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C. K. Gimnazjum z wykładowym językiem polskim
w Przemyślu na Zasaniu
– rok szkolny 1910

I. Grono nauczycielskie
Najwyższem postanowieniem z dnia 3. stycznia 1910 został dyrektor, Stanisław Goliński,
posunięty do VI rangi. (Reskr. Pr. R. S. z dnia 7. lutego 1910 l. 50).
C. k. Rada szkolna krajowa reksr. z dnia 15. lipca 1909 l. 37407 przeniosła tutejszego
zastępcę nauczyciela, Tadeusza Dąbrowskiego, w tym samym charakterze do filii c, k.
gimnazyum VII we Lwowie.
C. k. Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 15 lipca 1909 l. 37405 przeniosła zastępcę
nauczyciela, Władysława Dubaja, z c. k. gimnazyum II. z językiem wykładowym polskim w
Tarnopolu do tutejszego zakładu.
C. k. Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 15 lipca 1909 l. 31410 przeniosła zastępcę
nauczyciela, Tomasza Motykę, w tym samym charakterze z c. k. gimnazyum II. z językiem
wykładowym polskim w Tarnopolu do tutejszego zakładu.
C. k. Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 5 sierpnia 1909 l. 25962 zamianowała p.
Parnesa Edmunda zastępcę nauczyciela w c. k. gimnazyum w Wadowicach i p. Emila
Panka, zastępcę nauczyciela w c. k. gimnazyum w Jaśle, rzeczywistymi nauczycielami w
tutejszym zakładzie.
C. k. Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 24 września 1909 l. 52861 przeniosła
tutejszego zastępcę nauczyciela, dr. Samuela Wagmanna, w tym samym charakterze do
tutejszego c. k. gimnazyum z ruskim językiem wykładowym.
C. k. Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 26 października 1909 l. 52633 zamianowała p.
Karola Sporna zastępcą nauczyciela w tutejszym zakładzie.

Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szkolnego 1909/10
Goliński Stanisław, c. k. dyrektor, uczył dziejów ojczystych w kl. Ia2, Ic2, tygodniowo
godzin 4.

Barącz Jan, nauczyciel, zawiadowca gabinetu fizykalnego, uczył matematyki w kl. IVb3, V3,
VI3, fizyki w kl. IIIa2, IIIb2, IVa3, IV3, tygodniowo godzin 19.
Długoszewski Jan, zastępca nauczyciela, gospodarz kl. Ia, uczył języka łacińskiego w kl. Ia6,
polskiego w kl. Ia4, Ib3, IIIb3, IVa3, tygodniowo godzin 18.
Dubaj Władysław, zastępca nauczyciela, uczył języka niemieckiego w kl. Ib5, IIIb4,
tygodniowo godzin 9.
Gawryś Tadeusz, zastępca nauczyciela, uczył języka polskiego w kl. IIa4, geografii w kl.
Ia2, IIa2, IIb2, IIIa2, IVa2, historyi w kl. IIa2, IIb2, IIIa2, IVa2, tygodniowo godzin 22.
Kalinowski Wiktor, c. k. profesor, gospodarz kl. V., uczył języka łacińskiego w kl. V6, VI6,
greckiego w kl. V5, tygodniowo godzin 17.
Kielar Władysław, zastępca nauczyciela, gospodarz kl. IIb i zawiadowca biblioteki polskiej
dla uczniów, uczył języka łacińskiego w kl. Ic6, IIb8, polskiego w kl. Ic3, IIb4, tygodniowo
godzin 19.
Kleczeński Aleksander, c. k. profesor, gospodarz kl. IIIa, uczył języka łacińskiego w kl.
IIIa6, greckiego w kl. IIIa5, polskiego w kl. IIIa3, VI3, dziejów ojczystych w kl, Ib2,
tygodniowo godzin 19.
Kossowicz Jan, c. k. profesor, gospodarz kl. IVa, uczył języka łacińskiego w kl. Ib6, IIa6,
IVa6, greckiego w kl. IVa4, tygodniowo godzin 22.
Motyka Tomasz, zastępca nauczyciela, gospodarz kl. Ib, uczył matematyki w kl, Ib3, Ic3,
IIa3, IIb3, IIIa3, IIIb3, IVa3, tygodniowo godzin 21.
Nowak Witold, c. k. profesor, gospodarz klasy IIa, zawiadowca biblioteki niemieckiej
uczniów, uczył języka niemieckiego w kl. Ia5, IIa4, IIIa4, IVa4, VI4, tygodniowo godzin 21.
Panek Emil, nauczyciel, gospodarz kl. Ic, uczył języka niemieckiego w kl. Ic5, IIb4, IIIb4, V4,
tygodniowo godzin 17.
Parnes Edmund, nauczyciel, gospodarz kl. IIIb, uczył języka łacińskiego w kl. IIIb6,
greckiego w kl. IIIb5, VI5, tygodniowo godzin 16.
Przyjemski Feliks, nauczyciel, gospodarz kl. IVb i zawiadowca biblioteki polskiej dla
uczniów, uczył języka łacińskiego w kl. IVb6, greckiego w kl. IVb4, polskiego w kl. IVb3, V3,
tygodniowo godzin 16.
Rachalski Alfred, c. k. profesor i zawiadowca gabinetu przyrodniczego, uczył matematyki w
kl. Ia3, historyi naturalnej w kl. Ia2, Ib2, Ic2, IIa2, IIb2, V3, VI3, tygodniowo godzin 19.
Sporn Karol, zastępca nauczyciela i zawiadowca zbioru środków do nauki rysunków, uczył
rysunków w kl. Ia2, Ib2, Ic2, kaligrafii w kl. Ia1, Ib1, Ic1, tygodniowo godzin 9.

Dr. Troskolański Tadeusz, c. k. profesor, gospodarz kl. VI i zawiadowca gabinetu dla
środków do nauki historyi i geografii, uczył geografii w kl. Ib2, Ic2, IIIb2, IVb2, V1, historyi w
kl. IIIb2, IVb2, V3, VI4, tygodniowo godzin 20.
Ks. Dr. Żukowski Eugeniusz, zastępca nauczyciela, uczył religii rzym. kat. w kl. Ia2, Ib2, Ic2,
IIa2, IIb2, IIIa2, IIIb2, IVa2, IVb2, V2, VIa2, tygodniowo godzin 22.

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych.
Gawryś Tadeusz, j. w., uczył dziejów ojczystych w kl. IIIa i IVa w dwóch oddziałach w 2
godzin. tygodniowo i śpiewu w dwóch oddziałach w 4 godzin. tygodniowo.
Dr. Troskolański Tadeusz, j. w., uczył dziejów ojczystych w kl. IIIb i IVb, w dwóch
oddziałach w 2 godzin. tygodniowo.
Przyjemski Feliks, j. w., uczył języka ruskiego w trzech oddziałach w 6 godzin. tygodniowo.
Sporn Karol, j. w., uczył nauki rysunków w kl. II-VI w dwóch oddziałach w 4 godzin.
tygodniowo.
Długoszewski Jan, j. w., uczył nauki gimnastyki w pięciu oddziałach w 5 godzin.
tygodniowo.

Nauczyciel pomocniczy.
Baumgarten Jakób, uczył religii mojżeszowej w trzech oddziałach w 3 godzin. tygodniowo.

