KALENDARIUM DZIEJÓW SZKOŁY

1899, 15 września – protokół Księgi Uchwał Rady Miejskiej w Żywcu - sprawozdanie burmistrza (i zarazem
Przewodniczącego Rady Miejskiej Żywca), Bronisława Sądeckiego z konferencji Rady Szkolnej Krajowej
w Krakowie „w sprawie wyjednania dla Żywca szkoły realnej”;
1901–1904 - okres wzmożonych starań w Radzie Państwa w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia
w Wiedniu oraz w Radzie Szkolnej we Lwowie (stolicy Galicji) o przyspieszenie decyzji w sprawie
powstania szkoły;
1904, 24 sierpnia – zezwolenie cesarskie na otwarcie Wyższej Szkoły Realnej w Żywcu z dniem
1 września 1904 roku;
1904, 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego dla 94 uczniów w dwóch oddziałach klasy I-szej
w nieistniejącym dziś domu obok kościoła św. Krzyża w Żywcu (na rogu ul. Świętokrzyskiej i Małej);
1905/1906 – wynajęcie „trojanówki” – piętra domu Trojana (róg ulic Kościuszki i Świętokrzyskiej), lekcje
rysunku miały miejsce w domu Rottera na ulicy Kościuszki;
1909/1910 – przeniesienie szkoły realnej do nowego gmachu przy ul. Zielonej (dziś Gimnazjum nr 2);
1910/1911 – szkoła staje się pełną 7-klasową wyższą szkołą realną ze 163 uczniami i 5 pierwszymi
uczennicami (hospitantkami); do pierwszego egzaminu maturalnego przystępuje 14 uczniów;
1911 – szkoła przeniesiona do nowego, własnego już gmachu przy ul. Słowackiego w którym jesteśmy
obecnie; 29 września - poświęcenie budynku i kaplicy szkolnej; rozpoczęcie działalności „Czytelni im. J.
Słowackiego”;
1912, 28 kwietnia – ufundowanie przez rodziców uczniów Sztandaru Szkoły;
1913 – początek działalności Towarzystwa Strzelec (na bazie istniejącego koła Zarzewie i Polskiej
Organizacji Bojowej);
1914-1918 – udział wychowanków szkoły w I Wojnie Światowej i w walce o niepodległość: w walkach
I Brygady Legionów pod Bednarami, Urzędowem, Kostiuchnówką, na szlaku Żelaznej Brygady Karpackiej,
w Brygadzie i armii gen. J. Hallera; trzy plutony Szkoły Realnej zmusiły do kapitulacji pozostających
w Ratuszu Niemców i Czechów, ochrona granic w obrębie Żywiecczyzny, Spiszu i Orawy, na Śląsku
Cieszyńskim;
1914, 14 listopada – zajęcie budynku szkoły na potrzeby Szpitala Wojskowego z Jarosławia; szkoła
zawiesza działalność;
1915, 4 lutego – częściowe wznowienie zajęć szkolnych; pełne przekazanie szkoły dla młodzieży ma
miejsce 3 marca 1916 roku;
1919/1920 – założenie drużyny harcerskiej im. K. Pułaskiego;

1920, kwiecień-lipiec – zawieszenie nauki w wyższych klasach wobec masowego wstępowania młodzieży
do wojska w celu walki z bolszewikami;
1921 – powstanie Kółka Krajoznawczego;
1921/1922 – 7-letnia Wyższa Szkoła Realna zostaje przekształcona w 8-letnie Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika w Żywcu;
1924 – ostatnia matura Szkoły Realnej;
1926 – pierwsza matura Gimnazjum;
1932 – zmiana nazwy na Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Żywcu: 8-letnie
gimnazjum ogólnokształcące zostaje zmienione na 6-letnią szkołę średnią ogólnokształcącą (4-letnie
gimnazjum i 2-letnie liceum);
1939 – pierwsi maturzyści 6-letniej szkoły średniej ogólnokształcącej opuszczają mury Szkoły;
1939 – po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Żywca przez Niemców starania dyrektora Bronisława
Nowaka o otwarcie Szkoły; krótki okres nauki w szkole (Gimnazjum) do zamknięcia jej 8 listopada przez
niemiecką administrację Żywca włączonego do III Rzeszy;
1939-1945 – budynek zajęty przez Niemców na potrzeby policji (nadzorującej wysiedlenia ludności
Żywiecczyzny), niemieckiego gimnazjum i szpitala wojskowego; okres tajnego nauczania prowadzonego
przez nauczycieli szkoły; wychowankowie i nauczyciele biorą udział w walkach na wszystkich frontach II
wojny; giną w niemieckich i sowieckich katowniach;
1945, kwiecień – wznowienie pracy szkoły – Państwowego Gimnazjum i Liceum w Żywcu (w budynku
byłej szkoły żydowskiej w Zabłociu); koniec roku szkolnego – 15 sierpnia 1945; powrót do budynku przy
ul. Słowackiego następuje we wrześniu 1945 r.;
1946-1948 - funkcjonowanie Państwowego Liceum i Gimnazjum dla Dorosłych;
1949 – powołanie Komitetu Rodzicielskiego; początek działalności Liceum Ogólnokształcącego
dla Pracujących;
1949/50 – utworzenie 11-letniej pełnej szkoły ogólnokształcącej: 7-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie
liceum ogólnokształcące;
1950 – zamknięcie istniejącej do tej pory w Auli kaplicy szkolnej;
1959, 20-22 czerwca – uroczyste obchody Jubileuszu 55-lecia Szkoły; powstaje Księga Pamiątkowa Szkoły
Realnej…
1960 – usunięcie ze Szkoły nauki religii na mocy decyzji władz partyjno-rządowych;
1961 – pierwsza lekcja z użyciem odbiornika telewizyjnego;
1966 – 7-letnia szkoła podstawowa przeniesiona do budynku na oś. 700-lecia (obecnie Szkoła Podstawowa
nr 5);
1967/68 – wejście w życie nowego cyklu nauczania - klasy: I, II, III, IV;

1969/70 – maturę po raz ostatni zdają klasy XI;
1970 – utworzenie dwóch klas o profilu matematyczno-fizycznym (w 1971 powstaje klasa o profilu
humanistycznym, a w 1973 – klasa o profilu biologiczno-fizycznym);
1975 – wchodzi w życie Kodeks Ucznia;
1976/77 – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika i Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących
połączone w Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika; Szkoła otrzymuje odznakę Zasłużony
dla Miasta Żywca;
1978 – pierwsze, sporadyczne, wolne od nauki soboty (od 1981 – trzy w miesiącu; od 1988 – wszystkie
soboty wolne);
1979, 8 września – Jubileusz 75-lecia Szkoły, z tej okazji ukazuje się pamiątkowa publikacja - 75-lecie
Liceum Ogólnokształcącego…;
1980, listopad – początek działalności w Liceum NSZZ „Solidarność” nauczycieli;
1983 – pierwsze informacje o obchodzeniu przez uczniów dnia wagarowicza (21 marca kilka klas uciekło
z lekcji);
1985/86 – szkoła otrzymuje pierwsze dwa komputery;
1988 – koniec obowiązku noszenia przez uczniów mundurków szkolnych;
1989, czerwiec – nauczyciel języka polskiego, p. Michał Caputa wybrany posłem do sejmu;
1990/91 – początek funkcjonowania pracowni komputerowej z 10 stanowiskami; w związku ze zmianami
ustrojowymi powraca nauczanie religii; wchodzi w życie nowa, sześciostopniowa skala oceniania;
1993 – wchodzi w życie Statut Szkoły;
1994, 17 września – uroczystości 90-lecia istnienia Szkoły a wraz z nimi publikacja upamiętniająca to
wydarzenie - 90 lat Liceum Ogólnokształcącego…;
1999 – nadzór nad Szkołą przejmuje nowopowstałe Śląskie Kuratorium Oświaty;
2002/2003 – utworzenie 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w ramach reformy systemu oświaty
z 1999 r.; wchodzi w życie nowa nazwa szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Żywcu;
2004 – ostatnie klasy IV przystępują do egzaminu maturalnego; 24-26 września mają miejsce uroczyste
obchody Jubileuszu 100-lecia Szkoły a wraz z nimi powstaje Księga Jubileuszowa…; od tego roku Szkoła
uczestniczy w licznych programach Unii Europejskiej;
2007, 3 września – uroczyste otwarcie Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego;
2009, wrzesień – połączenie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu z II Liceum
Ogólnokształcącym im. J. Komorowskiego na ul. Grunwaldzkiej; ostatnie klasy II LO kontynuują naukę
w I Liceum od września 2010 r. zdając egzamin maturalny w maju 2011 r.;

2010, 10 lutego – otwarcie nowych sal lekcyjnych na zaadaptowanym poddaszu Szkoły;
2012/2013 – do szkoły wchodzi nowa podstawa programowa;
2013/2014 – wdrażany już w poprzednim roku szkolnym dziennik elektroniczny wypiera tradycyjne
papierowe dzienniki lekcyjne;
2014 – Rok Jubileuszowy 110-lecia Szkoły;
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