Historia Szkoły – bogata, ciekawa, mało znana…
Odcinek 8.
Czy wiesz, że szkoła na przestrzeni dziejów zmieniała ….
…nazwy, zmieniał się również typ szkoły?
Na początku istnienia, w roku 1904 była to C.K. (Wyższa) Szkoła Realna. Skrót przed
właściwą nazwą pochodził od określenia cesarsko-królewska (od tytułu władcy Austro-Węgier,
który był cesarzem Austrii i królem Węgier jednocześnie, Franciszka Józefa I). Liczyła tylko 2
oddziały - były to klasy pierwsze, w których uczyło się 94 uczniów. Nauka trwała 7 lat i z
każdym kolejnym rokiem przybywało oddziałów i uczniów. W 1911 roku odbył się pierwszy
egzamin maturalny. Przystąpiło do niego 14 uczniów, zdało 13.
W 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, szkoła pozostała przy nazwie
(Wyższej) Szkoły Realnej, już oczywiście bez przedrostka C.K.
W roku szkolnym 1920/1921 szkoła przeistoczyła się w 8-letnie Państwowe Męskie
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, by w roku 1927 stać się Państwowym Gimnazjum
Koedukacyjnym.
Od 1933 roku nauka w szkole średniej była 6-letnia, podzielona na dwa etapy. Tak
więc w murach naszej szkoły mieściło się 4-letnie Gimnazjum, a potem również 2-letnie
Liceum. 1.09.1933r. uczniowie rozpoczęli naukę w pierwszej klasie Gimnazjum wg nowego
systemu, a 1.09.1937r. w pierwszej klasie Liceum. To właśnie wtedy szkoła oficjalnie otrzymała
nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, chociaż imienia
naszego patrona używano dla niej już dużo wcześniej.
W 1946 roku, po wojnie, nazwa zmieniła się na Państwowe Gimnazjum i Liceum w
Żywcu. W roku 1946 w budynku szkoły mieściło się też Państwowe Liceum i Gimnazjum dla
Dorosłych, które przekształciło się w roku 1956 w Liceum dla Pracujących. Znakiem czasów
było to, iż 40% uczniów tego liceum stanowili wówczas pracownicy WOP, MO i UB; z jego
początkowych 120 uczniów ostało się w szkole do końca tylko 64.
W 1960 roku Rada Pedagogiczna zwróciła się do Ministerstwa Oświaty z prośbą o
zatwierdzenie imienia patrona szkoły i je otrzymała. W roku szkolnym 1961/1962 w samej
szkole licealnej istniało 15 klas (5 ósmych, 4 dziewiąte, 3 dziesiąte i 3 jedenaste).
W roku 1963 w związku z nadmiarem klas licealnych pojawiła się konieczność
przesunięcia części uczniów klas podstawowych do innych rejonów. Klasy szkoły podstawowej
weszły w skład ówczesnej szkoły w roku szkolnym 1949/50, gdyż za sprawą reformy systemu
oświatowego postanowiono stworzyć pełną szkołę ogólnokształcącą edukującą w systemie 11letnim. W szkole pozostało 29 klas licealnych (8 ósmych, 8 dziewiątych, 7 dziesiątych i 6
jedenastych). W 1976 roku Liceum dla Pracujących połączono z Liceum Ogólnokształcącym im.
M. Kopernika w Żywcu w jeden Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w
Żywcu. Liceum dla Pracujących z czasem zmieniło nazwę na Liceum dla Dorosłych, które
wypuściło ostatnich absolwentów w 2007 roku.
1 września 2009 roku szkoła ponownie zmieniła nazwę na tę, którą posługujemy się
obecnie: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, a do jej społeczności
zostali włączeni uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego (do tego momentu
stanowiący oddzielną szkołę z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Żywcu).
Na skutek kolejnej reformy edukacji nauka w liceum nie trwa już cztery, ale trzy lata.
Ostatni absolwenci 4-letniego liceum opuścili szkołę w 2004 roku, a pierwsi uczniowie liceum 3letniego, którzy rozpoczęli naukę 1.09.2002 roku, zdawali egzamin maturalny w maju 2005 roku.
Jak widać, zmian tych było dużo - wiele się działo w historii kraju, wiele w historii
szkolnictwa. Warto mieć tego świadomość.
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