
Opis powstania DFK Ustroń 

Koło Ustroń jest jednym z kilku kół powołanych na terenie Śląska Cieszyńskiego. W okresie 
zawiązywania struktur DFK obszar ten należał do województwa bielskiego. Do końca II wojny 
światowej samo Bielsko i kilka okolicznych miejscowości tworzyły niemieckojęzyczną Bielitzer 

Sprachinsel (bielską wyspę językową). Niemcy mieszkali także w innych większych 
miejscowościach regionu: Cieszynie, Skoczowie, Ustroniu. Dodatkową specyfiką tej części Śląska 
jest także liczna społeczność ewangelicka, różnice religijne dotyczą także członków mniejszości 
niemieckiej. 

Inicjatywa powołania stowarzyszenia wyszła od trzech osób, spotykających się w mieszkaniach 
prywatnych. Informacja o tworzeniu organizacji rozpowszechniana była drogą indywidualnych 
kontaktów, we współpracy z podobnymi środowiskami w Bielsku i Cieszynie. Grupa cieszyńska 
utrzymywała już wówczas kontakty z DFK w Wodzisławiu Śląskim, a za jego pośrednictwem 
z Raciborzem. 

Ze względu na obowiązujący podział administracyjny i ówczesne przepisy konieczna okazała się 
oficjalna rejestracja stowarzyszenia działającego na obszarze województwa bielskiego. Procedura 
przeprowadzona została w Sądzie Wojewódzkim.  

W samym Ustroniu w początkowym okresie poważnym problemem było wynajęcie jakiejkolwiek 
sali, w której mogłoby odbyć się zebranie założycielskie. Ostatecznie zgodę wyraził zarząd 
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, późniejsze zebrania odbywały się już w Miejskim Domu 
Kultury „Prażakówka”. Liczba uczestników wynosiła ok. 30-35 osób. Przewodniczącym wybrany 
został Günter J., do dzisiaj piastujący tę funkcję. 

Problemy lokalowe towarzyszyły ustrońskiej grupie także w kolejnych latach. Ze względu 
na wypoczynkowy charakter miejscowości, zapotrzebowanie na lokale usługowe było zawsze 
znaczne, a ich ceny wysokie. Inną bolączką była duża rotacja osób angażujących się na rzecz 
mniejszości, przyczyną były często obawy przed reakcją otoczenia. 

Łącznie złożonych zostało 358 deklaracji członkowskich. W przekonaniu działaczy rzeczywista 
liczba Niemców jest znacznie większa, jednak w warunkach znacznego rozproszenia 
oraz ze względu na skalę powojennych represji, wielu potencjalnych członków koła 
nie zdecydowało się na przystąpienie do stowarzyszenia. Przez kilka lat przy DFK działała Grupa 
Młodzieżowa, której przewodniczącym był Jacek G. 

W 1998 roku po zmianach w podziale administracyjnym doszło do połączenia stowarzyszeń 
z dawnych województw katowickiego i bielskiego. Obecnie Ustroń wchodzi w skład Oddziału 
Beskidzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego. 



Najważniejszymi formami działalności były i są imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym. 
W pierwszych latach funkcjonowania częstymi gośćmi tych wydarzeń byli przedstawiciele 
Konsulatu Niemiec w Krakowie. Drugim filarem aktywności ustrońskiej grupy są prowadzone od 
wielu lat kursy języka niemieckiego.  


