Historia Szkoły – bogata, ciekawa, mało znana…
Odcinek 6.
Czy wiesz, że przeniesienie szkoły do nowego, własnego – obecnego jej
budynku nastąpiło…
…w roku 1911, w wakacje?
Najstarsza fotografia ukazująca uczniów naszej szkoły pochodzi z okresu 1903-1908
i pokazuje ich przed budynkiem przy ul. Kościuszki, gdzie wynajmowano pomieszczenia w
tzw. "trojanówce”. Musieli mieć oni świadomość, że już powstaje dla nich własny budynek
szkoły. Może chodzili w pobliże, patrząc, jak jest budowany… .

Jeszcze w roku szkolnym 1910/1911 nauka odbywała się wciąż w budynku przy
ul Zielonej, kolejnym tymczasowym miejscu szkoły [patrz odcinek 1. cyklu „Historia szkoły
– bogata, ciekawa, mało znana…”].
W lipcu i sierpniu 1911 roku, w czasie letnich wakacji szkoła lokuje się w swym
nowym budynku, gdzie mieści się do dziś. Od tej pory na stałe gmach wpisuje się
w krajobraz geograficzny i kulturowy Żywca. Jest solidny i okazały, przewidziany
do nauki dla 300 uczniów [patrz odcinek 3. cyklu „Historia szkoły – bogata, ciekawa, mało
znana…”]. Wtedy stoi jakby na skraju miasta. Dobrze widoczny, prezentuje się wspaniale.
Budzi pewnie podziw mieszkańców. W tle widnieje pochodzący z końca XIX wieku budynek

Starostwa Powiatowego, wówczas pełniący te same funkcje. Do dziś (2014) w pobliżu nie
powstała żadna inna budowla o podobnych gabarytach.

Od początku pobytu szkoły we własnym budynku jej działalność wspiera
Towarzystwo Pomocy Naukowej, skupiające uczących profesorów i światłych obywateli
miasta. Pomaga ono materialnie szkole, kupuje pomoce naukowe konieczne do nauki,
częściowo funduje opłaty uczniów (szkoła jest wtedy płatna!) i mundury uczniowskie –
wówczas obowiązujący strój szkolny (za nieprzestrzeganie nakazu noszenia munduru uczeń
w tym czasie może nawet być usunięty ze szkoły). Kupuje dla szkoły obszerny dom
parterowy z ogrodem (wiadomo, ze zlokalizowany w pobliżu szkoły, ale nie zachowały się
bliższe informacje na ten temat), w którym organizuje bursę dla uczniów.
Na przestrzeni lat do roku 1939 Żywczanie widują na ulicach zdążających do szkoły
uczniów, którzy wyglądają jak na poniższej fotografii: mają granatowe mundury, krojem
bluzy przypominające mundur wojskowy, umieszczone na wysokim kołnierzu srebrne i złote
paski oznaczają stopień gimnazjum i klasę, do której uczeń uczęszcza.

Kl V wraz z nauczycielem wychowawcą oraz z dyrektorem szkoły, Bronisławem Duchowiczem, 23 marca 1918r.

Uczeń klasy IV, Tadeusz Jaworski, rok szkolny 1922/1923.

Uczennice w obowiązkowych (w pewnym okresie) czapkach szkolnych - w drodze do szkoły w roku 1932.

Od momentu oddania budynku szkoły do użytkowania uczniom otaczał go częściowo
murowany płot - oryginalny fragment zachował się do dziś tylko od strony ul. Piłsudskiego.
W niektórych odcinkach zdobiły go piękne kamienne gazony kwiatowe, co widać najlepiej
na poniższej fotografii.

Wizyta Ignacego Mościckiego - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1926-1939) 25 lipca 1929 roku w Żywcu.
Ignacy Mościcki w tym dniu został w naszej szkole podjęty uroczystym śniadaniem,
po którym wychodzi z budynku.
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