SZKOŁA W LATACH 1910 – 1920
Głównym powodem budowy Szkoły Nr3 była wzrastająca z roku na rok liczba
uczniów w Kochłowicach. Istniejąca Szkoła Nr1 okazała się niewystarczająca
by temu sprostać. W 1906r. postanowiono podjąć się rozbudowy Szkoły Nr1 lub
budowy nowej. W tym celu powołano specjalne zrzeszenie.
Pod uwagę wzięto działkę budowlaną znajdującą się na ulicy
Halembskiej, której właścicielem był pan Paweł Szulc. Jednak cena 4300 marek,
której zażądał była nie do przyjęcia. Pertraktacje ciągnęły się w nieskończoność.
Gdy 01.04.1910r. w Szkole Nr1, w 18 klasach i 10 pomieszczeniach uczyło się
1152 uczniów, zapadła decyzja o wybudowaniu nowej, 14 klasowej szkoły.
Zarząd otrzymał nową działkę budowlaną przy ulicy Nowowiejskiej (obecnie
Wyzwolenia) znajdującej się w środku wsi. Właścicielami działki byli : Kurasz,
Wollny i Himell, którzy odsprzedali ją za 11500 marek.
Prace budowlane powierzono murarzowi i mistrzowi ciesielskiemu
Przyklinkowi z Wirka. Koszt budowy wyniósł 104912 marek.
Szkoła zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz była nowoczesna. Posiadała
14 klas szkolnych, pomieszczenie do robót ręcznych, pomieszczenia
gospodarstwa domowego, pokój nauczycielski, bibliotekę, gabinet dyrektora i
pomieszczenia dla pomocy naukowych. Poza tym w budynku szkolnym
mieściło się mieszkanie służbowe, w skład którego wchodziły 2 pokoje z
kuchnią. Budynek szkolny ogrzewany był przez centralne ogrzewanie. W
niektórych klasach i mieszkaniu służbowym założono światło elektryczne. Za
budynkiem szkolnym znajdował się obszerny plac szkolny.
24.11.1910r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie szkoły. W
uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele gminy, grono nauczycielskie
Szkoły Nr1 wraz z wszystkimi uczniami tej szkoły. W zastępstwie starosty pana
Gerlacha, który służbowo wyjechał do Berlina, obecny był gminny sekretarz
Bindera. Natomiast chorego powiatowego inspektora szkolnego zastąpił
miejscowy szkolny inspektor ksiądz proboszcz Ludwik Tunkiel. Po
przemówieniach zaproszeni goście udali się głównym wejściem do nowego
budynku szkoły. Tam odbyło się przekazanie kluczy przez budowniczego
Przyklinka przedstawicielowi gminy panu Mikulskiemu. Po czym miejscowy
inspektor szkolny ksiądz proboszcz Ludwik Tunkiel wygłosił okolicznościowe
przemówienie i poświęcił wszystkie pomieszczenia szkoły.
Po południu przedstawiciele gminy i nauczyciele uczestniczyli w bankiecie,
który zorganizowano w pobliskiej gospodzie.
Z początkiem roku szkolnego dotychczasowy system nauczania został
zmieniony. Nastąpił również podział uczniów na Szkoły Nr1 i Nr3. W Szkole
Nr1 pozostawiono 9 klas: 7 klas chłopców i 2 klasy mieszane, natomiast w
Szkole Nr3 - 10 klas: 7 klas dziewcząt i 3 klasy mieszane.

Na kierownika Szkoły Nr3 powołano nauczyciela seminaryjnego Grzesika z
Leobszyc, który 06.04.1911r. został wprowadzony jako rektor Szkoły Nr3.
Latem 1911r. panował wielki, uciążliwy upał. Z tego powodu
ministerstwo zabroniło nauki w godzinach przedpołudniowych. Dzieci zaczęły
chorować na różnego rodzaju uczulenia. 9 czerwca przez Kochłowice przeszła
olbrzymia burza i oberwanie chmury. Spowodowało to wiele strat w
drzewostanie i budynkach prywatnych.
26.06.1911r. ksiądz proboszcz Ludwik Tunkiel obchodził 25 – lecie
kapłaństwa. W tym czasie był on miejscowym inspektorem szkolnym Szkoły
Nr2 i szkół w Friedrichsdorf i Halembie.W jego jubileuszu wzięli udział
wszyscy nauczyciele i dzieci szkolne.
Dziewczynom, które ukończyły szkołę podstawową zaproponowano kurs
gospodarstwa domowego. Kurs rozpoczął się 04.10.1911r. i trwał 20 tygodni po
4 godziny tygodniowo. Naukę podjęły 24 dziewczyny, które uczyły się prac
domowych, gotowania, pieczenia, prania, prasowania bielizny, zajmowania się
zdrowiem i pielęgnacją chorych. 05.03.1912r. odbył się egzamin końcowy, do
którego przystąpiło 20 uczennic. W skład komisji egzaminacyjnej wchodził
powiatowy inspektor szkolny, rektor szkoły i wychowawcy. Wyróżnione
uczennice w nagrodę otrzymały książki gospodarstwa domowego.
01.10.1912r. dotychczasowy powiatowy inspektor szkolny Volkmer
otrzymał nominację na krajowego radcę. Na jego miejsce powołano
dotychczasowego inspektora szkolnego dr Rasska, jako okręgowego inspektora
szkolnego Katowice II.
23.06.1913r. rządowy radca szkolny z Opola pan Kolbe oraz okręgowy
inspektor szkolny dr Rassek przybyli do Szkoły Nr3 na inspekcję i wizytację w
celu przeegzaminowania nauczycieli. W pierwszej kolejności egzaminowano
rektora Grzesika oraz nauczycielki panie Wadera, Preuts i Rauer, a 07.07.
panów Hahnel i Pietrek. Wszyscy nauczyciele pomyślnie zdali egzaminy.
18.11.1913r. do szkoły ponownie przybyli rządowy radca z Opola pan Kolbe,
rządowy inspektor z Opola pan Bramoeiler oraz inspektor szkolny dr Rassek,
aby posłuchać wykładów w klasie I-szej i VII-ej.
01.10.1913r. nauczyciel pan Hahnel został powołany do piechoty 23 regimentu
w Nysie, aby spełnić swój obywatelski obowiązek.
Zimą 1915r. z powodu epidemii szkarlatyny lekarze zastanawiali się nad
czasowym zamknięciem szkoły. Jednak do tego nie doszło.
26.02.1915r. do służby wojskowej powołano następnego nauczyciela – pana
Pietrka. Z tego powodu do Szkoły Nr3 przeniesiono ze Szkoły Nr1 pana Szura i
panią Kunc. W szkole pracowało wtedy 5-ciu nauczycieli, co wydłużyło czas
pracy i wpłynęło na obniżenie poziomu nauki.
21.03.1915r. ministerstwo wydało zezwolenie zachęcające szkoły do zbiórki
złota dla wzmocnienia pieniądza Rzeszy. Szkoła Nr3 zebrała dla banku Rzeszy
410 marek. Kolejną akcją na cele Rzeszy było zbieranie przez uczniów starych
gum, które oddawano do zbiornicy.

