Szkoła ewangelicka w Żarowie!
Do połowy XIX wieku w Żarowie nie było szkoły. Dzieci uczęszczały w zależności od wyznania
do jednej ze szkół łażańskich. W 1861 roku, powstała w Ida und Marienhütte szkoła
ewangelicka. Uczęszczały do niej dzieci z obu osad przyfabrycznych. Zajęcia odbywały się w
dwóch zaadoptowanych na potrzeby szkoły pomieszczeń biurowych zakładów chemicznych
„Silesia”
W pierwszych latach liczba uczniów była niewielka – w ok. 1865 roku było ich
osiemdziesięciu dwóch, pod koniec lat 60-tych ilość uczniów znacznie wzrosła, co
doprowadziło do zatrudnienia drugiego nauczyciela i zmiany zbyt ciasnej siedziby szkoły. W
1870 roku, szkoła przeniosła się do nowo wybudowanego budynku, także na terenie Ida und
Marienhütte.
W połowie lat 80-tych XIX wieku, dwóch zatrudnionych nauczycieli realizowało 3-klasowy
program nauczania. Do szkoły uczęszczało 253 uczniów. Wkrótce nastąpiła koleina
przeprowadzka, tym razem do ukończonego w 1884 lub 1886 roku, dużego, piętrowego
budynku szkolnego, który do dziś znajduje się przy ulicy Szkolnej w Żarowie.
Ówcześnie było w nim 6 sal lekcyjnych, co umożliwiło utworzenie pełnej, sześcioklasowej
szkoły ludowej. W XX wieku budynek szkolny został powiększony przez dobudowanie piętra.
Pod koniec pierwszej dekady XX wieku, w szkole ewangelickiej pracowało 6 nauczycieli na 7
oddziałach klasowych. W 1929 roku nauczycieli i oddziałów klasowych było tyle samo,
zmniejszyła się i to dość znacznie ilość uczniów – do 267 osób.
Lata trzydzieste XX wieku przyniosły reformę systemu oświaty. Zlikwidowano szkoły
wyznaniowe. W Żarowie na ich bazie powstała jedna, zarządzana przez gminę, szkoła
elementarna.
W pierwszej połowie XIX wieku, Żarów był wsią w miarę jednolitą wyznaniowo – dominowali
protestanci. Sytuacja uległa zmianie w drugiej połowie XIX wieku, gdyż wśród osiedlającej się
ludności znaczący odsetek stanowili katolicy.
Przed 1830 rokiem w Żarowie, 130 osób było wyznania ewangelickiego, 3 osoby katolickiego.
Przed 1845 Ewangelików było 164, natomiast Katolików 8. W 1871 roku, 672 Ewangelików
do 192 Katolików. W roku 1885 Ewangelików było 1028, a Katolików 457. W 1905 roku
stosunek Ewangelików do Katolików wynosił 2120 do 1249. W 1925 roku 2129 do 1183. W
1929 roku Ewangelików było 2129 osób, a Katolików 1138 osób.
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