
Sprawozdanie Dyrekcji c. k. Gimnazjum z wykładowym językiem polskim w 

Przemyślu za rok szkolny 1914, Przemyśl 1914 

 

Gimnazjum I 

rok szkolny 1914 
 

CZĘŚĆ URZĘDOWA 

 

I. Skład grona nauczycielskiego 

a) dla nauki obowiązkowej 

 

Dyrektor: 

Bojarski Władysław. 

 

Profesorowie i nauczyciele: 

 

Bielawski Stanisław, c. k. profesor w VIII. randze, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, 

gospodarz kl. Vb, uczył łaciny w VII5, greki w Vb5, VIIIa5, tyg. godzin 15. 

Błażek Bolesław, c. k. nauczyciel, zawiadowca zbiorów dla nauki fizyki, uczył matematyki v 

VI3, VII3, fizyki w VII4, propedeutyki VII1, VIIIa2, VIIIb2, tyg. godzin. 15. 

Burzyński Marian, c. k. profesor, uczył matematyki w Va3, Vb3, VIIIa2, VIIIb2, fizyki w 

VIIIa3, VIIIb3, tyg. godzin 16. 

Garlicki Apolinary, c. k. profesor, zawiadowca zbiorów dla nauki historii i geografii, uczył 

geografii w Ia2, Ib2, historii i geografii w Ic4, IIIa4, IVb4, tyg. godzin 16. 

Kozłowski Bruno, c. k. nauczyciel., zawiadowca biblioteki dzieł niemieckich dla uczniów, 

uczył języka niemieckiego w IIIb4, IVb4, VIIIa4, VIIIb4, tyg. godzin 16. 

Lubaczewski Jan, c. k. profesor w VIII randze, uczył łaciny w Vb6, tyg. godzin 6. 

Machowski Józef, c. k. profesor zawiadowca zbiorów dla nauk przyrodniczych, gospodarz 

klasy IVa, uczył matematyki w IVa3, fizyki w IIIa2, IVa3, IVb3, historii naturalnej a Ia2, IIa2, 

VI2, tyg. godzin 17. 

Münnich Adam, c. k. profesor, zawiadowca biblioteki dzieł polskich dla uczniów, gospodarz 

klasy VI, uczył języka polskiego w Ib3, IIIa3, VI3, VII3, VIIIb3, tyg. godzin 16. 



Pęczek Jan, c. k. profesor, gospodarz klasy VIIIb, uczył historii i geografii w IVa4, Va4, VII4, 

VIIIa3, VIIIb3, tyg. godzin 18. 

Popiel Bronisław, c. k. profesor, przydzielony do służby w c. k. gimnazjum w Żółkwi. 

Ks. Sawczyn Jan, c. k. profesor w VII randze, uczył religii greckokatolickiej w I-VIII, 

tygodni. godzin. 16. 

Stojanowski Bolesław, c. k. radca szkolny, c. k. profesor w VIII randze, uczył łaciny w 

VIIIa5, greki w Va5, VI5, tyg. godzin 15. 

Ks. Trznadel Jan, doktor św. teologii, c. k. profesor w VIII randze, uczył religii 

rzymskokatolickiej w Ic2, IIa2, IIIb2, IVa2, Va2, VI2, VII2, VIIIa+b2, tyg. godzin 16. 

Weimer Zygmunt, c. k. profesor, gospodarz klasy Va, uczył języka niemieckiego w IVa4, 

Va4, VI4, VII4, tyg. godzin 16. 

Węgrzyn Stanisław, c. k., nauczyciel, gospodarz klasy VII, uczył łaciny w IIIb6, Va6, VIIIb5, 

greki w VII4, ugod. Godzin 21. 

Wiśniewski Stanisław, c. k. profesor, uczył łaciny w Ia6, VI6, greki w VIIIb5, tyg. godzin 17. 

Żelak Dominik, c. k. profesor w VIII randze, gospodarz klasy Ia, uczył języka niemieckiego 

w klasach Ia5, Ib5, IIb4, Vb4, tyg. godz. 18. 

 

Zastępcy nauczycieli: 

 

Bienonstock Adolf, egz. z. n., zawiadowca zbiorów dla nauki rysunków odręcznych, uczył 

rysunków odręcznych w Ia2, Ib2, Ic2, IIa2, IIb2, IIc2, IIIa2, IIIb2, IVa2, IVb2, tyg. godzin 20. 

Cygan Stanisław, egz. z. n., gospodarz klasy IIIa, uczył łaciny w IIc6, IIIa6, IVa6, tyg. godzin 

18. 

Ks. Czyżewicki Franciszek, doktor św. teologii, egz. z. n., uczył religii rzymsko-katolickiej 

w Ia2, Ib2, IIb2, IIc2, IIIa2, IVb2, Vb2, tyg. godzin 14. 

Drozd Feliks, z. n., uczył od 1/9 do 30/11 języka polskiego w Ia3, IIb4, IVa3, Va3, Vb3, 

historii w Ia2, Ib2, tyg. godzin 20; od 1/12 do 31/1 był na urlopie; od ½ uczył języka polskiego 

w Vb3, historii w Ib2, tyg. godzin 5. 

Grech Włodzimierz, z. n., zawiadowca biblioteki dzieł ruskich dla uczniów, gospodarz klasy 

IIa, uczył łaciny w IIa6, języka ruskiego w Ia2, IIa2, IVa2, IVa2, VI2, VII2, VIIIa2, VIIIb2, tyg. 

godzin 22. 

Kolankowski Julian, egz. z. n., gospodarz klasy Ib, uczył łaciny w Ib6, Ic6, greki w IIIa5, 

IIIb5, tyg. godzin 22. 



Mączyński Czesław, egz. z. n., gospodarz klasy VIIIa, uczył języka pol. w IIIb3, VIIIa4, tyg. 

godzin 7. 

Mieses Józef, doktor filozofii, egz. z. n., uczył religii mojżeszowej od I do VIII, tyg. godzin 

20. 

Rutkowski Adam, doktor filozofii, egz. z. n., gospodarz klasy IIIb, uczył historii i geografii 

w IIa4, IIb4, IIc4, IIIb4, Vb4, VI4, tyg. godzin 24. 

Szawłowski Juliusz, egz. z. n., uczył w I półroczu języka polskiego w Ic3, IIa4, IIc4, IVb6, 

greki w IVa4, IVb4, tyg. godzin 22; w II półroczu języka polskiego w IIa4, IIc4, IVb3, greki w 

IVa4, IVb4, tyg. godzin 19. 

Tarnawski Władysław, doktor filozofii, uczył języka polskiego w Ia3, Ic3, IIb4, IVa3, Va3, 

historii w Ia2, tyg. godzin 18. 

Trella Tadeusz, egz. z. n., gospodarz klasy Ic, uczył matematyki w Ib3, Ic3, fizyki w IIIb2, 

historii naturalnej w Ib2, Ic2, IIb2, IIc2, Va3, Vb3, tyg. godzin 22. 

Umański Stanisław, z. n., gospodarz klasy IVb, uczył łaciny IVb, tyg. godzin 6. 

Zahajkiewicz Teodat, z. n., gospodarz klasy IIb, uczył łaciny w IIb6, języka ruskiego w Ib2, 

Ic2, IIb2, IIc2, IIIa2, IIIb2, IVb2, Vb2, tyg. godzin 22. 

Zaisler-Rosenzweig Leon, doktor filozofii, egz. z. n., gospodarz klasy IIc, uczył języka 

niemieckiego w Ic5, IIa4, IIc4, IIIa4, tyg. godz. 17. 

Zmora Antoni, egz. z. n., uczył matematyki w Ia3, IIa3, IIb3, IIc3, IIIa3, IIIb3, IVb3, tyg. 

godzin 21. 

 

b) Dla nauki nadobowiązkowej 

 

Bielawski Stanisław, j. w., uczył języka francuskiego w 2 oddziałach, tyg. godzin 4. 

Bienenstock Adolf, j. w., uczył rysunków odręcznych w 1 oddziale, tyg. godzin 2. 

Pęczek Jan, j. w., uczył dziejów ojczystych w VIIIa, VIIIb w I półroczu, tyg. godzin 2. 

Sawicki Włodzimierz, c. k. oficjał Sądu, uczył gimnastyki w 6 oddziałach, tyg. godzin 6. 

Ks. Turzyński Leopold, dyrektor chóru katedralnego, uczył śpiewu w 2 oddziałach, tyg. 

godzin 4. 

 

Zmiany i ruch w gronie nauczycielskim w roku szkolnym 1913/14. 

C. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła rozporządzeniem z dnia 17. lipca 1913 l. 11632 c. k. 

nauczyciela Jana Pęczka w zawodzie nauczycielskim i nadała mu tytuł c. k. profesora. 



C. k. Rada szkolna krajowa nadała rozporządzeniem z dnia 22. lipca 1913 l. 13437 zastępcy 

nauczyciela Janowi Chmajowi posadę nauczycielską w c. k. gimnazjum w Gródku 

Jagiellońskim. 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z dnia 26. lipca 1913 l. 13425  

zastępcę nauczyciela w c. k. gimnazjum VIII we Lwowie Stanisława Cygana do tutejszego 

zakładu. 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z dnia 25. sierpnia 1913 l. 12926 

zastępcę nauczyciela w c. k. gimnazjum z ruskim językiem wykładowym w Przemyślu 

Adolfa Bienenstocka do tutejszego zakładu. 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z dnia 6. września 1913 l. 15624 

zastępcę nauczyciela w c. k. gimnazjum z ruskim językiem wykładowym w Stanisławowie 

Juliana Kolankowskiego do tutejszego zakładu. 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z dnia 17 września 1913 l. 16487 

zastępcę nauczyciela Dr. Filipa Axera do c. k. gimnazjum I. z polskim językiem 

wykładowym w Stanisławowie. 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z dnia 15 września 1913 l. 16486 

zastępcę nauczyciela w c. k. gimnazjum w Przemyślu na Zasaniu Antoniego Zmorę do 

tutejszego Zakładu. 

C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 1913 l. 14594 

kandydata stanu nauczycielskiego Włodzimierza Kopaczyńskiego zastępcą nauczyciela w 

tutejszym zakładzie. Przysięgę służbową złożył w dniu 1 grudnia 1913. 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z dnia 22. grudnia 1913 l. 22699 c. k. 

profesora Arseniego Dorożyńskiego do c. k. gimnazjum w Dębicy. 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z dnia 27. grudnia 1913 l. 21985 c. k. 

profesora gimnazjum w Dębicy Stanisława Wiśniewskiego do tutejszego zakładu. 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z dnia 5. lutego 1914 l. 2153 

kandydata stanu nauczycielskiego Dr. Tarnawskiego Władysława zastępcą nauczyciela w 

tutejszym zakładzie. Przysięgę służbową złożył w dniu 1 lutego 1914. 


