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

Przemyślu za rok szkolny 1913, Przemyśl 1913 

 

Gimnazjum I 

rok szkolny 1913 

 
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, 

uczył łaciny w VI6, VIIIb5, greki w VIIa4, tyg. godzin 15. 

Błażek Bolesław, c. k. nauczyciel, zawiadowca zbiorów dla nauki fizyki, gospodarz klasy 

VIIIa, uczył matematyki w Vb3, VI3, VIIIa2, fizyki w VIIIa4, propedeutyki filozoficznej w 

VIIa1, VIIb1, VIIIa2, VIIIb2, tyg. godzin 18. 

Burzyński Marian, c. k. profesor, uczył matematyki w VIIa3, VIIb3, VIIIb2, fizyki w VIIa4, 

VIIb4, VIIIb4, tyg. godzin 20. 

Dorożyński Arseni, c. k. profesor w VIII randze, gospodarz klasy VIIIb, uczył łaciny w Va6, 

Vb6, greki w VIIb4, VIIIb5, tyg. godzin 21. 

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

geografii w Ib2, historii i geografii w Ia4, Ic4, IIIb4, VIIIb3, tyg. godzin 17. 

Korol Edward, c. k. profesor, przydzielony do służby w c. k. Radzie Szkolnej okręgowej w 

Jarosławiu. 

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

uczył języka niemieckiego w VIIa4, VIIb4, VIIIa4, VIIIb4, tyg. godzin 16. 

Lubaczewski Jan, c. k. profesor w VIII randze, na urlopie. 



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

klasy IIIa, uczył matematyki w IIIa3, fizyki w IIIa2, IVa3, IVb3, historii naturalnej w Va3, Vb3, 

VI2, tyg. godzin 19. 

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

klasy Va, uczył języka polskiego w IIa4, Va3, Vb3, VI3, VIIb3, tyg. godzin 16. 

Pęczek Jan, c. k. nauczyciel, gospodarz klasy VIIb, uczył historii geografii w IVa4, VI4, 

VIIa3, VIIb3, VIIIa3, tyg., godzin 17. 

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, tyg. 

godzin 16. 

Sporn Karol, c. k. nauczyciel w gimnazjum z polskim językiem wykładowym na Zasaniu, 

zawiadowca zbiorów dla nauki rysunków odręcznych, uczył rysunków odręcznych w IIIa2, 

IIIb2, IVb2, tyg. godzin 6. 

Stojanowski Bolesław, c. k. profesor w VII randze, uczył języka polskiego w VIIIa4, VIIIb4, 

łaciny w VIIa5, greki w IV4, Va5, tyg. godzin 22. 

Ks. Trznadel Jan Dr. c. k. profesor w VIII randze, uczył religii rzymskokatolickiej w Ia2, 

IIa2, IIIa2, IVa, Va2, VI2, VIIa+b2, VIIIb2, tyg. godzin 16. 

Weimer Zygmunt, c. k. nauczyciel, gospodarz klasy VB, uczył greki w IIIa5, języka 

niemieckiego w Va4, Vb4, VI4, tyg. godzin 20. 

Węgrzyn Stanisław, c. k. nauczyciel, gospodarz klasy VI, uczył łaciny w VIIb5, VIIIa5, greki 

w VI5, VIIIa5, tyg godzin 20. 

Żelak Dominik, c. k. profesor w VIII randze, uczył języka niemieckiego w Ib5, IIb4, IIIa4, 

IIIb4, IVb4, tyg. godzin 21. 

 

Zastępcy nauczycieli: 

 

Axer Filip Dr. egzaminowany z. n. gospodarz klasy IIa, uczył matematyki w klasach Ic3, IIa3, 

IIb3, IIIb3, IVa3, IVb3, Va3, tyg. godzin 21. 

Bienonstock Adolf, z. n. w c. k. gimnazjum z ruskim językiem wykładowym, uczył 

rysunków odręcznych w klasach Ia2, Ib2, Ic2, IIa2, IIb2, IVa2, tyg. godzin 12. 

Chmaj Jan, egz. z. n., gospodarz klasy IVa, uczył łaciny w Ib6, języka niemieckiego w Ia5, 

IIa4, IVa4, kaligrafii w Ia1, Ib1, Ic1, tyg. godzin 22. 

Ks. Czyżewicki Franciszek Dr. egz. z. n., uczył religii rzymsko-katolickiej w Ib2, Ic2, IIb2, 

IIIb2, IVb2, Vb2, VIIIa2, tyg. godzin 14. 



Drozd Feliks, gospodarz klasy Ib, uczył języka polskiego w klasach Ib3, Ic3, IIIa3, IIIb3, IVa3, 

IVb3, historii w Ib2, tyg. godzin 20. 

Grech Włodzimierz, zawiadowca biblioteki dzieł ruskich dla uczniów, uczył języka ruskiego 

w Vb2, VI2, VIIa2, VIIb2, tyg. godzin 8. 

Mączyński Czesław, gospodarz klasy VIIa, uczył łaciny w IIIa6, greki w IVb4, języka 

polskiego w Ia3, IIb4, VIIa3, tyg. godzin 8. 

Mieses Józef Dr., egz. z. n., uczył religii mojżeszowej od I-VIII, tyg. godzin 18. 

Rutkowski Adam Dr., gospodarz klasy IIb, uczył historii i geografii w IIa4, IIb4, IIIa4, IVb4, 

Va4, Vb4, tyg. godzin 24. 

Szawłowski Juliusz, egz. z. n., gospodarz kl. Ia, uczył łaciny w Ia6, IIb6, greki w IIIb5, tyg. 

godzin 17. 

Umański Stanisław, gospodarz klasy IIIb, uczył łaciny w IIIb6, IVa6, IVb6, greki w Vb5, tyg. 

godzin 23. 

Wiliusz Władysław, gospodarz klasy Ib, uczył matematyki w Ia3, Ib3, fizyki w IIIb2, historii 

naturalnej w Ia2, Ib2, Ic2, IIa2, IIb2, tyg. godzin 18. 

Zahajkiewicz Teodat, uczył języka ruskiego w Ia2, Ib2, Ic2, IIa2, IIb2, IIIa2, IIIb2, IVa2, IVb2, 

Va2, tyg. godzin 20. 

Zaisler-Rosenzweig Leon Dr., egz. z. n., gospodarz klasy Ic, uczył łaciny w Ic6, IIa6, języka 

niemieckiego w Ic5, tyg. godzin 17. 

 

b) Dla nauki nadobowiązkowej 

 

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

Garlicki Apolinary, j. w., uczył dziejów ojczystych w IIIb w I. półroczu, tyg. 1 godz. 

Pęczek Jan, j. w., uczył dziejów ojczystych w VIIa i VIIb, tyg. godzin 2 i w VIIIa w I. 

półroczu tyg. godz. 1. 

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

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

godz. 4. 

 

Zmiany i ruch w gronie nauczycielskim w roku szkolnym 1912/13. 

 



C. k. Rada szkolna krajowa nadała rozporządzeniem z dnia 1. czerwca 1912 l. 6258. 

Zygmuntowi Weimerowi, zastępcy nauczyciela w c. k. w gimnazjum w Gorlicach posadę 

nauczycielską w tutejszym zakładzie. Przysięgę służbową złożył w dniu 1912. 

C. k. Rada szkolna krajowa przywróciła rozporządzeniem z dnia 8. lipca 1912 l. 11584 

Alfreda Rachalskiego, c. k. profesora gimnazjum w Przemyślu na Zasaniu, do danego 

miejsca służbowego. 

C. k. Rada szkolna krajowa przydzieliła rozporządzeniem z dnia 19 lipca 1912 l. 11634 

Jakuba Filipka c. k. profesora gimnazjum realnego w Łańcucie do służby w tutejszym 

zakładzie. 

C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała rozporządzeniem z dnia 29. sierpnia 1912 l. 11628 

kandydata stanu nauczycielskiego Teodata Zahajkiewicza zastępca nauczyciela w tutejszym 

zakładzie. Przysięgę służbową złożył w dniu 10. września 1912. 

C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała rozporządzeniem z dnia 6. września 1912 l. 13748 

kandydata stanu nauczycielskiego ks. Dr. Franciszka Czyżewickiego zastępcą nauczyciela w 

tutejszym zakładzie. Przysięgę służbową złożył 18. września 1912. 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z dnia 6. września 1912 l. 15263 

zastępcę nauczyciela Jana Majerka w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum w 

Przemyślu na Zasaniu. 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z dnia 12 listopada 1912. zastępcę 

nauczyciela w c. k. gimnazjum IV. we Lwowie Dr. Miesesa w tym samym charakterze do 

tutejszego zakładu. 

C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała rozporządzeniem z dnia 19. listopada 1912. 

kandydata stanu nauczycielskiego Juliusza Szawłowskiego zastępcą nauczyciela w tutejszym 

zakładzie. Przysięgę służbową złożył w dniu 17. listopada 1912. 

C. k. Rada szkolna krajowa przyznała rozporządzeniem z dnia 6. grudnia 1912 l. 21492 c. k. 

profesorowi Bolesławowi Stojanowskiemu VII. rangę służbową. 

C. k. Rada szkolna krajowa przydzieliła rozporządzeniem z dnia 14 stycznia 1913 l. 739 

profesora Bronisława Popiela do służby w c. k. gimnazjum w Żółkwi. 

C. k. Rada szkolna krajowa udzieliła rozporządzeniem z dnia 9 września 1912 l. 14695 i z 

dnia 31 stycznia 1913 l. 1073 c. k. profesorowi Janowi Lubaczewskiemu całorocznego 

urlopu z powodu słabości. 

 


