
Wyższa Szkoła Realna - od 1904 roku
Gimnazjum im. M. Kopernika - od 1921 roku

Państwowe Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika - od 1937 roku
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika - od 1976 roku

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika - od 2002 roku

Żywiec, 24 września 2021

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika 

w Żywcu 

1911-2021
110-lecie otwarcia i poświęcenia

budynku szkoły

Akcja społeczna „Ratujemy Fryderyka”

„Fryderyk” po renowacji.

 Akcja zainicjowana i koordynowana przez Stowarzyszenie  
„Z Kopernikiem w XXI wiek” – stowarzyszenie dla promocji  
i rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika  
w Żywcu. „Fryderyk” to zabytkowy fortepian, wyprodukowany na 
początku XX wieku przez firmę ED. SEILER. Od lat pięćdziesiątych  
XX wieku  znajduje się w auli szkoły i uświetnia wiele uroczystości.  
W roku szkolnym 2020/2021 dokonano jego renowacji i zmodernizowany  
instrument zajął zaszczytne miejsce w auli szkolnej.

Medal „Żywiecki Kopernik”

 Medal „Żywiecki Kopernik” jest przyznawany od 
2021 roku osobom fizycznym – żyjącym lub zmarłym, 
wyróżniającym się poprzez swoją działalność na rzecz I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu. Medal przyznawany 
jest w szczególności za: przyczynienie się do rozwoju szkoły  
w zakresie działalności naukowej lub dydaktycznej, pomnożenie mienia 
szkoły oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Nowy sztandar szkoły

 W latach 2020 – 2021 budynek szkoły przeszedł renowację, 
dzięki której szkoła zyskała całkiem nowe oblicze. Inwestycja została 
zrealizowana w ramach projektu „Termomodernizacja placówek 
użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego - cz. I” - największego 
na Żywiecczyźnie projektu realizowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt finansowany był ze środków 
Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego oraz Województwa 
Śląskiego, a także Starostwa Powiatowego w Żywcu. 
Projekt obejmował cztery zakresy prac:
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację elewacji  
z malowaniem farbą termoizolacyjną;
•  przebudowę instalacji c.o., przebudowę węzła cieplnego, budowę 
instalacji c.w.u. i cyrkulacji oraz budowę instalacji solarnej;
•    przebudowę instalacji elektrycznej dla remontu węzła cieplnego;
• budowę instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia  
na energooszczędne. 
 Dyrekcja szkoły wraz z władzami powiatowymi zdecydowały 
także o podjęciu renowacji wszystkich toalet szkolnych oraz instalacji 
wewnętrznych. Ten dodatkowy remont został w pełni sfinansowany  
ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Termomodernizacja

Budynek szkoły przed termomodernizacją. Budynek szkoły po termomodernizacji.

Nowy sztandar szkoły wykonany przez siostrę Marię Goretti 
ze Zgromadzenia Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji  
w Kętach w 2021 r. Jest to replika sztandaru wręczonego szkole  
w 1959 roku. 
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Budynek szkoły w 1911 roku

 We wrześniu 2021 roku minęło sto dziesięć lat od momentu 
rozpoczęcia nauki w budynku szkoły przy ul. Słowackiego. 
Poświęcenie budynku i kaplicy szkolnej (dziś Aula im. S. Pyjasa),  
w której zostało odprawione pierwsze nabożeństwo, miało miejsce  
29 września 1911 roku. W szkole rozpoczęła także działalność czytelnia  
im. J. Słowackiego. Zanim jednak obecny budynek oddano do użytku, 
Wyższa Szkoła Realna w Żywcu, która powstała w 1904 roku, mieściła 
się kolejno: w nieistniejącym dziś domu obok kościoła św. Krzyża  
w Żywcu na Rudzy (na rogu ul. Świętokrzyskiej i Małej), w „trojanówce” 
– na piętrze domu pana Trojana (róg ulic Kościuszki i Świętokrzyskiej),  
a następnie w nowym gmachu przy ul. Zielonej (dziś Szkoła Podstawowa 
nr 2). W międzyczasie trwała budowa okazałego gmachu według projektu 
architekta z Krakowa, Aleksandra Biborskiego.
 Według „Studium historyczno-urbanistycznego” z 1983 roku jest 
to „budynek neorenesansowy, wolnostojący na obszernej działce. Złożony 
z budynku głównego i sali gimnastycznej na zapleczu. Od frontu niewielki 
ogródek, od tyłu boisko sportowe. Korpus trójskrzydłowy ujmujący 
podwórze, w którym stoi sala gimnastyczna. Murowany, tynkowany, kryty 
dachówką. Dwupiętrowy, podpiwniczony. Jednotraktowy z korytarzem 
od strony dziedzińca. Na osi rzutu ryzalit mieszczący dwuramienną 
klatkę schodową wspartą na filarach. (…) Elewacje rozwiązane jednolicie. 
Fasada dwudziestotrzyosiowa, z pięcioosiowym ryzalitem środkowym 
oraz trójosiowymi ryzalitami bocznymi. Cokół rustykowany, oddzielony 
gzymsem od parteru. Gzymsy kordonowe na wysokości parapetów okien 
I piętra oraz II piętra. Całość zwieńczona zredukowanym belkowaniem  
z motywem kostkowym. Narożniki ryzalitów bocznych opięte 
boniowaniem. Ryzalit środkowy na piętrze boniowany, na drugim piętrze 
z pilastrami kompozytowymi. (…) Na I piętrze otwory okienne wzbogacone 
trójkątnymi przyczółkami, na II piętrze prostymi gzymsami. W ryzalicie 
na II piętrze okna zamknięte półkoliście. Ponad nimi okrągłe medaliony 
z biustami Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Ignacego 
Krasińskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza i Stanisława Staszica (?). Brama  
w obramieniu portalowym, z półkolistą arkadą flankowaną kolumnami 
jońskimi, podtrzymującymi belkowanie z rozerwanym przyczółkiem. (…)”. 
Budynek miał zapewnić miejsce dla maksymalnie 300 uczniów; w roku 
szkolnym 1910/1911 szkoła była już pełną siedmioklasową szkołą ze 153 
uczniami, w tym z czterema hospitantkami (uczennicami). Co ciekawe, 
szkoła posiadała windę – rozwiązanie na wskroś nowatorskie jak na owe 
czasy. Od momentu oddania budynku szkoły do użytkowania uczniom 
otaczał go częściowo murowany płot - oryginalny fragment zachował się 
do dziś tylko od strony ul. Piłsudskiego. W niektórych odcinkach zdobiły 
go piękne kamienne gazony kwiatowe.

Dalsze losy budynku szkoły

 W listopadzie 1914 roku działalność szkoły została 
przerwana, w budynku od tego czasu funkcjonował Szpital 
Wojskowy z Jarosławia. W marcu 1916 roku szpital zlikwidowano, 
a wyremontowany budynek oddano na powrót szkole. W okresie 
międzywojennym wizytę w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym 
(ówczesna nazwa szkoły) złożył prezydent Ignacy Mościcki.  
Wraz z wybuchem II wojny światowej, po krótkim okresie działalności,  
8 listopada 1939 roku szkoła została zamknięta decyzją niemieckich władz 
okupacyjnych włączonego do III Rzeszy Żywca. Budynek został zajęty 
przez Niemców na potrzeby policji nadzorującej wysiedlenia ludności 
Żywiecczyzny (Aktion Saybusch), niemieckiego gimnazjum i szpitala 
wojskowego. Budynek ucierpiał znacząco podczas walk na przełomie 
marca i kwietnia 1945 roku.

Wizyta Prezydenta Ignacego Mościckiego w budynku szkoły miała miejsce 25 lipca 1929 roku.

Szkolne Obserwatorium Astronomiczne

Otwarcie Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego miało miejsce 3 września 2007 roku.

Adaptacja poddasza szkoły

Otwarcie nowych sal lekcyjnych na zaadaptowanym poddaszu szkoły (sale 44 - 53) miało 
miejsce 10 lutego 2010 roku.

Projekt unijny „Mam szansę odnieść sukces”

 30 czerwca 2020 roku została zakończona realizacja 
projektu unijnego „Mam szansę odnieść sukces”, dzięki 
któremu szkoła wzbogaciła się o nową bazę dydaktyczną:  
w salach pojawiły się projektory multimedialne, laptopy,  
2 monitory interaktywne, zakupiono pomoce dydaktyczne, 
a sala chemiczna zyskała dygestorium, nowe meble,  
stoliki i krzesła.

Pracownia chemiczna.

Pracownia językowa.


