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

Przemyślu, na Zasaniu za rok szkolny 1916, Przemyśl 1916 

 

Gimnazjum na Zasaniu  

rok szkolny 1916 
 

CZĘŚĆ URZĘDOWA 

 

Zmiany i ruch w gronie nauczycielskim 

Ks. Kotula Kazimierz, dr. św. teol., egz. Z. n. tutaj, mianowany rzecz. naucz. w 

tutejszym zakładzie. (Reskr. c. k. Rady szk. kr. z dnia 16 grudnia 1915 l. 27.680). 

Wójcik Jan, c. k. z. n. otrzymał posadę profesora w krajowej szkole kupieckiej w 

Przemyślu. 

 

Urlopy 

Schechtel Rudolf, c. k. profesor w VIII randze, bawił na urlopie dla poratowania zdrowia 

przez cały rok. (Rozp. c. k. Rady szk. kr. z dnia 30/IX 1915 L. 21350/IV i 14/II 1916 L. 

3133/IV). 

 

Skład grona nauczycielskiego 

Dla nauki obowiązkowej. 

 

Dyrektor: 

Kuś Franciszek Ksawery, dyrektor, członek Rady szkolnej okręgowej. 

 

Profesorowie i nauczyciele. 

Barącz Jan, profesor, gospodarz kl. VII, zawiadowca gabinetu fizykalnego i kierownik 

kasy oszczędności uczniów, uczył matematyki w kl. Va, VII, fizyki w kl. IIIa i VII, 

tygodniowo godzin 12. 

Ćwikowski Franciszek, rzeczywisty nauczyciel, gospodarz klasy VI, uczył języka 

łacińskiego w kl. VI i VIII, języka greckiego w kl. VI, tygodniowo godzin 16. 

Kleczeński Aleksander, profesor, uczył języka greckiego w kl. IVb i VB, hist. p. w kl. Ia, 

tygodniowo godzin 11. 



Ks. Kotula Kazimierz, dr. św. teol., rzeczywisty nauczyciel, uczył religii w kl. Iab, IIIab, 

Vab, VII, tygodniowo godzin 14 i miewał 1 egzortę. 

Malski Adam, profesor, zawiadowca gabinetu dla historii i geografii, gospodarz kl. IVa, 

kierował skautem, uczył historii w k. IIIa, IVa, VII, geografii w kl. Ia, IIa, IIIa, IVa, 

tygodniowo godzin 16. 

Nowak Witold, profesor w VIII randze, od chwili mobilizacji pełni służbę wojskową. 

Panek Emil, rzeczywisty nauczyciel, uczył jęz. niemieckiego w kl. Ib, VB, VI, VIII, 

tygodniowo godzin 17. 

Pilecki Leon, dr. fil., rzeczywisty nauczyciel, gospodarz kl. VB, uczył języka łacińskiego 

w kl. VB, jęz. greckiego w kl. IIIa, VIII, tygodniowo godzin 16. 

Przyjemski Feliks, profesor, zawiadowca biblioteki polsk. dla uczniów, uczył języka 

polskiego w kl. IIb, Vab, VIII, tygodniowo godzin 14. 

Rachalski Alfred, profesor w VIII randze, zawiadowca gabinetu hist.. nat., uczył 

matematyki w kl. IIb, hist. natur. w kl. VI, tygodniowo godzin 6. 

Schechtel Rudolf, profesor w VIII randze na urlopie. 

Sporn Karol, rzeczywisty nauczyciel, zawiadowca gabinety dla rysunków i 

modelowania, uczył rysunków w kl. Iab, IIab, IIIab, IVab, kaligrafii w kl. Iab, tygodniowo 

godzin 18. 

Troskolański Tadeusz, dr. fil., profesor w VIII randze, uczył hist. w kl. IIb, Vb, VIII, 

geografii w kl. Vb. prop. Fil. w kl. VII, tygodniowo godzin 10. 

Ks. Wąsik Tomasz, de. św. teol., rzeczywisty nauczyciel, kurator Bratniej pomocy 

uczniów, rektor Col. Marian., uczył religii a kl. IIb, IVab, VI, VIII, tygodniowo godzin 12 

i miewał 1 egzortę. 

Zajączkowski Józef, profesor, gospodarz kl. VIII, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, 

uczył matematyki w kl. VI, VIII, fizyki w kl. VIII, prop. fil. w kl. VIII, tygodni. Godz. 10. 

 

Zastępcy nauczycieli. 

Brander Maksymilian, zast. naucz., gospodarz kl. IIIa, uczył języka łacińskiego w kl. 

IIIa, jęz. niemieckiego w kl. Ia, IIab, tygodniowo godzin 19. 

Drylla Gustaw, egz. zast. naucz., gospodarz kl. IIIb. Uczył jęz. łacińskiego w kl. IIIb, 

IVb, VII, jęz. greckiego w kl. VII, tygodniowo godzin 21. 

Kania Albin, egzem. zast. naucz., sekretarz Dyrektora, gospodarz kl. Va, uczył języka 

łacińskiego w kl. IIa, Va, jęz. greckiego w kl. IIIb, hist. w kl. IIa, tygodniowo godzin 19. 

Kielar Władysław, zast. naucz., pełni służbę wojskową. 



Łańcucki Adam, zast. naucz., w bieżącym roku szkolnym nieczynny w zakładzie. 

Motyka Tomasz, egzam. zast. naucz., uczył matematyki w kl. Ib, IIIab, IVab, Vb, fizyki 

w kl. IVab, tygodniowo godzin 24. 

Skowronek Andrzej, egz. zast. naucz., zawiadowca biblioteki polskiej dla uczniów gimn. 

niższego, gospodarz kl. Ia, uczy jęz. łacińskiego w kl. Ia, jęz. polskiego w kl. Ia, IIa, IIIb, 

IVb, VI, tygodniowo godzin 22. 

Smołka Jan, egz. zast. naucz., pełni do chwili mobilizacji obowiązki w wojsku. 

Sykała Władysław, egz. zast. naucz., gospodarz kl. IIa, uczył matematyki w kl. Ia, IIa, 

fizyki w kl. IIIb, hist. natur. w kl. Iab, IIab, Vab, tygodniowo godzin 22. 

Tutek Władysław, zast. naucz., gospodarz kl. Ib, uczył jęz. łacińskiego w kl. Ib, jęz. 

polskiego w kl. Ib, IIIa, IVa, VII, historii p. w kl. Ib, tygodniowo godzin 20. 

Weigel Adam, zast. naucz., gospodarz kl. IIb, uczył jęz. łac. w kl. IIb, IVa, jęz. greckiego 

w kl. IVa, Va, tygodniowo godzin 21. 

Welker Franciszek, zast. naucz., dyrektor Bursy przemyskiej, uczył historii w kl. IIb, 

IVb, Va, VI, tygodniowo godzin 20. 

Werner Otto, zast. naucz., gospodarz kl. IVb, uczył jęz. niemieckiego w kl. IIIab, IVab, 

Va, VII, tygodniowo godzin 24.   

 

Nauczyciele pomocniczy. 

Dzik Jan, asystent przy nauce rysunków. 

Menkes Hersch Wolf, naucz. szk. wydz. im. Cesarza Franc. Józefa I, uczył religii 

Mojżesz. we wszystkich klasach 8 godzin tygodniowo. 

 

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych. 

Hrabyk Piotr, naucz. główny i kierownik c. k. Seminarium żeńsk. w Przemyślu, udzielał 

nauki jęz. ruskiego w 3 oddziałach, a 6 godzinach tygodniowo. 

Panek Emil, j. w, uczył języka francuskiego w 2 oddziałach i 2 godzinach tygodniowo. 

Ks. Polit Józef, katecheta szkoły ludowej im. Konarskiego w Przemyślu, udzielał nauki 

śpiewu w 2 oddziałach, 4 godzinach tygodniowo i miewał 1 egzortę. 

Sporn Karol, j. w., udzielał nauki rysunków w kl. V-VIII, w 2 godzinach tygodniowo, 

modelowania w 2 godzinach tygodniowo i geometrii wykreślnej w 2 godz. tyg. 

Sykała Władysław, j. w., uczył stenografii w 2 godzinach tygodniowo. 

Nauka gimnastyki na przyrządach nie odbywała się wcale z powodu braku opałów i 

przyrządów.  



Tercyan: Michał Michalunio. 

Jego pomocnicy: Jan Pichowski, pełni służbę wojskową, Antoni Krysa, pełni służbę 

wojskową. W ich zastępstwie są w zakładzie zajęte ich żony. 

 

Sprawy personalne. 

C. k. Rada szkolna krajowa przyznała: 

Kleczeńskiemu Aleksandrowi, drugi dodatek pięcioletni (reskr. z dnia 26/II. 1916 l. 

4151). 

Nowakowi Witoldowi, trzeci dodatek pięcioletni (reskr. z dnia 2/I 1916 l. 30512). 

C. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła w zawodzie nauczycielskim i nadała tytuł c. k. 

profesora: 

Pileckiemu Leonowi, dr. filoz. (reskr. z dn. 8/I 1916 l. 180). 

Ks. Wąsikowi Tomaszowi, dr. św. teologii (reskr. z dn. 24/VII 1916 l. 14963). 


