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Gimnazjum I 

rok szkolny 1908 
 

Grono nauczycielskie 

 

Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szkolnego 1907/8 

Bojarski Władysław, c. k. dyrektor. 

Ks. Bieda Konstanty, zastępca katechety rzym. kat., uczył rel. rz. kat. w klasie Ib2, IIb2, IIIa2, 

IVa2, Vb2, Vc2, VIa2, tyg. godz. 14. 

Bielawski Stanisław, c. k. prof. w VIII randze, zawiadowca biblioteki naucz., gospodarz 

klasy VIIa, uczył jęz. łac. Va6, VIIa5, VIIIa5, języka grec. VIIa4, tyg. godz. 20. 

Błażek Bolesław, c. k. nauczyciel, zawiadowca gabinetu fizykalnego, gospodarz klasy VIIb, 

uczył mat. w klasie Ia3, Va4, fiz. VIIb3, prop. VIIb2, VIIIa2, VIIIb2, tyg. godz. 16. 

Bogacki Kamil, doktor filozofii, zastępca nauczyciela, na urlopie. 

Burzyński Marian, c. k. profesor, gosp. klasy IVb, uczył mat. IVb3, Vb4, Vc4, VIb3, VIIIa2, 

VIIIb2, fiz. IVb3, tyg. godz. 21. 

Czerski Stanisław, doktor filozofii, zast. nauczyciela, na urlopie.  

Dorożyński Arseni, c. k. profesor, gosp. klasy VIIIb, uczył jęz. łac. w kl. VIb5, VIIIb5, gr. w 

kl. VIIIa5, VIIIb5, tyg. godz. 21. 

Figiel Stanisław, c. k. profesor, gosp. klasy Ib, uczył jęz. łac. w kl. Ib7, pol. Ib3, niem. Ib6, 

tyg. godz. 16. 

Flis Eugeniusz, c. k. nauczyciel, zawiadowca gabin. przyrod., uczył mat. w kl. IIa3, IIIa3, fiz. 

IVa3, hist. nat. Va2, Vb2, VIa2, VIb2, tyg. godz. 17. 

Garlicki Apolinary, c. k. nauczyciel, gosp. klasy VIb, uczył historii w kl. Vb3, Vc3, VIb4, 

VIIa3, VIIIa3, geogr. Ib3, tyg. godz. 19. 

Górski Kazimierz, c. k. profesor w VII randze, zawiadowca środków nauk. dla hist. i geogr., 

uczył hist. w klasie VIa4, VIIIb3, tyg. godz. 7. 

Heilpern Aron, doktor filozofii, zastępca nauczyciela, gosp. klasy Vc, uczył jęz. łac. w kl. 

IVb6, Vc6, gr. Vc5, tyg. godz. 17. 



Hamczykiewicz Roman, c. k. profesor w VIII randze, zawiadowca bibl. niem. uczniów, 

gosp. klasy VIIIa, uczył jęz. niem. w kl. VIIa4, VIIb4, VIIIa4, VIIIb4, tyg. godz. 16. 

Jackiewicz Jakub, zastępca nauczyciela, uczył jęz. niem. w klasie Ia6, rus. Ia2, IIa2, IIb2, 

IIIa+b2, VI-VIII4, tyg. godz. 18. 

Jarończyk Alfred, zastępca nauczyciela, gospod. klasy IIIb, uczył jęz. pol. w kl. IIIb3, IVb3, 

niem. IIIa4, IIIb4, IVa4, tyg. godz. 18. 

Konopnicki Adam, zastępcą nauczyciela, uczył hist. nat. w kl. Ib2, IIa2, IIb2, IIIa2, IIIb3, tyg. 

godz. 10. 

Korol Edward, zastępca nauczyciela, gosp. kl. IVa, uczył jęz. łac. w kl. IIIb6, IVa6, pol. IIb3, 

IVa3, tyg. godz. 18. 

Kossowicz Jan, c. k. profesor w VIII randze, gospodarz klasy VIa, uczył jęz. łac. w kl. VIa6, 

gr. VIa5, VIb5, tyg. godz. 16. 

Majerek Jan, zastępca nauczyciela, gospod. kl. IIb, uczył jęz. łac. w kl. IIa7, IIb7, gr. IVb4, 

tyg. godz. 18. 

Malski Adam, zastępca nauczyciela. gospod. klasy IIa, uczył jęz. pol. w kl. IIa3, hist. IIa4, 

IIIb3, IVa4, IVb4, tyg. godz. 18. 

Münnich Adam, prowizoryczny nauczyciel, uczył jęz. łac. w kl. Ia7, pol. Va3, Vc3, VIa3, 

VIb3, tyg. godz. 19. 

Ks. Pasławski Włodzimierz, zastępca katechety gr. kat., uczył tel gr. kat. w kl. Ib-VIIIb, tyg. 

godz. 16. 

Popiel Bronisław, c. k. profesor, zawiadowca biblioteki pol. uczniów, uczył jęz. pol. w kl. 

Vb3, VIIa3, VIIb3, VIIIa3, VIIIb3, tyg. godz. 15. 

Raciborski Tadeusz, zastępca nauczyciela, gosp. klasy Ia, uczył jęz. pol. w kl. Ia3, geogr. Ia3, 

hist. IIb4, IIIa3, Va3, VIIb3, tyg. godz. 19. 

Radecki Aleksander, c. k. profesor w VII randze, gospod. klasy Va, uczył gr. IIIb5, Va5, Vb5, 

rus. Ib2, tyg. godz. 17. 

Solak Jan, zastępca nauczyciela, gospodarz klasy IIIa, uczył jęz. łac. w kl. IIIa6, gr. IIIa5, 

IVa4, pol. IIIa3, tyg. godz. 18. 

Stojanowski Bolesław, c. k. profesor w VIII randze, gosp. klasy Vb, uczył jęz. łac. w kl. Vb6, 

VIIb5, gr. VIIb4, tyg. godz. 15.  

Sykała Władysław, zastępca nauczyciela, uczył mat. w kl. Ib3, IIb3, IIIb3, IVa3, hist. nat. Ia2, 

Vc2, tyg. godz. 16. 

Szuszkiewicz Edmund, zastępca nauczyciela, uczył jęz. niem. w kl. IIa5, IVb4, Va4, VIa4, 

tyg. godz. 17. 



Ks. Trznadel Jan, doktor teologii, katecheta rz. kat., uczył rel. rz. kat. w kl. Ia2, IIa2, IIIb2, 

IVb2, Va2, VIb2, VIIa2, VIIb2, VIIa2, VIIIb2, tyg. godz. 20. 

Zajączkowski Józef, zastępca nauczyciela, uczył mat. w klasie VIa3, VIIa3, VIIb3, fiz. VIIa3, 

VIIIa4, VIIIa4, prop. VIIa2, tyg. godz. 22. 

Żelak Dominik, c. k. profesor, uczył jęz. niem. w klasie IIb5, Vb4, Vc4, VIb4, tyg. godz. 17. 

 

Nauczyciel pomocniczy: 

Baumgarten Jakub, uczył religii mojżeszowej w całym gimnazyum w 8 godz. tyg. 

 

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych: 

Bielawski Stanisław, j. w., uczył języka francuskiego w 1 oddz. tygodniowo godzin 2. 

Garlicki Apolinary, j. w., uczył dziejów ojczystych w klasie VIb, VIIa, tygodniowo godzin 

2. 

Gawryś Tadeusz, zast. naucz. w c. k. gimn. z j. w. pol. w Przemyślu na Zasaniu, uczył 

śpiewu w 2 oddz. tygodniowo godzin 4. 

Górski Kazimierz, j. w., uczył dziejów ojczystych w klasie VIa, tygodniowo godzinę 1. 

Jackiewicz Jakub, j. w., uczył kaligrafii w 2 oddz., tygodniowo godzin 2. 

Malski Adam, j. w., uczył dziejów ojczystych w klasie IIIb, IVa, IVb, tygodniowo godzin 3. 

Raciborski Tadeusz, j. w., uczył dziejów ojczystych w klasie IIIa, VIIb, tygodniowo godzin 

6. 

Sawicki Włodzimierz, c. k. oficjał sądowy, uczył gimnastyki w 6 oddz., tygodniowo godzin 

6. 

Sykała Władysław, j. w., uczył stenografii w 1 oddz., tygodniowo godzin 2. 

 

Zmiany w gronie nauczycielskim w roku szkolnym 1907/8 

1. J. E. Min. W. i O. posunął do VIII rangi służbowej profesorów: Romana 

Hamczykiewicza i Dr. Tadeusza Troskolańskiego rozp. z dnia 28 czerwca 1907 l. 18645. 

2. C. k. Rada szkolna krajowa nadała rzeczywistemu nauczycielowi c. k. gimnazjum w 

Stryju Bolesławowi Błażkowi posadę nauczycielską w tutejszym zakładzie rozp. z dnia 30 

lipca r. 1907 l. 16467. 

3. C. k. Rada szkolna krajowa nadała rzeczywistemu nauczycielowi c. k. gimnazyum w 

Sanoku Apolinaremu Garlickiemu posadę nauczycielską w tutejszym zakładzie rozp. z dnia 

30 lipca 1907 l. 16347. 



4. C. k. Rada szkolna krajowa udzieliła zastępcy nauczyciela Dr. Kamilowi Bogackiemu 

urlopu na przeciąg roku szkolnego 1908 rozp. z dnia 14 września 1907 l. 38813. 

5. C. k. Rada szkolna krajowa udzieliła zastępcy nauczyciela Dr. Stanisławowi 

Czerskiemu urlopu na przeciąg roku szkolnego 1908 rozp. z dnia 14 września 1907 l. 38829. 

6. C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła zastępcę nauczyciela c. k. gimnazyum w Jaśle 

Dr. Arona Heilperna rozp. z dnia 14 września r. 1907 l. 22088 w tym samym charakterze 

służbowym do tutejszego zakładu. 

7. Postanowieniem z dnia 22 września 1907 r. Jego Ces. i Król. Apostolska Mość raczył 

zamianować c. k. profesora tutejszego zakładu Stanisława Golińskiego dyrektorem c. k. 

gimnazjum z polskim językiem wykładowym w Przemyślu na Zasaniu. 

8. Postanowieniem z dnia 22 września 1907 r. Jego Ces. i Król. Apostolska Mość raczył 

zamianować c. k. profesora gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie Władysława 

Bojarskiego dyrektorem tutejszego zakładu. 

9. C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła zastępcę nauczyciela Adama Wilusza rozp. z 

dnia 25 października 1907 r. w tym samym charakterze służbowym do c. k. gimnazjum w 

Brzeżanach. 

10. C. k. Rada szkolna krajowa nadała profesorowi tutejszego zakładu Dr. Tadeuszowi 

Troskolańskiemu, rozp. z dnia 6 grudnia 1907 r. l. 54780 posadę nauczycielską w c. k. 

gimnazjum z polskim językiem wykładowym w Przemyślu na Zasaniu. 

11. C. K. Rada szkolna krajowa zamianowała zastępcę nauczyciela c. k. I gimnazjum w 

Tarnowie Adama Münnicha rozp z dnia 25 stycznia 1908 r. l. 62279 prowizorycznym 

nauczycielem tutejszego zakładu. 

12. C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła zastępcę nauczyciela c. k. gimnazjum z 

polskim językiem wykładowym  w Przemyślu na Zasaniu Władysława Sykałę rozp. z dnia 

22 stycznia 1908 l. 3702 w tym samym charakterze służbowym do tutejszego zakładu. 


