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“Na królewskim dębie Kuźnia wita 
gości,

w Źródle Silberquelli piękna 
przyszłość rośnie”



Dębska Kuźnia należy do gminy

Chrząstowice. Od dawien dawna wsią

rządzi sołtys, który jest gospodarzem

miejscowości. Mieszkańcy naszej małej

ojczyzny stanowią zlepek wielu kultur,

języków, a nawet narodowości i religii.

Łączy nas miejsce, w którym

przychodzimy na świat, gdzie żyjemy,

gdzie pochowani są nasi przodkowie.

Dzieli nas wiele i dlatego z inicjatywy

Rady Sołeckiej przystąpiliśmy do

programu “Odnowy Wsi”. Chcemy

troszczyć się o naszą społeczność,

wspólnie rozwijać i kultywować

tradycję.



Dnia 20 lutego 2004 roku na zebraniu wiejskim, Rada

Sołecka przedstawiła program określający zadania, które na

przestrzeni lat będą realizowane dla zintegrowania naszego

społeczeństwa, w którym drzemie niezbadany potencjał

dobra i energii.

W niniejszej prezentacji, mamy zaszczyt przedstawić

Państwu namiastkę efektów prac naszej społeczności w

ramach programu “Odnowa Wsi”. Ich bogactwo oparte o

liczne zmiany, wydarzenia, spotkania, remonty, renowacje.



Kultywowanie lokalnych tradycji, przekazywanie ich kolejnym 

pokoleniom, integracja naszej społeczności. Jednym z takich 

zwyczajów jest wodzenie niedźwiedzia – „bery”.



„Żniwniołk”, czyli Dożynki. Z tej okazji

przeżywamy uroczystą Eucharystię w kościele

parafialnym z podziękowaniem za plony. Ich

obchodom towarzyszy wiele zwyczajów, takich

jak przygotowanie pięknej korony żniwnej,

korowód dożynkowy ulicami naszej wsi, festyn

wiejski z licznymi konkursami i zabawami.



Mieszkańcy naszej wsi mają okazję integrować się podczas uczestnictwa

w różnego rodzaju wycieczkach: pieszych, autokarowych, rowerowych,

a także pielgrzymkach do pobliskich miejsc kultu, takich jak Góra Św.

Anny, znana tu jako Annaberg. Organizacji wypraw krajoznawczych,

sportowych i rekreacyjnych sprzyja nasza piękna okolica: bogate lasy,

rzeki, jeziora. Szczególnie znanym miejscem jest u nas Rezerwat

Przyrody Srebrne Źródła, który przyciąga w nasze okolice wielu

turystów z całej Opolszczyzny.



Mieszkańcy wsi ogromną wagę przykładają do przygotowania i upiększenia ważnych

wydarzeń, świąt i uroczystości. Poniżej można podziwiać wspaniale zorganizowaną

procesję Bożego Ciała wraz z jednym z ołtarzy przygotowanym wcześniej przez

mieszkańców.



Ważnymi dla naszego regionu tradycjami są między innymi darcie pierza, a z okazji 

Świąt Wielkiej Nocy - przygotowanie prześlicznych, kolorowych kroszonek. Efekty 

pracy doświadczonych rąk, w postaci misternie zdobionych jajek wielkanocnych, od lat 

nie przestają zadziwiać i zostają zauważone w licznych konkursach. 



Nasze gospodynie starają się, aby te zwyczaje były 

wciąż przekazywane, stąd liczne wydarzenia, gdzie 

młode dziewczyny mogą uczyć się jak drzeć pierze, pleść 

wianki, przygotować koronę żniwną i wiele, wiele 

innych...



Organizowane u nas festyny, zawody 

strażackie, konkursy talentów, pozwalają 

na zintegrowanie całych rodzin; także 

dzieci i młodzieży.



Występy i konkursy talentów

przy licznych okazjach, to kolejna

szansa na rozwój i spróbowania

swoich sił, a także integracji i

wspólnego świętowania.



Nie zapominamy o naszych seniorach. W Dębskiej

Kuźni nie brakuje wydarzeń takich jak “Wigilia dla

samotnych”, Jarmark Bożonarodzeniowy, wspólne

pieczenie pierników, a od lat podtrzymywane

znajomości, pozwalają nawet na ubogacające spotkania

międzynarodowe w ramach grup partnerskich.



Jarmark Bożonarodzeniowy

Wspólne kolędowanie, w towarzystwie 

naszego  chóru parafialnego.



Wiele ze wspólnych inicjatyw łączymy z 

działalnością charytatywną, dzięki czemu jest 

okazja pomocy najuboższym. Poniżej -

przedstawienie z okazji obchodów dnia św. 

Marcina. Tego dnia najmłodsi mają okazję 

podzielić się swoimi słodyczami z bardziej 

potrzebującymi koleżankami i kolegami.



Wykonywanie prac na rzecz lokalnego środowiska wiejskiego, mające na celu 

ochronę dóbr kultury i kultu religijnego oraz dziedzictwa naszych przodków poprzez:

- odnowienie przydrożnych i przydomowych kapliczek oraz terenu wokół tych 

miejsc kultu

- renowację zabytków ogrodzeń i laub przydomowych

- odrestaurowanie dwóch studni przeciwpożarowych

- wykonanie herbu wsi i pieczęci historycznej wsi Dębska Kuźnia

- oznakowanie miejsc historycznych wsi przez umieszczenie tablic z legendą tego 

miejsca

- budowa świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań wszystkich organizacji 

działających na terenie wioski.



Na przestrzeni ostatnich kilku lat, w ramach programu “Odnowy Wsi”, dzięki 
zaangażowaniu wielu mieszkańców, udało się odnowić wiele naszych kapliczek.



Kapliczka NMP Kapliczka św. AnnyKapliczka św. Jana Nepomucena



Dbamy o przydomowe

kapliczki, krzyże przydrożne

oraz miejsca pamięci.

Pomnik upamiętniający ofiary I i II Wojny 

Światowej.



We wrześniu 2004 roku został zaprojektowany unikalny herb wsi przez naszego

artystę Ś.P. Pana Tadeusza Konopkę. Herb został później wykonany przez jego syna -

Janusza. Przy ulicy Wiejskiej możemy od lat podziwiać już tablicę z herbem.





Zabudowania w stylu pruskim



Prace przy remizie strażackiej i domu spotkań









Remiza OSP Dębska Kuźnia obecnie



Multimedialne Centrum Integracji



Studnia przy ulicy Kolonii remontowana w 2005 roku. Jest to jedna ze studni

odrestaurowanych w ramach Programu.



Kościół pw. św. Anny i św. Jadwigi 



Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

Szkoła Podstawowa



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Przedszkole



Orlik w Dębskiej Kuźni – miejsce spotkań i 
aktywności



Rezerwat Przyrody Srebrne Źródła



Bogata oferta gastronomiczno-hotelowa

Zajazd „Pod Niedźwiedziem”

Gościniec Stara Kuźnia



Izba kolekcjonerska Jerzego Szwugera

Izba Muzealno-Kolekcjonerska w

Dębskiej Kuźni została założona przez

Jerzego Szwugera w 1970 roku.

Zajmuje pięć pokoi w domu pana

Jerzego. Łącznie pasjonat zgromadził

tysiące eksponatów a każdy z nich ma

swoją niepowtarzalną historię. Ich

zbieranie zajęło kilkadziesiąt lat.

Obiekt znajdujący się na szlaku,

,Morawsko- polskie ścieżki tradycji i

poznania’’ utworzonej przez LGD

,,Kraina Dinozaurów’’



Zapraszamy do Dębskiej Kuźni!


