Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w
Przemyślu (na Zasaniu) za rok szkolny 1908, Przemyśl 1908.

C. K. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim
w Przemyślu (na Zasaniu)
- rok szkolny 1908

I. Grono nauczycielskie
Najwyższym postanowieniem Jego c. i k. Apostolskiej Mości z dnia 13. lipca 1906 zostało z
dotychczasowej filii c. k. gimnazyum z jęz. wykł. polskim utworzone z początkiem b. r.
szkolnego nowe gimnazyum z polskim językiem wykładowym w Przemyślu na Zasaniu.
Najwyższym postanowieniem z dnia 22. września 1907 został c. k. profesor i kierownik filii
na Zasaniu mianowany dyrektorem nowo utworzonego c. k. gimnazyum na Zasaniu. (Reskr.
c. k. Ministerstwo W. O. z dnia 4. października 1907 l. 39618 i c. k. Rady szkolnej krajowej z
dnia 15. października 1907 l. 47547).
Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 6. grudnia 1907 l. 54720 nadała prof. c. k.
gimnazyum z jęz. wykł. pol. w Przemyślu, Dr. Tadeuszowi Troskolańskiemu, posadę
rzeczywistego nauczyciela w tutejszem zakładzie.
Rada szkolna krajowa reskr. z dnia 30. lipca 1907 l. 16347 nadała rzeczywistym
nauczycielom p. Wiktorowi Kalinowskiemu z c. k. gimnazyum w Brzeżanach,
Aleksandrowi Kleczeńskiemu z c. k. gimnazyum z jęz. wykładowym ruskim w Przemyślu i
Alfredowi Rachalskiemu z c, k. gimnzyum w Stanisławowie posady rzeczywistych
nauczycieli w tutejszem c. k. gimnazyum, a zastępcę nauczyciela w c. k. Seminarium
nauczycielskim w Przemyślu Jana Barącza zamianowało rzeczywistym nauczycielem w
tutejszym c. k. gimnazyum.
Rada szkolna krajowa reskr. z dnia 13. października 1907 l. 48612 przeniosła zastępcę
nauczyciela Jana Burdę w tym samym charakterze z tutejszego c. k. gimnazyum z językiem
wykładowym polskim do c. k. gimnazyum na Zasaniu.
Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 15. października 1907 l. 341 zamianowała kandydata
stanu nauczycielskiego, p. Władysława Sykałę, zastępcą nauczyciela w tutejszym c. k.
gimnazyum.

Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 19. października 1907 l. 49258 udziela
nauczycielowi rzeczywistemu, Alfredowi Rachalskiemu urlopu celem poratowania zdrowia
do końca stycznia 1908.
Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 8. stycznia 1908 l. 59733 zatwierdza p. Wiktora
Kalinowskiego w zawodzie nauczycielskim, nadając mu tytuł c. k. profesora.
Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 22. stycznia 1908 l. 3702 przeniosła tutejszego
zastępcę, p. Władysława Sykałę, w tym samym charakterze do c. k. gimnazyum z jęz.
wykładowym pol. w Przemyślu.
Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 28 stycznia 1908 l. 62368 nadała posadę
rzeczywistego nauczyciela w tutejszym gimnazyum p. Witoldowi Nowakowi, c. k.
profesorowi w gimnazyum w Drohobyczu.

Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szkolnego 1908.

Goliński Stanisław, dyrektor, uczył języka greckiego w klasie IV, tygodniowo godzin 4.
Barącz Jan, nauczyciel, zawiadowca gabinetu fizyk., gosp. klasy IV, uczył mat. w kl. Ia3,
IIa3, IIb3, III3, IV3 i fizyki w klasie IV3, tygodniowo godzin 18.
Burda Jan, zast. naucz., gosp. kl. IIa, uczył łaciny w kl. Ib8, IIa8, jęz. pol. w kl. IIa3,
tygodniowo godzin 19.
Gawryś Tadeusz, zast. naucz., gosp. kl. IIb, uczył języka łacińskiego w kl. IIb8, geogr. w kl.
Ia3, tygodniowo godzin 11.
Kalinowski Wiktor, c. k. profesor, gospod. kl. III, zawiad. biblioteki pol. dla uczniów, uczył
języka łacińskiego w kl. III6, IV6, greckiego w kl. III5, tyg. godz. 17.
Kleczeński Alexander, nauczyciel, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, gosp. kl. Ia, uczył
jęz. łac. w kl. Ia8, polsk. w kl. Ia3, III3, IV3, tygodniowo godzin 17.
Nowak Witold, c. k. profesor, uczył jęz. polsk. w kl. IIb3, niemieck. w kl. IIa5, III4, IV4,
tygod. godz. 16.
Rachalski Alfred, zawiadowca gabinetu przyrodniczego, gosp. kl. Ib, uczył jęz. pol. w kl.
Ib3, matematyki w kl. Ib5, hist. natur. w kl. Ia2, Ib2, IIa2, IIb2, III2, tygod. godzin 16.
Rose Henryk, zawiadowca biblioteki niem. dla uczniów, uczył jęz. niem. w kl. Ia6, Ib6, IIa3,
tygod. godzin 17.
Dr. Troskolański Tadeusz, c. k. profesor VIII rangi, zawiadowca środków naukowych dla
historii i geografii, uczył geogr. w kl. Ib3, hist. i geogr. w kl. IIa4, IIb4, III3, IV4, dziejów
ojczystych w kl. III, IV, tygod. godz. 18.

Ks. Dr. Żukowski Eugeniusz, zast. naucz., uczył religii rzym.-kat. w kl. Ia2, Ib2, IIa2, IIb2,
III2, IV2, tygod. godz. 12.

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych.
Burda Jan, uczył kaligrafii, w 2 oddziałach, 2 godz. tygodniowo.
Dziewota Władysław, nauczycie szkoły wydziałowej męskiej, uczył rysunków w 1 oddziale,
2 godz. tygod.
Gawryś Tadeusz, uczył śpiewu w 1 oddziale, 2 godz. tygod.
Jackiewicz Jakub, zast. nauczyciela c. k. gimnazyum I. z językiem polskim wykładowym,
uczył jęz. rusk., 6 godz. tygod.
Konopnicki Adam, zast. nauczyciela c. k. gimnazyum I z jęz. pol. wykład., uczył gimnastyki
w 3 oddz., 3 godz. tygod.
Sykała Władysław, zast. naucz. c. k. gimnazyum I. z jęz. pol. wykład., uczył stenografii w 3
oddział., 2 godz. tygod.

Nauczyciel pomocniczy.
Baumgarten Jakub, uczył religii mojżeszowej w 2 oddz. 2 godz. tyg.

