
Historia Szkoły 

 

 

1742 – właściciel ziemi pszczyńskiej hrabia Erdmann von Promnitz zakłada dwuklasową, 

 elementarną, niemieckojęzyczną Evangelische Stadtschule (Ewangelicką Szkołę Miejską)  

 z siedzibą przy domu modlitwy w pobliżu kościoła ewangelickiego 

 

1743 – otwarta zostaje  dodatkowa klasa dla polskich uczniów 

 

1752 – odbudowa budynku szkoły spalonego w wielkim pożarze Pszczyny w 1748 roku 

 

1765 – nowym właścicielem ziemi pszczyńskiej zostaje książę Fryderyk Erdmann von Anhalt 

 Köthen. Szkoła zmienia wówczas nazwę na: Fürstliche  Evangelische Stadtschule 

           (Książęca Ewangelicka Szkoła Miejska) 

 

1867  - kolejny właściciel ziemi pszczyńskiej Jan Henryk XI Hochberg przekształca    

 Ewangelicką  Szkołę Miejską w Niemieckie Progimnazjum Książęce, bez klas polskich, 

 z oficjalną  nazwą Evangelische Fürstenschule „Hochbergianum” z siedzibą  

 w budynku dotychczasowej szkoły ewangelickiej      

 

1872 – na mocy umowy podpisanej przez Jana Henryka XI Hochberga z władzami prowincji 

 śląskiej, Progimnazjum Książęce zostaje przekształcone w sześcioklasowe klasyczne 

 Gimnazjum Państwowe Niemieckie  w Pszczynie o nazwie Königliches Gymnasium 

 Evangelische  Fürstenschule Hochbergianum zu Pless (Królewska Ewangelicka Szkoła 

 Książęca Hochbergianum) 

 

1879 – rozpoczęcie prac pod budowę nowego gmachu szkoły w dzielnicy zwanej Neuer Stadteil 

 

1881 – uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowego budynku szkoły – obecna siedziba 

 liceum 
 

1900 – 1913 - funkcjonowanie internatu - Alumnat dla zamiejscowej młodzieży gimnazjum,  

 przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Plesser Alumnatverein (Pszczyńskiego 

 Związku Alumnackiego) 

 

1922 – przejęcie przez władze polskie - Königliches Gymnasium Evangelische Fürstenschule 

 Hochbergianum zu Pless i przekształcenie szkoły w polskie Państwowe Gimnazjum 

 Klasyczne 
 

1923 – Uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie zmienia nazwę ulicy, przy której usytuowane było 

 gimnazjum z ulicy Gimnazjalnej na ulicę 3 Maja 

 

1923 – 1939 - funkcjonowanie internatu dla zamiejscowej młodzieży gimnazjum w willi Marii 

 Kowaczyk przy ul. Tadeusza Kościuszki 

 

1925 – nadanie ośmioklasowemu gimnazjum nazwy Państwowe Gimnazjum im. Bolesława 

 Chrobrego w Pszczynie 

 

1925 – pierwsza polska matura 

 

1933 – rozbudowa istniejącego budynku o dwa nowe charakterystyczne skrzydła 

 



1935 – Państwowe Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie zostaje szkołą 

 koedukacyjną, po likwidacji miejskiego gimnazjum żeńskiego 

 

 

1938 – w wyniku reorganizacji systemu szkolnictwa zostaje wprowadzone czteroklasowe 

 gimnazjum i dwuklasowe liceum 

 

 

1939 – nadanie szkole urzędowej nazwy: Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Bolesława 

 Chrobrego w Pszczynie 

 

 

1939 - pierwsza matura absolwentów liceum 

 

 

1939 – przerwanie nauki w związku z wybuchem II wojny światowej 

 

 

1940 – utworzenie przez niemieckie władze okupacyjne koedukacyjnej, siedmioklasowej 

 Hindenburgschule (Niemieckiej Szkoły Średniej Hindenburga) 

 

 

1945 – zarekwirowanie budynku szkoły przez wojska sowieckie i wykorzystanie na punkt 

 sanitarny, stajnię i areszt żołnierski 

 

1945 – uruchomienie nauki i zorganizowanie tymczasowego nauczania w budynku przedwojennej 

 prywatnej szkoły niemieckiej 

 

1946 – zmiana nazwy szkoły na Państwowe Gimnazjum i Liceum Humanistyczne 

 Koedukacyjne im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie 

 

1949 – przekształcenie gimnazjum i liceum w szkołę ogólnokształcącą stopnia podstawowego  

 i licealnego (jedenastolatka) 

 

1949 – 1952 – szkoła działa pod nazwą Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Koedukacyjna 

 Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie 

 

1952 – 1964 – placówka działa pod nazwą Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące 

 im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie 

 

1957 – powstanie Liceum dla Pracujących 

 

1976 – połączenie liceum dziennego z liceum dla pracujących w Zespół Szkół 

 Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie 

 

 

1999 – placówka zostaje przekształcona w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną. W skład Zespołu 

 Szkół Ogólnokształcących wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława 

 Chrobrego w Pszczynie oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 

2019 – reforma systemu oświaty przywraca czteroletnie liceum. Od tego czasu szkoła funkcjonuje 

 pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie 


