
Historia Szkoły – bogata, ciekawa, mało znana… 

Odcinek 16. 

Czy wiesz, że w szkole znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone… 

 … najważniejszym osobom i wydarzeniom związanym z historią naszego 

liceum?  

Tablice te umieszczone są zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. 

 W auli na drugim piętrze znajduje się tablica poświęcona Bronisławowi Gustawiczowi – 

budowniczemu i pierwszemu dyrektorowi szkoły. Tej osobie zawdzięczamy bardzo wiele [por. odc. 

4 cyklu].  

 

„BRONISŁAWOWI GUSTAWICZOWI (1852-1916) 

BUDOWNICZEMU TEGO GMACHU, 

ORGANIZATOROWI I PIERWSZEMU JEJ DYREKTOROWI (1904-1914) 

TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ 

WMUROWALI NAUCZYCIELE I SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKA 

PODCZAS OBCHODÓW 100-LECIA SZKOŁY 

24-25 WRZEŚNIA 2004 ROKU” 

 

Przed wejściem do auli umieszczona jest wyjątkowa tablica, upamiętniająca nauczycieli  

i uczniów poległych za ojczyznę. Wmurowano ją podczas uroczystych obchodów 55-lecia istnienia 

szkoły w roku 1959.   



 

„KU WIECZNEJ CHWALE 

NAUCZYCIELI I UCZNIÓW TEGO ZAKŁADU 

POLEGŁYCH ZA POLSKĘ W WALKACH 

NA WSZYSTKICH FRONTACH ŚWIATA 

I UMĘCZONYCH W OBOZACH 

KONCENTRACYJNYCH 

TABLICĘ TĘ WMUROWUJĄ UCZESTNICY 

JUBILEUSZOWEGO ZJAZDU 

55-LECIA ISTNIENIA SZKOŁY REALNEJ 

GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNO- 

KSZTAŁCĄCEGO IM. M. KOPERNIKA 

W ŻYWCU 

20 CZERWCA 1959 ROKU”. 

 

 Również na zewnątrz budynku widnieje tablica podkreślająca patriotyczne nastawienie 

młodzieży i udział młodych ludzi w zrywie niepodległościowym [por. odc. 12 cyklu]. To najstarsza 

i pierwsza tego typu szczególna pamiątka, jaką zostawili potomnym nasi poprzednicy w tej szkole. 

Działo się to dokładnie 11 listopada 1928 roku, w 10 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Jak wynika z zapisu, fundatorzy uczcili w ten sposób pamięć swych niewiele starszych kolegów, 

którym nie dane było skosztować życia w wolnej Ojczyźnie. Być może z tego powodu – 

poświęcenia życia w imię najwyższych celów - jako tło dla zapisania inskrypcji wybrano 

symboliczną biel marmuru. Jednak ta tablica miała po raz drugi podlegać dramatycznym 

wydarzeniom w historii kraju, o czym nie można przecież było wiedzieć, gdy ją umieszczano  

na budynku. W momencie wybuchu II wojny światowej stała się swego rodzaju źródłem zagrożenia 



dla wszystkich związanych z przedwojenną szkołą żywiecką. Za tak jawne manifestowanie uczuć 

patriotycznych okupant nakładał najcięższe kary. Wtedy wśród władz szkolnych zapewne zapadła 

pospieszna decyzja o tym, że tablicę trzeba natychmiast zdjąć i bezpiecznie przechować, w ten 

sposób też uchronić ją przed zniszczeniem przez Niemców.  Zadanie schowania takiego przedmiotu 

nie było łatwe m.in. ze względu na jego wagę i rozmiar. Jednak tablica na pewno przetrwała 

zawieruchę wojenną. Po roku 1945 jej historia wcale nie miała być prosta i jednoznaczna, skoro – 

należy przyjąć, że z przyczyn politycznych – nikt nie doprowadził do tego, aby szybko wróciła  

na swoje miejsce. Z czasem następne pokolenia nauczycieli i uczniów nawet nie wiedziały, że taka 

tablica istnieje… . Ci, którzy ją pamiętali, mogli nie mieć świadomości jej losów. Odnalezienie 

tablicy liceum zawdzięcza jej długoletniej nauczycielce (także wicedyrektor szkoły), Janinie 

Kostkowej, która „odkryła” ją schowaną pod sceną w auli, doprowadziła do odnowienia  

i ponownego wmurowania w ścianie budynku.  

 

„W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ NIEPODLEGOŚCI POLSKI 

STUDENTOM-BOHATEROM POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ 

I OJCZYZNĘ, KOLEGOM, KTÓRZY KRWIĄ SWĄ WYWAL- 

CZYLI OJCZYŹNIE NIEPODLEGŁOŚĆ, TABLICĘ 

TĘ WMUROWAŁA 

MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA 

ŻYWIEC 11/XI 1928 

POWTÓRNIE WMUROWANO 

I ODSŁONIĘTO 11. XI. 1988” 

 

 Po lewej stronie od wejścia widnieją dwie bardzo ważne tablice jubileuszowe.  

Jedna upamiętnia Jubileusz 90-lecia szkoły. 



 

„TABLICĘ WMUROWANO 

DLA UCZCZENIA JUBILEUSZU 

90-LECIA LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. M. KOPERNIKA W ŻYWCU 

17. IX. 1994R. KOMITET ORGANIZACYJNY” 

 

 Drugą wmurowano podczas obchodów Jubileuszu 100-lecia. Poświęcona jest pamięci 

nauczycieli i uczniów, którzy współtworzyli szkołę przez cały wiek. 

 



                                  

SZKOŁY REALNEJ, PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

KTÓRZY PRZEZ WIEK WSPÓŁTWORZYLI TĘ SZKOŁĘ 

W 100-LECIE JEJ ISTNIENIA 

UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH 

24-25 WRZEŚNIA 2004 ROKU” 

 

 Najmłodszą tablicę umieszczono na budynku szkoły, aby oddać hołd naszemu 

rodakowi – papieżowi Janowi Pawłowi II w 11. rocznicę Jego pobytu na Żywiecczyźnie. 

Odsłonięcie tablicy poprzedziło uroczyste rozwiązanie Powiatowego Konkursu Literackiego pod 

hasłem „Wy jesteście moją nadzieją”, którego celem było umożliwienie młodzieży przedstawienia 

swoich osobistych refleksji, przeżyć, wrażeń związanych z postacią Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Żywiecki Andrzej Zieliński oraz Burmistrz 

Żywca Antoni Szlagor. 

 

„WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ” 

JAN PAWEŁ II 

OJCU ŚWIĘTEMU – JANOWI PAWŁOWI II, 

WYBITNEMU CZŁOWIEKOWI KOŚCIOŁA I WIELKIEMU POLAKOWI 

W ROCZNICĘ JEGO POBYTU NA ZIEMI ŻYWIECKIEJ 

WDZIĘCZNI ZA NIEZWYKŁY PONTYFIKAT 

MŁODZIEŻ I MIESZKAŃCY ŻYWIECCZYZNY 

22 MAJA 2006 ROKU” 



 Oprócz przedstawionych powyżej kilku tablic istnieją jeszcze dwie inne, silnie związane  

z naszą historię [por. następne odc. cyklu]. Jedna widnieje w auli, upamiętnia artystę malarza J.K. 

Olpińskiego, naszego nauczyciela. Kolejna znajduje się w kościele p.w. św. Krzyża w Żywcu, jest 

poświęcona pamięci ks. Leopolda Kisielewskiego, długoletniego i powszechnie cenionego  

w środowisku katechety szkoły.  

opr: Renata Sowa 


