Okupacja 1939-1945
W okresie okupacji hitlerowskiej szkoła przestała istnieć. Bezprzykładny terror niszczył
najlepszych w narodzie. W mieście rozpoczęły się aresztowania przedstawicieli inteligencji,
w tym nauczycieli, których rozstrzelano w Dolinie Śmierci w Fordonie. Zginął tam również
aresztowany 16 października 1939r., dyrektor Zygmunt Polakowski. Trudno jest ustalić
pełną listę nauczycieli i abiturientów przedwojennej „Klasyki”, którzy ponieśli śmierć w
okresie II wojny światowej. Do tej pory ustalono liczbę kilkunastu nauczycieli i księży oraz
88 wychowanków Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy , którym
poświęcono, odsłoniętą w 1985 r., w gmachu liceum Tablicę Pamiątkową : MORTUI SUNT
UT VIVAMUS LIBERI.

Okres powojenny
I Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło działanie już 4 marca 1945 r. jako Gimnazjum i
Liceum, w tym okresie była to pierwsza szkoła średnia w mieście. Na tej bazie uruchamiano
następne szkoły średnie. Już w roku szkolnym 1948/49 połączono Państwowe Gimnazjum i
Liceum Ogólnokształcące ze szkołą podstawową i utworzono jednolitą szkołę stopnia
podstawowego i licealnego. W roku 1964 nastąpiła ponowna reorganizacja. Utworzono I
Liceum Ogólnokształcące. Pierwsza matura odbyła się w lipcu 1945 roku. Świadectwo
dojrzałości uzyskało wówczas 75 absolwentów.
W 1949 roku patronem szkoły został Ludwik Waryński, zmiana imienia patrona dokonała się
w 1992 roku, obecny patron to Cyprian Kamil Norwid, szkoła otrzymała wówczas nowy
sztandar.
Z inicjatywy komitetu rodzicielskiego w 1971 r., szkoła otrzymała własny sztandar.
W 1970 r., jako pierwsza w regionie, szkoła przystąpiła do grona Szkół Stowarzyszonych z
UNESCO, od 1994 r., należy do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, od 2002 r.
Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce.
W roku 2002 otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”, w kolejnych latach : 2009- Szkoła odkrywców
talentów”, 2012 r. – „Wiarygodna szkoła”, 2018 – „Szkoła otwarta i tolerancyjna”, „Szkoła
demokracji”, „Szkoła przyjazna niewidomym”.,
W szkole od 1996 r. działa Szkolny Chór Primo, pod kierunkiem dr Moniki Wilkiewicz,
laureat wielu festiwali, w tym międzynarodowych. Warto również wspomnieć o grupie
teatralnej „Scena Jeden”, założonej przez ks. Karola Glesmera, która w 2003 r. wystąpiła
przed papieżem Janem Pawłem II. Młodzi ludzie mają również szansę wykazania się swoimi
talentami dziennikarskimi publikując w ukazującej się od 2007 r. Ellycie.
W latach 2008 – 2019 szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Ogólnokształcących, ze
względu na utworzenie Bydgoskiego Gimnazjum Klasycznego, od roku 2019, po wygaśnięciu
szkoły gimnazjalnej nastąpiła ponowna zmiana nazwy placówki: I Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi.
W 2019 r. szkoła obchodzi jubileusz 400-lecia. Mimo kolejnych zmian nazwy placówki, o jej
ciągłości historycznej świadczy fakt, iż tym co łączyło zawsze byli przede wszystkim
nauczyciele i uczniowie. Zmieniał się szyld, programy nauczania, jurysdykcja szkolna, a
czasami język, w którym nauczano, jednak ciągłość tradycji do której odwołuje się bydgoska
„Jedynka” pozostała.

