Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w
Przemyślu za rok szkolny 1911, Przemyśl 1911.
Gimnazjum I w Przemyślu
rok szkolny 1911
I. Grono nauczycielskie.

a) Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szkolnego 1910/11
Bojarski Władysław, c. k. dyrektor.
Axer Filip, doktor filozofii, zastępca nauczyciela, gospodarz kl. IVb, uczył matematyki w
klasach IIa3, IIb3, IVb3, Va3, Vb3, fizyki w klasach IVa3, IVb3, tygodniowo godzin 21.
Ks. Bieda Konstanty, zastępca katechety rzym. kat., uczył religii rz. kat. w klasach Ib2,
IIb2, IIIb2, Vb2, VIa2, VIIa2, VIIIb2, tygod. godz. 14.
Bielawski Stanisław, c. k. profesor w VIII. randze, zawiadowca biblioteki
nauczycielskiej, gospodarz klasy VIIb, uczył jęz. łacińskiego w klasach VIIb5, VIIIa5,
języka greckiego w klasie VIIb4, tygod. godzin 14.
Błażek Bolesław, c. k. nauczyciel, zawiadowca gabinetu fizykalnego, gospodarz klasy
VIIIa, uczył matematyki w klasach IVa3, VIa3, VIIIa2, fizyki w klasie VIIIa4,
propedeutyki filozoficznej w klasach VIIa1, VIIb1, VIIIa2, VIIIb2, tygodniowo godzin 18.
Burzyński Marian, c. k. profesor, uczył matematyki w klasach VIb3, VIIa3, VIIb3,
VIIIb2, fizyki w klasach VIIa4, VIIb4, VIIIb4, tygodniowo godzin 23.
Chmaj Jan, zastępca nauczyciela, gospodarz klasy IIa, uczył języka niemieckiego w
kalsach IIa4, Va4, Vb4, VIIIb4, tygod. godz. 16.
Dorożyński Arseni, c. k. profesor, gospodarz klasy IIIa, uczył języka łacińskiego w klasie
IIIa6, języka greckiego w klasach IVa4, Vb5, tygod. godzin 15.
Garlicki Apolinary, c. k. profesor, zawiadowca środków naukowych dla nauki historii i
geografii, uczył historii i geografii w klasach Ia4, Ib4, VIb4, VIIa3, VIIIa3, tygod. godzin
18.
Grech Włodzimierz, zastępca nauczyciela, uczył języka ruskiego w klasach Ia2, Ib2, IIa2,
IIb2, IIIa2, IIIb2, IVa2, IVb2, Va2, Vb2, tygod. godzin 20.
Hajduk Feliks, zastępca nauczyciela, gospodarz klasy VIb, uczył języka greckiego w
klasie VIb, tygodniowo godzin 5.

Hamczykiewicz Roman, c. k. profesor w VIII. randze, przydzielony do służby w c. k.
gimnazjum z ruskim językiem wykładowym w Przemyślu.
Korol Edward, c. k. nauczyciel, gospodarz klasy IIb, uczył języka polskiego w klasach
Ia3, Ib3, IIa4, IIb4, IIIa3, IIIb3, IVa3, IVb3, tygodniowo godzin 26.
Kozłowski Bruno, c. k. nauczyciel, zawiadowca biblioteki niemieckiej uczniów, uczył
języka niemieckiego w klasach VIa4, VIb4, VIIa4, VIIb4, tygodniowo godzin 16.
Lubaczewski Jan, c. k. profesor w VIII. randze, uczył języka łacińskiego w klasach Ia6,
VIb6, języka greckiego w klasie VIa5, tygod. godzin 17.
Łańcucki Ignacy, zastępca nauczyciela, gospodarz klasy IIIb, uczył języka łacińskiego w
klasach IIb6, IIIb6, języka greckiego w klasie IIIb5, tygodniowo godzin 17.
Machowski Józef, c. k. profesor, zawiadowca gabinetu przyrodniczego, gospodarz klasy
Ia, uczył matematyki w klasach Ia3, IIIa3, IIIb3, fizyki w klasach IIIa2, IIIb2, historii
naturalnej w klasach Ia2, VIa2, tygodniowo godzin 17.
Majerek Jan, zastępca nauczyciela, gospodarz klasy Vb, uczył języka łacińskiego w
klasach IIa6, IVa6, Vb6, tygodniowo godzin 18.
Mączyński Czesław, zastępca nauczyciela, gospodarz klasy Va, uczył języka łacińskiego
w klasach Ib6, IVb6, Va6, języka polskiego w klasach Va3, Vb3, tygodniowo godzin 24.
Münnich Adam, c. k. profesor, na urlopie.
Pęczek Jan, c. k. nauczyciel, uczył historii i geografii w klasach IIa4, Va4, Vb4, VIa4,
VIIb3, tygodniowo godzin 19.
Popiel Bronisław, c. k. profesor, uczył języka polskiego w klasach VIa3, VIb5, VIIa3,
VIIb3, VIIIa3, VIIIb3, tygodniowo godzin 18.
Ks. Pynyło Wasyl, doktor św. teologii, zastępca katechety grecko-kat., uczył religii
grecko-katolickiej w klasach I-VIII, tygodniowo godzin 16.
Rachalski Alfred, c. k. profesor, gospodarz klasy Ib, uczył matematyki w klasie Ib2,
historii naturalnej w klasach Ib2, IIa2, IIb2, Va2, Vb2, VIb2, tygodniowo godzin 17.
Rutkowski Adam, doktor filozofii, zastępca nauczyciela, uczył historii i geografii w
klasach IIb4, IIIa4, IIIb4, IVa4, IVb4, VIIIb3, tygodniowo godzin 23.
Sporn Karol, c. k. nauczyciel w c. k. gimnazjum z polskim językiem wykładowym w
Przemyślu na Zasaniu, zawiadowca zbiorów dla nauki rysunków odręcznych, uczył
rysunków odręcznych w klasach Ia2, Ib2, IIa2, IIb2, tygodniowo godzin 8.
Stojanowski Bolesław, c. k. profesor w VIII. randze, gospodarz klasy VIIa, uczył języka
łacińskiego w klasie VIIa5, języka greckiego w klasie IIIa5, VIIIa5, tygodniowo godzin 15.

Strycharski Ignacy, c. k. nauczyciel, gospodarz klasy VIIIb, uczył języka łacińskiego w
klasie VIIIb5, języka greckiego w klasach VIIa4, VIIIb5, kaligrafii w klasach Ia1, Ib1,
tygodniowo godzin 16.
Szychulski Władysław, c. k. profesor, gospodarz klasy VIa, uczył języka łacińskiego w
klasie VIa6, języka greckiego w klasach IVb4, Va5, tygodniowo godzin 15.
Ks. Trznadel Jan, doktor św. teologii, c. k. profesor w VIII randze, uczył religii
rzymsko-katol. w klasach Ia2, IIa2, IIIa2, IVa+b2, Va2, VIb2, tygodniowo godzin 15.
Zeisler-Rosenzweig Leon, doktor filozofii, zastępca nauczyciela, gospodarz klasy IVa,
uczył języka niemieckiego w klasach IIIb4, IVa4, IVb4, VIIIa4, tygodniowo godzin 16.
Żelak Dominik, c. k. profesor, uczył języka niemieckiego w klasach Ia5, Ib5, IIb4, IIIa4,
tygodniowo godzin 18.

Nauczyciel pomocniczy:
Baumgarten Jakub, uczył religii mojżeszowej w całym gimnazyum, tygodniowo godzin
8.

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych:
Bielawski Stanisław, j. w., uczył języka francuskiego w 2 oddziałach, tygodniowo godzin
4.
Garlicki Apolinary, j. w., uczył dziejów ojczystych w klasach VIb i VIIa, tygodniowo
godzin 2.
Pęczek Jan, j. w., uczył dziejów ojczystych w klasach VIa i VIIb, tygodniowo godzin 2.
Rutkowski Adam, j. w., uczył dziejów ojczystych w klasach IIIa, IIIb, IVa i IVb,
tygodniowo godzin 4.
Sawicki Włodzimierz, c. k. oficjał Sądu, uczył gimnastyki w 6 oddziałach, tygodniowo
godzin 6.
Sporn Karol, j. w., uczył rysunków w 1 oddziale, tygodniowo godzin 2.
Stojanowski Bolesław, j. w., uczył stenografii w 2 oddziałach, tygodniowo godzin 2.
Ks. Turzyński Leopold, dyrektor chóru katedralnego, uczył śpiewu w 2 oddziałach,
tygodniowo godzin 4.

b) Zmiany w gronie nauczycielskim w roku szkolnym 1910/11

C. k. Rada szkolna krajowa nadała rozp. z 30 czerwca 1910 l. 24077 profesorowi w c. k.
gimnazjum z polskim językiem wykładowym w Cieszynie Janowi Lubaczewskiemu, posadę
nauczycielską w tutejszym zakładzie.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozp z 14 lipca 1910 l. 37594 zastępcę nauczyciela
Jana Solaka w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum w Przemyślu na Zasaniu.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozp. z 14 lipca 1910 l. 37597 zastępcę nauczyciela
Jana Szpytkowskiego w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum z ruskim językiem
wykładowym w Przemyślu.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozp. z 14 lipca 1910 l. 41127 zastępcę nauczyciela
w c. k. gimnazyum w Nowym Sączu Stanisława Dudka w tym samym charakterze do
tutejszego zakładu.
C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała rozp. z dnia 29 sierpnia 1910 l. 19173 kandydata
stanu nauczycielskiego Dra Adama Rutkowskiego zastępcą nauczyciela w tutejszym
zakładzie.
C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała rozp. z dnia 14 września 1910 l. 53591
kandydata stanu nauczycielskiego Włodzimierza Grecha zastępcą nauczyciela w tutejszym
zakładzie.
C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała rozp. z dnia 24 października 1910 l. 64149
kandydata stanu nauczycielskiego Dra Adama Babiaczyka zastępcą nauczyciela w tutejszym
zakładzie.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozp. z dnia 11 listopada 1910 l. 69160 zastępcę
nauczyciela Teofila Klinga w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum w Żółkwi.
C. k. Rada szkolna krajowa nadała zastępcy nauczyciela w c. k. gimnazjum w Sanoku
Janowi Pęczkowi rozporządzeniem z 30 stycznia 1911 l. 80039 posadę nauczycielską w
tutejszym zakładzie.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z dnia 31 stycznia 1911 l. 1802
zastępcę nauczyciela Dra Adama Babiaczyka w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum
III. we Lwowie.
C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozp. z dnia 13 lutego 1911 l. 2771 Władysława
Sykałę w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum w Przemyślu na Zasaniu.
C. k. Rada szkolna krajowa przydzieliła rozp.z dnia 13 lutego 1911 l. 2773 Alfreda
Rachalskiego, c. k. profesora w gimnazjum w Przemyślu na Zasaniu, do służby w tutejszym
zakładzie.

C. k. Rada szkolna krajowa rozp. z dnia 24 lutego 1911 l. 3538 przeniosła zastępcę
nauczyciela Wawrzyńca Kisiela w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum w Przemyślu
na Zasaniu.
C. k. Rada szkolna krajowa rozp. z dnia 22 maja 1911 l. 7744 zamianowała kandydata
stanu nauczycielskiego ks. Wasyla Pynyłę zastępcą nauczyciela w tutejszym zakładzie.

