
Opis powstania DFK Głubczyce 

Powiat głubczycki należy do tych powiatów województwa opolskiego, w których po II wojnie 

światowej ludność niemiecka pozostała w bardzo niewielkiej liczbie, głównie w gminie Baborów. 

W samych Głubczycach były to pojedyncze rodziny, jednak w latach powojennych w mieście 

osiedlili się pracujący w miejscowym przemyśle mieszkańcy sąsiednich powiatów 

charakteryzujących się dużą populacją ludności rodzimej – kozielskiego i raciborskiego. Pierwsza 

faza tworzenia zorganizowanych struktur mniejszości niemieckiej ominęła to miasto, 

zainteresowani zgłaszali swój akces do stowarzyszenia w Głogówku, a w pojedynczych 

przypadkach w leżącym już na terenie historycznego powiatu głubczyckiego Rakowie. 

Spora liczba mieszkańców Głubczyc należących do DFK w Głogówku skłoniła liderów 

mniejszości do podjęcia inicjatywy powołania osobnego koła. Zachowana dokumentacja 

sugeruje, że proces powoływania nowej grupy trwał stosunkowo długo. Wniosek skierowany 

do władz stowarzyszenia datowany jest na 1 stycznia 1991 roku (choć w świetle innych 

dokumentów jest to być może błąd typowy dla dokumentów powstających na przełomie roku). 

Mowa jest w nim o 126 członkach (w tym 28 dzieciach), siedzibie przy ul. Gdańskiej 3, podany 

jest też skład zarządu z Anelis Z. na czele. Decyzją władz koło zarejestrowane zostało 

pod numerem 276. Pod dokumentem widnieje podpis Jana Krolla jako przewodniczącego 

towarzystwa. 

Kolejne pismo z dnia 28 września 1992 roku sygnowane już przez Henryka Krolla mówi 

(ponownie) o powołaniu koła nr 276 w Głubczycach. Wprawdzie nadal przewodniczącą 

pozostawała Anelis Z., jednak skład zarządu uległ znacznym zmianom. Z 6 listopada 1992 

pochodzi dokument wystawiony przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego, 

akceptujący powstanie głubczyckiego koła. Obejmowało ono obszar całej gminy Głubczyce, 

w składzie zarządu pojawiali się także mieszkańcy sąsiedniej gminy Branice. Początkowo nowe 

koło DFK funkcjonowało w ramach struktur gminnych Głogówka, po reformie administracyjnej 

powołane zostało porozumienie (na prawach porozumienia gminnego) dla 4 grup z terenu 

powiatu głubczyckiego (Głubczyce, Baborów, Raków i Tłustomosty). Ze względu na małą liczbę 

kół nie został ustanowiony osobny zarząd powiatowy, lecz w strukturze towarzystwa grupy 

głubczyckie przyłączono do powiatu kędzierzyńskiego. 

W szczytowym okresie liczba zdeklarowanych członków sięgnęła 320 osób. Szczególnie silną 

motywacją była możliwość starania się o obywatelstwo niemieckie. Efektem była jednak 

emigracja, zwłaszcza młodszego pokolenia dotkniętego skutkami upadku miejscowych zakładów 

produkcyjnych. 

17 maja 1995 funkcję przewodniczącego koła objął Helmut K., wcześniej należący do DFK 

Raków. Z zachowanej dokumentacji wynika, że w kolejnych latach dochodziło do częstych zmian 

w składzie zarządu. Pisma informujące o przeprowadzonych wyborach – zapewne 



uzupełniających – datowane są na 31 stycznia 1996 i 14 stycznia 1997. Zmiany nie dotyczyły 

jednak funkcji przewodniczącego. 

Relatywnie niewielka i szybko spadająca liczba żyjących w dużym rozproszeniu członków 

oraz nieco peryferyjne położenie Głubczyc w stosunku do głównych ośrodków działalności 

mniejszości sprawiły, że koło koncentrowało się na wysiłkach na rzecz zachowania tożsamości 

i pielęgnowania tradycji w zamkniętym, własnym gronie. W chwili obecnej liczba członków DFK 

Głubczyce wynosi już tylko 15 osób. 

 


