
Opis powstania DFK Łubie 

Koło DFK Łubie zostało założone stosunkowo późno – jesienią 1991 roku. W rejestrze oddziału 
gliwickiego wpisane zostało pod numerem 33, jako jedna z ostatnich grup powołanych na obszarze 
działania tego oddziału. Głównym inicjatorem był Gerhard M., do dzisiaj pełniący obowiązki 
przewodniczącego. Pierwsze kontakty z liderami środowiska gliwickiego nawiązał on już 
w 1989 roku, jednak w okresie po oficjalnej rejestracji stowarzyszenia przez dłuższy czas 
przebywał służbowo poza miejscem zamieszkania – w tym fakcie upatrywać należy przyczynę 
późnego utworzenia grupy. 

Jak w wielu innych miejscowościach oficjalne powołanie koła poprzedziły spotkania 
kilkunastoosobowej grupy inicjatywnej, która po zarejestrowaniu rozpoczęła nabór członków. Być 
może z powodu późniejszego utworzenia koło nigdy nie osiągnęło liczby członków porównywalnej 
z podobnymi grupami w okolicy. W szczytowym okresie liczba ta sięgała 220 osób 
z 4 miejscowości. Większość stanowili mieszkańcy dwóch sąsiadujących, współcześnie 
tworzących już praktycznie jeden organizm, wsi Łubie i Kopienica. W niektórych dokumentach 
pojawia się nawet alternatywne określenie koła jako DFK Łubie-Kopienica, bądź Kopienica-Łubie. 
W mniejszej liczbie do lokalnej struktury stowarzyszenia przystąpili też mieszkańcy Jasiony 
i Księżego Lasu. 

W pierwszym okresie działalności założyciele nowego koła byli bardzo wspierani przez władze 
oddziału gliwickiego, zwłaszcza przez Georga G. z Ostropy. Bardzo ważnym zadaniem było 
pozyskanie lokalu. W niewielkiej wsi niewiele było obiektów, w których możliwe byłoby podjęcie 
działalności kulturalnej. Wybór padł na budynek stanowiący w przeszłości własność parafii, 
w okresie powojennym zajęty pod magazyn nawozów sztucznych. Wymagał on nie tylko 
gruntownego remontu, ale także uregulowania kwestii własności. Dzięki wysiłkom Rady Parafialnej 
i Zarządu DFK (a często były to te same osoby) obiekt został uratowany. Służy dzisiaj jako Dom 
Parafialny całej lokalnej społeczności, a część pomieszczeń przeznaczonych jest na działalność 
mniejszości niemieckiej. 

Kolejnym zadaniem, które postawiły sobie władze koła DFK w Łubiu była rekonstrukcja pomnika 
wzniesionego w latach międzywojennych dla uczczenia ofiar I wojny światowej pochodzących 
z miejscowej parafii. Monument ten został po II wojnie światowej przewrócony, a następnie – 
prawdopodobnie już w latach 50-tych XX wieku – zakopany. Działacze DFK przeprowadzili zbiórkę 
pieniędzy, pozyskali wszelkie niezbędne zezwolenia i w 2000 roku doprowadzili do ponownego 
uroczystego odsłonięcia pomnika. Na tablicach znalazły się także nazwiska mieszkańców Łubia 
i Kopienicy poległych na frontach II wojny światowej oraz zmarłych podczas internowania 
w Związku Radzieckim. 

DFK Łubie podejmowało szereg inicjatyw kulturalnych, m. in. organizowało festyny w miejscowym 
parku. Dzięki muzycznym talentom przewodniczącego koło przez niemal 20 lat było znane 



z działań na rzecz zachowania języka niemieckiego i kultury, podejmowanych przez chór 
dziewczęcy (Mädchenchor). Występował on w wielu okolicznych miejscowościach w ramach 

festynów kulturalnych, spotkań bożonarodzeniowych i uroczystości kościelnych. Wysoki poziom 
muzyczny i bogaty niemieckojęzyczny repertuar zaowocował licznymi zaproszeniami do Niemiec 
i Austrii. Niestety, od kilku lat ze względu na stan zdrowia dyrygenta chór zaprzestał działalności. 

Język niemiecki od ćwierćwiecza jest też obecny w życiu religijnym. Początkowo regularnie 
odprawiane były w miejscowym kościele Msze św. w języku niemieckim. Ze względu na brak księży 
w dostatecznym stopniu znających język niemiecki, zarząd koła zaproponował wprowadzenie 
regularnego comiesięcznego odprawiania nieszporów niedzielnych. Nabożeństwa te 
kontynuowane są po dzień dzisiejszy. 

Liczba członków koła wynosi w chwili obecnej około 50 osób. 


