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Józef Zachariasz Bem urodził się 14 marca 1794 r. w Tarnowie. Był 

generałem, artylerzystą, członkiem Wolnomularstwa Narodowego, 

pisarzem, poliglotą i strategiem, którego zdolności przywódcze doceniło 

oprócz Polski wiele krajów, m.in. Węgry i Turcja, gdzie uważany jest za 

bohatera narodowego.

Brał udział m.in. w powstaniu listopadowym, Wiośnie 

Ludów i wojnach napoleońskich. Stał się legendą już 

za życia. Na jego część powstało wiele utworów 

literackich i pomników.

Patron



Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Budynek przy ulicy Poniatowskiego istniał już na 

początku XIX wieku. Przed rokiem 60-tym XIX wieku 

mieściła się w nim Wyższa Szkoła dla Dziewcząt. W 

latach 60-tych XIX wieku przystąpiono do otwarcia 

Prywatnej Szkoły dla Dziewcząt o programie niższego 

gimnazjum. Uczennice miały możliwość po czwartej 

klasie gimnazjum wstąpienia na roczny kurs do 

Seminarium Nauczycielskiego, po którym zdobywały 

uprawnienia do objęcia posad nauczycielek w 

szkołach powszechnych. Już w roku 1875 wychodziły z 

murów tej szkoły pierwsze nauczycielki. Szkoła została 

rozwiązana w 1922 roku.



Budynek “warsztatów szkolnych” przy ulicy ks. bp Bogedaina

Na samym początku swojego istnienia szkoła 
miała problemy ze zorganizowaniem miejsca, 
do wykonywania ćwiczeń praktycznych, dla 
swoich uczniów. W latach 50-tych XX wieku 
utworzono mały szkolny warsztat ślusarski. W 
późniejszych latach szkoła przejęła 
poniemiecki warsztat stolarski oraz 
wydzierżawiono prywaty warsztat. Dopiero w 
1964 roku, szkoła zdobyła własny zespół 
warsztatów, który na przestrzeni lat ulegał 
wielu zmianom np. przebudowa starej stolarni 
na dostosowaną do aktualnych standardów 
stacji kontroli pojazdów pod koniec lat 90 XX 
wieku.



PZS1 nr.1 w Pszczynie
Nasza szkoła oferuje naukę w 
technikum o różnych kierunkach 
zaczynając od techników mechaników 
poprzez fryzjerów aż po 
programistów.

W “Samochodówce” dostępna jest 
również szkoła branżowa I oraz II 
stopnia z rozmaitymi kierunkami.



Nasza szkoła jest 
również wyposażona w 
liczną ilość pracowni 
adekwatnych do 
wykonywanego 
zawodu.



Dziękujemy za uwagę
Prezentację opracował Dawid Nikiel oraz Filip Zembrzuski
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