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Jubileusz Kopernika 

Od 6 lutego elewację budynku I Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Kopernika przy ul. Słowackiego 2 aż do końca roku 
2014 zdobił będzie baner z dumnym napisem: Jubileusz 110 - 
lecia szkoły. Na 110 lat kształcenia i wychowania młodzieży 
Żywiecczyzny składa się codzienny obowiązek, wypełniany 
przez tę szkołę od 1904 r. 

Szkoła szczyci się swoją tradycją, wciąż przechodząc przemiany stara się być nowoczesna 
i służyć społeczeństwu. Ubiegły Jubileusz 100-lecia był przede wszystkim wielkim świętem 
absolwentów. Bieżąca rocznica stwarza okazję do przybliżenia tradycji i historii szkoły 
przede wszystkim jej współczesnym uczniom - tak zdecydowali nauczyciele i dyrekcja 
liceum.  

Licealiści przez cały rok w nietypowy sposób będą poznawać odcinkowy cykl (38 części) 
"Historia Szkoły - bogata, ciekawa, mało znana...", tworzony przez uczniów i przez 
nauczycieli, przedstawiający ciekawostki o szkole, odkrywający nieznane dotąd epizody z jej 
dziejów. Dowiedzą się na przykład, gdzie w budynku była zlokalizowana winda i kiedy 
działała, dlaczego niektóre uczennice na początku minionego wieku nazywano 
prywatystkami, co kryje archiwum szkoły, a w nim zachowane prawie kompletne dokumenty 
uczniów z okresu od 1904 do 1939 roku, poznają wiele, wiele innych faktów. Tak zebrany 
materiał złoży się na publikację obszernej Gazety Jubileuszowej 110-lecia Szkoły, w której 
czytelnik znajdzie także opis ważnych działań liceum w ostatnim dziesięcioleciu, a jest ich 
niemało. Gazeta wpisze się w ten sposób w tradycję wydawnictw rocznicowych szkoły. 

Podczas cyklu imprez pod hasłem Jubileuszowe Dni Twórczości Uczniowskiej licealiści 
zaprezentują rówieśnikom i zaproszonym gościom swoje talenty w różnych dziedzinach 
(muzyka, malarstwo, fotografia, film i inne) - dowód możliwości intelektualnych 
i artystycznych młodych ludzi, którzy, jak ich poprzednicy w tej szkole, przychodzą do 
żywieckiego Kopernika aby się rozwijać.  

Nie zabraknie też spotkań młodzieży z wybitnymi absolwentami, teraz sławnymi w Polsce 
i za granicą, ludźmi nauki, kultury i sportu.Podsumowaniem tych i wielu innych działań 
będzie uroczystość szkolna w grudniu 2014 roku. Wszystkie bieżące informacje na ten temat 
dostępne są na stronie internetowej I LO im. M. Kopernika: http://www.lo-zywiec.pl . 
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