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

Przemyślu za rok szkolny 1915/16, Przemyśl 1916 

 

Gimnazjum I 

rok szkolny 1915/16 
 

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 klasy VII, uczył łaciny w VIa6, VII5, VIII5, greki w VII4, tyg. godzin 20. 

Błażek Bolesław, c. k. nauczyciel w VIII randze, zawiadowca zbiorów dla nauki fizyki, uczył 

matematyki w VII3 VIII2, fizyki w VII4, VIII3, propedeutyki filozof. w VII1 VIIb1 VIII2, tyg. 

godzin 15. 

Burzyński Marian, c. k. profesor, pełnił służbę w wojsku. 

Elmer Benedykt, doktor filozofii, c. k. profesor gimnazjum I w Tarnopolu, gospodarz kl. IIb, 

uczył łaciny w Ib6, IIb6, IIIa6, tyg. godz. 18. 

Garlicki Apolinary, c. k. profesor w VIII randze, zawiadowca zbiorów dla nauki historii i 

geografii, uczył języka niemieckiego w IIIb4, historii i geografii w Ia4, VII4, VIII3, tyg. godzin 

15. 

Groch Bartłomiej, c. k. nauczyciel gimnazjum w Złoczowie, gospodarz kl. IIIa, uczył 

historii i geografii w Ib4, IIa4, IIb4, IIIa4, tygodniowo godzin 16. 

Kłak Wiktor, em. c. k. profesor w VII randze, uczył łaciny w IVb6, greki w IIIb5, IVb4, tyg. 

godzin 15. 

Kozłowki Bruno, doktor filozofii, c. k. profesor, zawiadowca biblioteki dzieł niemieckich dla 

uczniów, uczył języka niemieckiego w IVb4, V4, VI4, VII4, VIII4, tygodni. godzin 20. 

Lubaczewski Jan, c. k. profesor w VIII randze, pełnił służbę w wojsku. 



Machowski Józef, c. k. profesor w VIII randze, zawiadowca zbiorów dla nauk 

przyrodniczych, uczył matematyki w IIIa3, IIIb3, historii naturalnej w V3, VI2, fizyki w IVa3, 

tyg. godzin 14. 

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

klasy VIII, uczył języka polskiego w IVb3, V3, VI3, VII3, VIII4, tyg. godzin 16. 

Pęczek Jan, c. k. profesor, pełnił służbę w wojsku. 

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 grecko-katolickiej w I-VIII, 

tygodni. godzin. 16. 

Stojanowski Bolesław, c. k. radca szkolny, c. k. profesor w VIII randze, gospodarz klasy VI, 

uczył łaciny wVI6, greki w V5, VI5, VII5, tyg. godzin 21. 

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

rzymskokatolickiej w VI2, VII2 tyg. godzin 4. 

Weimer Zygmunt, c. k. profesor, pełnił służbę w wojsku. 

Węgrzyn Stanisław, c. k. nauczyciel, pełnił służbę w wojsku. 

Wiśniewski Stanisław, c. k. profesor, pełnił służbę w wojsku. 

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

w IIa4, IIb4, IIIa4, IVa4, tyg. godzin 16. 

 

Zastępcy nauczycieli: 

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

rysunków odręcznych w Ia2, Ib2, IIa2, IIb2, IIIa2, IIIb2, IVa2, IVb2, kaligrafii w Ia1, Ib1, tyg. 

godzin 18. 

Ks. Czyżewicki Franciszek, doktor św. teologii, egz. z. n., na urlopie. 

Drozd Feliks, z. n., pełnił służbę w wojsku. 

Grech Włodzimierz, z. n., zawiadowca biblioteki dzieł ruskich dla uczniów, uczył języka 

ruskiego we wszystkich klasach, tyg. godzin 24. 

Kolankowski Julian, egz. z. n., gospodarz kl. IIIb, uczył języka polskiego w Ia3, Ib3, IIa4, 

IIb4, IIIa3, IIIb3, IVa3, tyg. godzin 23. 

Ks. Kwolek Jan Dr., egz. z. n., uczył religii rzymskokatolickiej w Ia+b2, IIa2, IIb2, IIIa2, 

IIIb2, IVa+b2, V2, VIII2, tyg. godzin 16. 

Mączyński Czesław, egz. z. n., pełnił służbę w wojsku. 

Mieses Józef, doktor filozofii, egz. z. n. pełnił służbę w wojsku. 



Oleksiewicz Stefan, egz. z. n., w c. k. gimnazjum VIII we Lwowie, gospodarz kl. V, uczył 

łaciny w IIIb6, V6, grecki w IIIa5, IVa4, tyg. godzin 21. 

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

w IIIb4, IVa4, IVb4,V4, VI4, tyg. godzin 20. 

Szawłowski Juliusz, egz. z. n., na urlopie, pełnił obowiązki nauczycielskie w pryw. 

gimnazjum realnym im. Słowackiego w Orłowej. 

Tarnawski Władysław, doktor filozofii, z. n., pełnił służbę w wojsku. 

Trella Tadeusz, egz. z. n., gospodarz klasy Ib, uczył matematyki w Ib3, IIa3, IIb3, historii 

naturalnej w Ia2, Ib2, IIa2, IIb2, fizyki w IIIa2, IIIb2, tyg. godzin 21. 

Umański Stanisław, z. n., pełnił służbę w wojsku. 

Zahajkiewicz Teodat, z. n., pełnił służbę w wojsku. 

Zaisler-Rosenzweig Leon, doktor filozofii, egz. z. n., gospodarz klasy Ia, uczył łaciny w Ia6, 

IIa6, języka niemieckiego w Ia5, Ib5, tyg. godz. 22. 

Zmora Antoni, egz. z. n., gospodarz klasy IVb, uczył matematyki w Ia3, IVa3, IVb3, V3, VI3, 

fizyki w IVb3, tyg. godzin 18. 

 

Nauczyciel pomocniczy: 

Menkes Hersz Wolf, nauczyciel religii mojżeszowej w szkole wydziałowej im. Cesarza 

Franciszka Józefa, uczył religii mojżeszowej we wszystkich klasach, tyg. godzin 8. 

 

b) Dla nauki nadobowiązkowej. 

Ks. Józef Polit, katecheta szkół ludowych, uczył śpiewu tyg. godzin 4.   

 

Zmiany i ruch w gronie nauczycielskim w roku szkolnym 1915 i 1916. 

C. k. profesor Bolesław Stojanowski otrzymał Najwyższym postanowieniem z 29 maja 1914 

tytuł radcy szkolnego. 

C. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła rozporządzeniem z 31 maja 1914 l. 8770 c. k. 

nauczyciela Zygmunta Weimera w zawodzie nauczycielskim i nadała mu tytuł c. k. 

profesora. 

C. k. Rada szkolna krajowa nadała rozporządzeniem z 31 lipca 1914 l. 13774 rzeczywistemu 

nauczycielowi w c. k. gimnazjum w Trembowli Aleksandrowi Chracy posadę nauczycielską 

w tutejszym zakładzie. 



C. k. Rada szkolna krajowa nadała rozporządzeniem z 29 lipca 1914 l. 13768 zastępcy 

nauczyciela Stanisławowi Cyganowi posadę nauczycielską w c. k. gimnazjum w Kamionce 

Strumiłowej. 

C. k. Rada szkolna krajowa poruczyła reskryptem z 14. lipca 1915 l. 12016 Bartłomiejowi 

Grochowi, c. k. nauczycielowi gimnazjum w Złoczowie, czasowe pełnienie obowiązków w 

tutejszym Zakładzie. 

C. k. Rada szkolna krajowa poruczyła reskryptem z 19 lipca 1915 l. 13947 Stefanowi 

Oleksiewiczowi, zastępcy nauczyciela w c. k. gimnazjum VIII we Lwowie, czasowe 

pełnienie obowiązków w tutejszym zakładzie. 

C. k. Rada szkolna krajowa poruczyła reskryptem z28 lipca 1915 l. 13809 Drowi 

Benedyktowi Elmerowi, c. k. profesorowi gimnazjum 1-ego w Tarnopolu, czasowe pełnienie 

obowiązków w tutejszym zakładzie. 

C. k. Rada szkolna krajowa poruczyła reskryptem z 7 października 1915 l. 21332 naukę religii 

mojżeszowej aż do dalszego rozporządzenia Herszowi Wolfowi Menkesowi, nauczycielowi 

religii mojżeszowej w tutejszej szkole wydziałowej im. Cesarza Franciszka Józefa. 

C. k. Rada szkolna krajowa przyjmując reskryptem z 27 października 1915 l. 23226 z 

wdzięcznością gotowość Em. c. k. profesora gimnazjum Wiktora Kłaka objęcia nauki w 

gimnazjum, poleciła wyznaczyć mu zajęcie w tutejszym zakładzie. 

C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała reskryptem z 20 grudnia 1915 l. 28090 

egzaminowanego kandydata stanu nauczycielskiego Ks. Dra Jana Kwolka, zastępcę 

nauczyciela w tutejszym zakładzie. Przysięgę służbową złożył 3 stycznia 1916. 

J. E. pan Minister W. i O. posunął reskryptem z 28 grudnia 1915 l. 35558 profesorów: 

Bolesława Błażka, Apolinarego Garlickiego i Józefa Machowskiego do ósmej klasy rangi 

od 1 stycznia 1916. 

J. E. pan Minister W. i O. posunął reskryptem z 28 grudnia 1915 l. 35813 profesora Ks. Dra 

Jana Trznadla do siódmej klasy rangi od 1-ego stycznia 1916. 

C. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła rozporządzeniem z 11 lutego 1916 l. 2176 c. k. 

nauczyciela Dra Brunona Kozłowskiego w zawodzie nauczycielskim i nadała mu tytuł c. k. 

profesora. 


