
największa wieś w Gminie Pszczyna, 

Powiat Pszczyński, Województwo Śląskie, 

w Polsce.

2417 mieszkańców



Studzionka w Gminie Pszczyna



Wieś STUDZIONKA
Jest największą w Gminie Pszczyna wsią rolniczą.

Pierwsza wzmianka historyczna ok. 1305 roku:

wieś „STUCZONKA” pojawia się w wykazie posiadłości i 
dochodów Biskupstwa Wrocławskiego

jako 40 łanowa – ok. 650 hektarowa.

W 1326 pojawia się jako „STUDNA” z księdzem JANEM w 
wykazie świętopietrza, daniny na rzecz papieża. 

Należy już wtedy do Biskupstwa Krakowskiego.



Serce Studzionki:
osiedle domów jednorodzinnych, kompleks szkolno-przedszkolny 

oraz dwa kościoły



Kościół, domy, pola,
w oddali Jezioro Goczałkowickie i Beskidy



W Studzionce jest wiele budynków publicznych:  

� - kościół katolicki – 1834r.;
� - kościół ewangelicki – 1938 r.;
� - szkoła podstawowa – poprzednio gimnazjum, a jeszcze 

wcześniej,  społecznie wybudowana szkoła /1969/, obecnie 
z basenem;

� - przedszkole – poprzednio szkoła podstawowa;
� - budynek przedwojennej szkoły katolickiej /1894/, po 

wojnie szkoła podstawowa a następnie przedszkole; 
� - budynek przedwojennej szkoły ewangelickiej /1895/, po 

wojnie przedszkole, obecnie prywatny;
� - Dom Gromadzki ze Świetlicą Gromadzką /1956/ -

zbudowany społecznie;
� - Dom Strażaka – zbudowany społecznie w latach 70-tych               

XX w.



Kościół Katolicki /1834r./



Kościół Ewangelicki 
/1938r./



Kompleks 
Szkolno - Przedszkolny



Dawna szkoła katolicka /1894r./
/ostatnio mieściło się tutaj przedszkole, staramy się o remont 

i chcemy na parter przenieść Świetlicę Gromadzką oraz biuro sołtysa
ze względu na dogodność dojścia i podjazd/



Dawna szkoła ewangelicka /1895r./
/po wojnie przedszkole, obecnie budynek prywatny/



Dom Gromadzki
/z odnowionym dachem, przed budynkiem mapa Studzionki, 

z boku słup ogłoszeniowy – u nas są kolorowe;
tutaj ośrodek zdrowia, Świetlica Gromadzka i biuro sołtysa/



Dom Strażaka
/z wyremontowaną w tym roku salą bankietową na piętrze

oraz garażami i zapleczem naszej Ochotniczej Straży Pożarnej na parterze/



Kompleks
Ludowego Klubu Sportowego



Studzieńczanie i ich ogrody

Dbałość o własne otoczenie i estetykę posesji sprawia, że 
każdego roku następuje poprawa wizerunku naszej 

miejscowości. Robimy to przede wszystkim dla własnej 
satysfakcji, ale również jest miło, gdy przejeżdżający 

przez naszą miejscowość z zaciekawieniem obserwują 
efekty naszej pracy.



ul. Jordana





ul. Robotnicza





ul. Jordana





Studzieńczanie to siła napędowa naszej wioski od 
dawien, dawna.

W spisie mieszkańców z 1906 roku, oprócz rolników, 
księdza i nauczyciela,  pojawiają się tacy rzemieślnicy 
jak: kowal, szewc, młynarz, krawiec, stolarz, rzeźnik, 
sprzedawca jaj i masła, wytwórca wody mineralnej, 

wytwórca dachówki, mały handlarz, właściciel 
gospody, a nawet dobrowolny sędzia.

Nasza Mała Ojczyzna była samowystarczalna, dziś to 
już niepotrzebne, jednak swoją inicjatywę przekazali 

nam.
Dlatego funkcjonują u nas takie organizacje jak:

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koło Gospodyń Wiejskich, 
Kółko Rolnicze, Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Klub Sportowy, oraz 

Spółka Wodna.



Koło Gospodyń Wiejskich 
w Studzionce

W Kole Gospodyń Wiejskich jest wiele naszych babć, 
mam i sióstr. Dawniej, nasze Kobiety organizowały 

różne kursy, by lepiej prowadzić swoje gospodarstwo 
domowe. Obecnie, co roku organizują spotkanie z 
okazji Dnia Kobiet, na którym są różne atrakcje i 

występy. Członkinie często biorą udział w różnego 
rodzaju prezentacjach potraw oraz warsztatach, takich 

jak tworzenie z wikliny papierowej. W ramach Koła 
funkcjonuje Zespół Śpiewaczy „Studzieńczanie”, który 

uczestniczy w wielu przeglądach regionalnych oraz 
uświetnia nam wszelkie uroczystości lokalne.







Wiklina papierowa:





Coroczna prezentacja potraw, gminnych KGW.



Nasze panie z KGW



Nasze panie z nagrodą 
na Pszczyńskim Festiwalu Maszketów „Chochla 2016”



Pszczyńska „Chochla 2016”



Śpiewaczy Zespół Ludowy
Studzieńczanie

Nasze uroczystości okolicznościowe niejednokrotnie 
uświetnia nam Śpiewaczy Zespół Ludowy                      

„Studzieńczanie”, 

który jest naszą wizytówką na różnych przeglądach i 
uroczystościach.



Zespół Studzieńczanie



Koncert kolędowy w kościele katolickim



60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich



Na przeglądzie w Polanicy Zdroju



Ochotnicza Straż Pożarna 
Studzionka

Ochotnicza Straż Pożarna Studzionka powstała w 1923 
roku jako „Związek Sikawkowy”. Nasi strażacy to 

głównie młodzi ludzie, którzy niosą pomoc w każdej 
potrzebie. Działalność OSP dawniej sprowadzała się 

do gaszenia pożarów drewnianej zabudowy. 

Obecnie nasza jednostka jest wyposażona w nowoczesny 
wóz bojowy i profesjonalny sprzęt, który pozwala nieść 

pomoc również w wypadkach samochodowych.



Uroczystość przekazania nowego wozu 
strażackiego – 3 maja 2018 roku



Poczet flagowy i poczty sztandarowe



Ludowy Klub Sportowy 
Studzionka

wcześniej Ludowy Zespół Sportowy

Ludowy Zespół Sportowy został utworzony w 1953 roku.

Aby uzyskać osobowość prawną i lepiej prowadzić 
działalność klubu, 12 marca 1993 roku podjęto uchwałę 
o powołaniu Ludowego Klubu Sportowego Studzionka, 

zatwierdzono statut oraz dokonano wyboru władz. 

Obecnie Klub prowadzi drużyny piłkarskie seniorów, 
juniorów, drużyny młodzików

oraz sekcję skata sportowego.



Kompleks sportowy naszego LKS



Spółka Wodna Sołectwa Studzionka

Nasza Spółka Wodna została reaktywowana w 2018 roku, 
ponieważ problemy melioracyjne zaczęły się piętrzyć.

Dzięki zarządom organizacji społecznych,

po wielu latach niebytu, odrodziła się, by pomagać 
mieszkańcom, ponieważ w jedności siła.

Już na starcie, deklaracje złożyło ok. 75% rolników i 
właścicieli posesji.



Efekty działalności Spółki Wodnej

Bbb



Nasze tradycje, 
zwyczaje i wydarzenia kulturalne

Kultywując tradycje, co roku po żniwach 
obchodzimy Dożynki Wiejskie, które rozpoczynają 

się od przemarszu do kościoła i mszy św. 

Od niepamiętnych czasów, rolnicy w ten sposób 
dziękują za żniwa i plony. 

Organizujemy również koncerty, festyny i pikniki 
rodzinne.



W 2016 roku miały u nas miejsce Dożynki Gminne



Przemarsz Korowodu Dożynkowego na boisko LKS



Mieszkańcy udekorowali całą wieś



Nasze dzieci naszą przyszłością



Chleb to efekt trudu naszych rolników



Organizujemy również różnego rodzaju koncerty i przedstawienia. 
Był cykl koncertów chórów w kościele parafialnym.

Koncerty Noworoczne w naszym gimnazjum, przedstawienia 
teatralne, a w ostatnich latach również orszak Trzech Króli w okresie 

Bożonarodzeniowym.







Szkolne Jasełka



Obchody 50-lecia szkoły



Dzień Frankofonii pod patronatem Ambasady Francji



Tradycyjnie, rodzice organizują pikniki rodzinne z wieloma atrakcjami 
dla naszych najmłodszych mieszkańców. 

Dla starszych jest Turniej Organizacji Społecznych.







Turniej organizacji społecznych to możliwość rywalizacji dla 
starszych mieszkańców



Place zabaw i siłownie

W Studzionce, 

dzięki staraniom organizacji społecznych, wybudowano 
dwa place zabaw 

oraz dwie siłownie napowietrzne 

w tym jedną z drążkami – elementami street workout.



Plac zabaw w centrum przy siłowni



Plac zabaw przy szkole



Siłownia w centrum wsi 
oraz elementy street workout



Siłownia przy boisku LKS



„„„„Naród bez historii Naród bez historii Naród bez historii Naród bez historii 

błądzi jak człowiek bez pamięcibłądzi jak człowiek bez pamięcibłądzi jak człowiek bez pamięcibłądzi jak człowiek bez pamięci””””

Dlatego żyjąc w Studzionce, staramy się pamiętać o 
naszych korzeniach i początkach naszej Małej 

Ojczyzny.

Pamiętamy o naszych przodkach i

ich zaangażowaniu w rozwój Studzionki.

Staramy się dbać o to, co nam pozostawili, ale 
jednocześnie pozostawić po sobie ślad swej 

bytności i naukę dla przyszłych pokoleń.



Staramy się dbać o niepowtarzalny wizerunek naszej Studzionki.
Nasz symbol – studnia jest wyeksponowany w kilku głównych 

miejscach z dawnymi nazwami  naszej wioski.



W tej studni, gdy podejdziesz z wiadra tryska woda



Ta konstrukcja jest nad prawdziwą studnią



Nasza Świetlica Gromadzka
to miejsce spotkań zarządów organizacji społecznych, 

realizacji różnego rodzaju kursów i warsztatów 
oraz prób zespołu Studzieńczanie.



W świetlicy jest kącik „dawnych czasów”



Klatkę schodową dojścia 
do Świetlicy Gromadzkiej ozdabiają 

historyczne tablice pamiątkowe















W Studzionce mamy również kilka zabytków 
o które staramy się dbać, by przetrwały jak najdłużej.

Krzyże pokutne z XVI wieku:



Figura ś. Jana Nepomucena z połowy XIX wieku



Nagrobki z początku XX wieku, 
na cmentarzu ewangelickim odnawiamy sami.



Krzyże i kapliczki przydrożne
/jest ich wiele/



Mogiła 18 więźniów 
obozu koncentracyjnego Auschwitz,

którzy zginęli w czasie marszu śmierci w styczniu 1945r.



Pomnik Wdzięczności za walkę w czasie II wojny światowej oraz 
Powstań Śląskich.

Teren i pomnik zrewitalizowany w 2018 roku na 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości oraz 50-lecie jego wybudowania.



Tak było w 2017 roku



Tak jest po rewitalizacji terenu przez mieszkańców.



W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019
powstała fontanna solankowa, 

ze względu na ograniczone środki finansowe
tylko I etap:



W ramach II etapu, na zasadzie wolontariatu, 
mieszkańcy Studzionki przekształcili 

fontannę solankową 
w Otwarte Inhalatorium Solankowe



Efekt pracy mieszkańców Studzionki:



Nie tylko relaks
ale również 

zdrowie



Skwer z Pomnikiem Wdzięczności 
i Otwartym Inhalatorium Solankowym jest wizytówką Studzionki



O wizerunek naszej pięknej Studzionki dbamy również w okresie 
zimowym. Przed Świętami Bożego Narodzenia ozdabiamy ją światłami, 

aby podkreślić ten szczególny czas.
Mamy najwyższą, oświetloną, naturalną choinkę w gminie o wysokości 

13 metrów. Może najwyższą i w województwie.
Corocznie przygotowujemy Stajenkę Bożonarodzeniową

w parafialnej Grocie Lurdzkiej. 
Dzieci przychodzą i włącza się muzyka kolędowa.



Nasza stajenka w grocie – ogólnodostępna.



Girlandy, ozdoby świetlne i najwyższa, naturalna choinka,tak
wygląda Studzionka w Święta.



Z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach
na najbliższy sezon zimowy 

przygotowujemy mini stok saneczkowy.
Liczymy na znaczne opady śniegu.



Mnóstwo planów na jutro…:

� Kontynuacja odnawiania pomników na cmentarzu 
ewangelickim.

� Ekspozycja dawnych maszyn rolniczych.

� Odnowienie pomnika na mogile więźniów Auschwitz.

� Zagospodarowanie zielonego terenu przy Domu Strażaka.



Teren za studnią to miejsce na ekspozycję starych maszyn rolniczych.
Teren prywatny po dawnej gospodzie, 

udostępnił nam aktualny właściciel bezterminowo



Teren do zagospodarowania 
przy Domu Strażaka



Wszystkie informacje tutaj zawarte 
oraz wiele innych wydarzeń i ciekawostek

z historii oraz aktualnego życia 

Naszej Małej Ojczyzny

STUDZIONKI

oraz Ziemi Pszczyńskiej

można znaleźć na stronie:

studzionka.net.pl



Dziękujemy za uwagę.

Przygotował:  Ireneusz Gruszka - sołtys


