
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 Krajowej we Lwowie (stolicy Galicji) o przyspieszenie decyzji w sprawie 
powstania szkoły; 
 
1904, 3 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 Rudzy (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 (Gimnazjum/Szkoła Podstawowa 
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;  
 
1912, 3 maja – oficjalny udział szkoły w obchodach święta 3 Maja; 
 
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 (w budynku ówczesnego Wydziału Rady Powiatowej – 
dziś: budynek Starostwa Powiatowego); pełne przekazanie budynku szkoły dla młodzieży ma miejsce  
3 marca 1916 roku; 
 
1919/1920 – założenie drużyny harcerskiej im. K. Pułaskiego (drużyna skautingu dziewcząt założona została 
w 1916 r.); 



 
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; 
 
1929, 25 lipca – uroczystym śniadaniem podejmowany jest w szkole Prezydent RP, prof. Ignacy Mościcki; 
 
1930, 15 czerwca – uroczystość poświęcenia sztandaru drużyny harcerskiej im. K. Pułaskiego 
 
1932 – początek wprowadzania w życie reformy jędrzejewiczowskiej: w roku szkolnym 1937/38 jest już pierwsza 
klasa licealna. 
 
1937 – 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; 
 
1939-1945 – 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; 
- 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, 6 lutego – 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…; 
 
1998 – pierwszy Szkolny Konkurs Języka Angielskiego, który odbywa się co roku; 
 
1999 – nadzór nad Szkołą przejmuje nowopowstałe Śląskie Kuratorium Oświaty; 
 
1999 – zapoczątkowanie cyklicznej (co dwa lata) wymiany szkolnej Żywiec – Unterhaching w Niemczech; 
 
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; 
 
2003, 14 marca – pierwsze szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Liczby π; 
 
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 – pierwsze Święto Muzyki - coroczna impreza organizowana w okolicach 21 czerwca; 
 
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 (sale 44 – 53); 
 
2010, wrzesień – pierwszy Obóz Naukowy Matematyczno-Językowy na Rysiance: jego uczestnicy rozwiązują 
zadania z olimpiad i konkursów matematycznych, a towarzyszą temu zajęcia w języku angielskim oraz wycieczki 
krajoznawcze; 
 
2011, czerwiec – pierwszy Szkolny Dzień Chemii: klasy o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym przygotowują 
piosenki, scenki tematyczne, konkurs chemiczny oraz film na wylosowany spośród ustalonych w danym roku 
tematów; 
 
2012/2013 – do szkoły wchodzi nowa podstawa programowa; obejmuje poziom podstawowy nauczania  
we wszystkich pierwszych oddziałach i podział na rozszerzenia w oddziałach drugich i trzecich; 
 
2013/2014 – wdrażany już w poprzednim roku szkolnym dziennik elektroniczny wypiera tradycyjne 
papierowe dzienniki lekcyjne;  
 
2014 – Rok Jubileuszowy 110-lecia Szkoły; 
 
2015, październik – pierwszy Obóz Naukowy Humanistów (w Soblówce), a w nim: wykłady i warsztaty 
prowadzone przez świetnych specjalistów, zwiedzanie, wycieczki w góry i działania artystyczne uczestników, 
czyli klas humanistycznych; 
 
2015, kwiecień – pierwszy Dzień Języka Hiszpańskiego; 
 
2016, styczeń – nasi maturzyści tańczą po raz pierwszy poloneza na żywieckim rynku; 
 
2016, maj – pierwszy Obóz Naukowy Biologiczno-Chemiczny dla klas biologiczno-chemicznych, a w nim - 
wykłady, warsztaty, laboratoria, obserwacje terenowe odbywające się w Katowicach, Mikołowie, Krasiejowie 
oraz w bazie noclegowej obozu w miejscowości Smoleń; 
 
2016, czerwiec - w nocy z 20 na 21 Aleksandra Sufa, uczennica kl. 2b i uczestniczka projektu astronomicznego  
w programie Erasmus+ odnalazła małą kometę na zdjęciach wykonanych przez koronograf (teleskop służący  
do badań korony słonecznej, znajdujący się na pokładzie kosmicznej sondy SOHO). Potwierdzenie odkrycia 
wystawiło dwóch doświadczonych odkrywców, Worochate Boonplod z Tajlandii oraz Michał Kusiak; 
 
2017, 11 stycznia - podpisanie umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego  
z naszą szkołą. Celem umowy było umożliwienie uczniom szkół licealnych udziału w wykładach, warsztatach 
oraz konferencjach organizowanych przez Uniwersytet Śląski, a w szczególności cieszyński Wydział Etnologii  
i Nauk o Edukacji; 
 
2018, 3 września – podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego ma miejsce nadanie szkolnej auli imienia 
Stanisława Pyjasa (więcej na temat naszego absolwenta w zakładce: Znani Absolwenci); 
 
2018, 9 listopada (piątek) – uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a w nich - 
„Rekord dla Niepodległej”: o godzinie 11:11, wszyscy uczniowie i nauczyciele naszego liceum oraz zaproszeni 
goście zaśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy przed budynkiem szkoły; 
 



2019, 10 stycznia - w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 
powstaje „Nasz Portret. Księga Pamięci”, a w niej podpisy nauczycieli (z informacją o nauczanym przedmiocie), 
pracowników administracji i obsługi oraz uczniów (z informacją o miejscu zamieszkania); 
 
2019, 1 lutego – po raz pierwszy ma miejsce Festiwal Nauki i Sztuki; 
 
2019, 29 marca – szkole został nadany status Szkoły Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie; 
 
2019/2020 – do szkoły przychodzą pierwsi uczniowie po ukończeniu 8–letniej szkoły podstawowej. 
Równolegle kontynuują naukę z ostatnimi pierwszymi klasami, które jako ostatnie skończyły 3–letnie 
gimnazjum; wejście w życie nowego cyklu nauczania - klasy: I, II, III, IV; 
 
2019, 11 września - patronatem naukowym klasę humanistyczną uniwersytecką objął Instytut Historii 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 
 
2019, 17 grudnia – szkoła podpisuje kolejną umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z uczelnią wyższą - 
Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; 
 
2020, marzec - rozpoczęcie prac związanych z termomodernizacją budynku – m.in. zmiana wyglądu 
elewacjibudynku szkoły, wymiana okien; 
 
2020, 11 marca - decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zajęcia  
w szkole (jak i we wszystkich szkołach w Polsce) zostają zawieszone ze względu na pandemię 
koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19; 
- ostatecznie szkoła prowadzi nauczanie zdalne do 26 czerwca 2020 r.; 
 
2020, 30 czerwca – zakończenie realizacji projektu unijnego „Mam szansę odnieść sukces” (początek: 1-08-2019 
r.). Uczniowie, w ramach projektu, skorzystali z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języków obcych  
i przedmiotów ścisłych, a 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. Nauczyciele uczestniczyli w dwóch szkoleniach: „Praca z uczniem 
zdolnym” oraz „Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole ponadpodstawowej”; 
 
2020, 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego oraz nauczania stacjonarnego; 
 
2020, 19 października –zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz 
zgodnie z ustanowieniem czerwonej strefy w powiecie żywieckim - szkoła przechodzi w tryb zdalnego 
nauczania; 
 
2020, 17 listopada – po renowacji fortepian „Fryderyk” wraca do auli szkolnej. W ramach akcji „Ratujemy 
Fryderyka” Stowarzyszeniu „Z Kopernikiem w XXI wiek” udało się zebrać na ten cel ok. 35 tys. PLN; 
 
2021, 17 maja – szkoła przechodzi w tryb nauki hybrydowej: od 17do 21 maja 2021 r. do szkoły na 
nauczanie stacjonarne przychodzi część klas, podczas gdy pozostała część kontynuuje naukę zdalną; od 24 do 28 
maja następuje zamiana tychże, a od 31 maja na zajęcia stacjonarne do szkoły wracają wszystkie klasy; 
 
2021, 9 czerwca – tradycyjny dźwięk dzwonka szkolnego zostaje zastąpiony dzwonkiem melodycznym: 
początkowo jest to „Etiuda rewolucyjna” Fryderyka Szopena, a następnie motyw muzyczny z filmu „Beverly 
Hills Cop”; 
 
2021, 24 września - Jubileusz 110-lecia otwarcia i poświęcenia budynku naszej szkoły (29 września 1911 
r.): koncelebrowana msza św. w żywieckiej konkatedrze w intencji społeczności szkolnej pod przewodnictwem 
biskupa diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla: poświęcenie nowego sztandaru szkoły (repliki sztandaru  



z 1959 r.) oraz wręczenie pierwszych pamiątkowych medali „Żywiecki Kopernik” podczas drugiej części 
uroczystości w Auli im. Stanisława Pyjasa; 
 
2021, 25 października - Rada Powiatu w Żywcu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji z dniem 31 
sierpnia 2022 r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ul. Słowackiego 2 w Żywcu; 
 
2021, 14 grudnia - w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce uczniowie naszej szkoły wysłuchali 
wykładu emerytowanego dyrektora naszej szkoły Zbigniewa Holboja - przewodniczącego oddziału NSZZ 
"Solidarność". Spotkanie odbyło się w ramach projektu Pamięc81 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią 
kamienie”; 

2022, 28 lutego - Kopernik solidarny z Ukrainą: społeczność szkolna poruszona i oburzona agresją rosyjską na 
Ukrainę włącza się w pomoc dla Ukrainy, a także dla uchodźców z Ukrainy przybywających do Żywca; 
niebawem do listy uczniów dołączają pierwsi uczniowie z Ukrainy; 

 
2022, 17 listopada – udział uczniów w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez kustosz Muzeum 
Miejskiego w Żywcu - Panią Dorotę Firlej oraz księdza proboszcza Grzegorza Gruszeckiego poświęconych 
losowi rodziny Habsburgów żywieckich; uczniowie mieli także okazję zobaczyć otwartą kryptę grobową 
Habsburgów w żywieckiej konkatedrze; 
 
2022, 18 listopada - spotkanie przeszłości z przyszłością, czyli Spotkanie Pokoleń w auli szkolnej, w którym 
udział wzięli: nauczyciele emeryci, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej i Asysty Żywieckiej, 
młodzież z klasy 8a ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Żywcu, a także uczniowie naszego liceum; 
 
2023, 14 stycznia - uczniowie klas: 4a, 4b i 4c, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią zatańczyli na 
żywieckim rynku poloneza (po raz pierwszy: 8 lat wcześniej). Była to również inauguracja obchodów Roku 
Kopernikańskiego uchwalonego jednogłośnie przez Senat RP, a związanego z pięćset pięćdziesiątą rocznicą 
urodzin Mikołaja Kopernika i czterysta osiemdziesiątą rocznicą Jego śmierci; 
 
2023, 16 stycznia – podpisanie przez dyrektora szkoły dwóch umów na realizację kluczowych inwestycji dla 
naszej szkoły: budowy nowoczesnej Hali Sportowej oraz konserwatorską renowację wnętrz budynku; 
prace konserwatorskie we wschodnim skrzydle II piętra rozpoczęto 30 stycznia; rozpoczęcie prac ziemnych pod 
przyszłą halę nastąpiło 1 lutego 2023 r.; 
 
2023, 17 lutego – Dzień Patrona: w ramach cyklu wydarzeń poświęconych upamiętnieniu dokonań mistrza 
Mikołaja Kopernika, w auli naszej szkoły, miał miejsce wykład Pani dr Aleksandry Barwickiej-Makuli  
„O Mikołaju Koperniku w 550. rocznicę urodzin”; 
 
2023, 17 lutego - symboliczne wbicie łopaty pod budowę nowoczesnej sali gimnastycznej; w uroczystości wzięli 
udział Poseł RP Kazimierz Matuszny i Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz przedstawiciele władz 
powiatowych; 
 
 
 
cdn… 
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Księga Pamiątkowa Szkoły Realnej, Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Żywcu, Żywiec 1959. 
75-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. 30-lecie Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących  
w Żywcu, Żywiec 1979. 
90 lat Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Żywiec 1994. 
Księga Jubileuszowa 100–lecia Szkoły 1904 – 2004, Żywiec 2004. 
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