
Opis powstania DFK Tychy 

Tychy są z punktu widzenia organizacji mniejszości niemieckiej miejscowością specyficzną 
z dwóch powodów. Koło DFK Tychy – podobnie jak niespełna 30 spośród ponad 400 grup – działa 
na obszarze, który już w 1922 roku został włączony do Polski. Jednak współczesne Tychy 
wyróżniają się na tle innych miast regionu skalą zmian, które nastąpiły już w okresie po II wojnie  
światowej, kiedy to na terenie dawnej gminy wiejskiej wzniesiono potężne osiedla mieszkaniowe. 
Wśród nowych mieszkańców znalazła się także stosunkowo liczna grupa osób pochodzących z tej 
części Górnego Śląska, która do 1945 roku należała do Niemiec. Informacje o tyszanach 
zaangażowanych w próby legalizacji mniejszości w latach 80-tych XX wieku pojawiają się 
w wydawanych wówczas nielegalnie Biuletynach DFK. Jak większość ówczesnych aktywistów 
skorzystali oni z możliwości otrzymania paszportów i wyjechali do Niemiec. 

Po oficjalnym zarejestrowaniu stowarzyszenia mniejszości w styczniu 1990 roku również 
w Tychach powstała grupa inicjatywna dążąca do powołania lokalnych struktur DFK. Z zachowanej 
dokumentacji wynika, że zebranie założycielskie odbyło się w mieszkaniu jednego z członków tej 
grupy Karola S. przy ul. Curie-Skłodowskiej 30 maja 1990 roku. Uczestniczyły w nim 22 osoby, 
między innymi przewodniczący oddziału w Katowicach Bernard D. Wybrany został 
siedmioosobowy zarząd oraz dwuosobowa komisja rewizyjna. Na czele zarządu stanęła Luzie B., 
jej zastępcą został gospodarz spotkania Karol S. 

Pierwsze otwarte spotkanie informacyjne odbyło się 19 sierpnia w Domu Kultury „Tęcza”, 
uczestniczyło w nim ponad 100 osób. Po tym zebraniu rozpoczęto przyjmowanie członków 
towarzystwa. Łącznie w ewidencji znalazły się deklaracje 3500 osób, jednak znaczną część z nich 
stanowili mieszkańcy innych miejscowości dawnego powiatu pszczyńskiego, którzy po podziale 
grupy w Tychach i powstaniu kół w Bieruniu, Lędzinach, Woli, Pszczynie i Goczałkowicach zmienili 
swoją przynależność. Zmiany w strukturze nastąpiły w 1991 roku  i zaowocowały powołaniem 
osobnego oddziału z siedzibą w Tychach. Jak się wydaje, jedną z przyczyn takiego rozwiązania 
były konflikty miejscowych działaczy z zarządem oddziału w Katowicach. Jednak fakt, że oddział 
tyski (w pewnym okresie określany jako tysko-pszczyński) był jednym z najmniejszych powoduje, 
że trudno czasem rozgraniczyć, które z podejmowanych działań realizowane były jako działania 
oddziału, a które dotyczyły samego tylko koła w Tychach.  

W 1993 roku funkcję przewodniczącego przejął Karol D. Wokół jego związków z Niemiecką 
Wspólnotą „Pojednanie i Przyszłość”, a zwłaszcza faktu kandydowania z jej listy w wyborach 
do Sejmu rozgorzał kolejny konflikt zakończony odwołaniem go z funkcji i wykluczeniem 
z organizacji. W 1995 roku na krótko przewodniczącą została Ludgard B., po niej zaś stanowisko 
to przejął Hubert S. 

Problemem było przez wiele lat znalezienie odpowiedniego lokalu na siedzibę koła. Jak 
w większości innych kół, działalność skupiała się na tradycyjnych uroczystościach z okazji różnych 



świąt. Podejmowane były jednak także inicjatywy, których celem była popularyzacja języka 
niemieckiego i kultury niemieckiej. Przy kole powołany został chór. Dla członków grupy 
organizowano spotkania z muzyką i poezją. Istotnym wyróżnikiem była i jest dobra współpraca ze 
szkołami obejmująca między innymi wspólne konkursy dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Kursy języka organizowane były także dla dorosłych. Do dzisiaj popularne są 
rozgrywki skatowe. 


