu nyskiego, charakteryzuje się niewielką liczbą ludności rodzimej. Jedynymi 
miejscowościami, w których po dziś dzień Niemcy stanowią znaczną część mieszkańców są 
Przechód i pobliskie Rzymkowice. Z tego powodu w strukturze organizacyjnej stowarzyszenia 
mniejszości działające tam koła DFK od początku związane były z sąsiednią gminą Biała. 
W pamięci mieszkańców po dziś dzień żywe są wspomnienia związane z funkcjonowaniem 
w 1945 roku obozu dla Niemców w pobliskich Łambinowicach, w którym więzieni byli mieszkańcy 
sąsiednich miejscowości. Z relacji wynika, że podobny los miał spotkać ludność Przechodu, we wsi 
znajdowali się już repatrianci oczekujący na przejęcie gospodarstw. Ostatecznie mieszkańcy 
zdołali uniknąć wysiedlenia.  

Niewielka odległość od Gogolina i Krapkowic sprawiła, że kontakty Niemców z Przechodu 
ze środowiskiem zgromadzonym wokół Johanna Krolla nawiązane zostały stosunkowo wcześnie. 
Jednak oficjalne powołanie koła DFK nastąpiło prawdopodobnie dopiero jesienią 1990 roku 
podczas spotkania bardzo licznie zgromadzonych mieszkańców w wiejskiej sali. Na czele zarządu 
stanął Krzysztof G., jednym z jego najbliższych współpracowników został Oswald S. 
Zainteresowanie członkostwem w organizacji było bardzo duże, liczebność grupy w krótkim czasie 
sięgnęła 800 osób. Oprócz mieszkańców samego Przechodu do koła zapisały się rodziny 
z Korfantowa i Kuźnicy Ligockiej, a w pojedynczych przypadkach także z innych miejscowości. 

Na fali entuzjazmu wywołanej uznaniem mniejszości mieszkańcy wyremontowali wkrótce pierwszą 
siedzibę koła – starą stajnię w centrum wsi. Z czasem lokum to nie wystarczało na potrzeby 
działalności i nastąpiło przeniesienie biura do salki przy plebanii.  

Bardzo bliskie więzi łączyły koło w Przechodzie z drugą działającą na terenie gminy grupą DFK 
Rzymkowice. W pewnym okresie nastąpiło nawet tymczasowe połączenie obu kół. W obu tych 
miejscowościach na duże poparcie mogli liczyć kandydaci mniejszości niemieckiej w wyborach 
parlamentarnych – zapamiętane zostały wizyty Henryka Krolla – oraz komunalnych. Przez wiele 
lat w Radzie Gminy zasiadali radni wybrani z listy mniejszości. 

Koło mniejszości niemieckiej w Przechodzie jest jednym z tych kół, które bardzo owocnie 
współpracowały i współpracują z innymi organizacjami i środowiskami. Często te same osoby 
wchodziły w skład zarządów DFK i OSP, czy Rady Parafialnej. Tradycyjną wiejską imprezą jest 
Wasserball, z udziałem strażaków z zaprzyjaźnionych jednostek z Niemiec i Czech. Wiele tego 
typu kontaktów powstało przy współudziale DFK, a zaowocowały one m. in. przekazaniem 
miejscowej straży pożarnej sprzętu z Herzogenrath k. Aachen. Mniejszość włącza się w imprezy 
sołeckie. Samodzielnie organizuje wycieczki oraz coroczne spotkania świąteczne. W pierwszych 
latach działalności ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w wiejskiej sali konieczne było 
dzielenie członków na dwie grupy. Dla dzieci organizowane są spotkania ze św. Mikołajem. 



W miejscowej szkole podstawowej wcześnie wprowadzono naukę języka niemieckiego jako języka 
mniejszości narodowej. Dzięki pielęgnowaniu języka w rodzinach oraz licznym kontaktom 
w Niemczech stosunkowo duża jest grupa młodych mieszkańców Przechodu dobrze znających 
język niemiecki. Część z nich angażuje się w działalność DFK. 

Dwujęzyczność praktykowana jest także w życiu religijnym. Jedna z dwóch Mszy św. w niedziele 
– poranna o godz. 7:00 – od początku lat 90-tych XX wieku odprawiana jest w języku niemieckim. 

 


