
Opis powstania DFK Ruda 

Koło Ruda obejmowało i obejmuje swym działaniem teren całego współczesnego miasta Ruda 
Śląska, utworzonego poprzez połączenie kilkunastu dawnych wsi i osad przemysłowych. 
Po podziale Górnego Śląska w 1922 roku obszar ten znalazł się w granicach Polski. W efekcie 
liczba mieszkańców deklarujących narodowość niemiecką była i jest relatywnie mniejsza 
niż w zachodniej części regionu. 

Fakt ten wpłynął z pewnością na pewne opóźnienie w podjęciu działań na rzecz utworzenia 
organizacji mniejszości niemieckiej. We wspomnieniach nie zachował się ani udział w akcji 
zbierania podpisów osób deklarujących się jako Niemcy, ani udział w pierwszym 
niemieckojęzycznym nabożeństwie na Górze Św. Anny. Natomiast prawdopodobnie miejscowi 
aktywiści uczestniczyli już w Mszy Pojednania w Krzyżowej w listopadzie 1989 roku. 

Wobec braku formalnych działań, a zapewne także ze względu na ograniczony w warunkach 
dużego miasta przepływ informacji, niektórzy mieszkańcy Rudy Śl. zapisywali się do kół DFK 
powstających w sąsiednich miastach – Zabrzu i Bytomiu.  

Pierwsze nieformalne spotkania inicjatorów utworzenia samodzielnego koła odbywały się 
w mieszkaniach prywatnych. Po kilku takich zebraniach uczestnicy stwierdzili konieczność 
pewnego sformalizowania swoich działań, zaczęto sporządzać protokoły, wybrany został 
tymczasowy zarząd. Z tymi dokumentami przedstawiciele tworzącego się koła udali się do Strzelec 
Opolskich, do tzw. Biura Koordynacyjnego. Stamtąd rudzkie koło otrzymało sprzęt potrzebny 
do działalności, w tym kopiarkę. 

Informacja o utworzeniu koła przekazana została także do władz lokalnych. Oficjalna rejestracja 
umożliwiła pozyskanie pierwszego lokalu organizacyjnego w pomieszczeniach byłego hotelu 
robotniczego w Nowym Bytomiu. W biurze tym zainicjowane zostały regularne cotygodniowe 
spotkania członków. Jednak ze względu na ich rosnącą liczbę zapadła decyzja o stworzeniu 
tzw. dzielnic. Nie uzyskały one nigdy statusu odrębnych kół, jednak spotkania członkowskie 
odbywały się w ramach tych dzielnic: Godula-Orzegów, Nowy Bytom, Chebzie, Wirek, Bykowina, 
Halemba. Były to typowe dla tego okresu działalności mniejszości niemieckiej spotkania, 
których głównym punktem programu był śpiew niemieckich piosenek. 

Najprawdopodobniej już w roku 1990 pojawił się pierwszy kryzys, stanowiący echo różnic zdań 
pomiędzy działaczami struktur DFK a liderem Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość” Dietmarem 
Brehmerem. Ponieważ przewodniczący grupy rudzkiej Henryk M. skłaniał się raczej ku tej drugiej 
opcji, zarząd oddziału DFK Katowice zagroził usunięciem koła w Rudzie ze swoich struktur. 
Sytuację uratował N., który doprowadził do zwołania zebrania członków i wyboru nowego zarządu. 



Także w latach późniejszych koło nie było wolne od konfliktów wewnętrznych, które doprowadziły 
do wycofania się z działalności części aktywistów. Innym problemem były wyjazdy działaczy 
do Niemiec. 

W pamięci założycieli zachowały się dobre i bliskie kontakty z tworzącym się kołem towarzystwa 
w Chorzowie. 

Działalność koła koncentrowała się na imprezach o charakterze kulturalno-towarzyskim, 
wśród tego typu inicjatyw we wspomnieniach zachowały się Kartoffelfesty. Członkowie zarządu 
pomagali rudzkim Niemcom w wypełnianiu wniosków o uznanie niemieckiego obywatelstwa. 
W kolejnych latach ważnym obszarem działania koła stały się kursy języka niemieckiego dla 
dorosłych i dla dzieci. 


