Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w
Przemyślu, (na Zasaniu) za rok szkolny 1911, Przemyśl 1911.

C. K. Gimnazjum z wykładowym językiem polskim
w Przemyślu (na Zasaniu)
– rok szkolny 1911

I. Grono nauczycielskie

Goliński Stanisław, c. k. dyrektor, od 1. marca b. r. na urlopie.
Kuś Franciszek Ksawery, prof. w VIII. randze, kierownik zakładu od 1. marca b. r.
Barącz Jan, profesor, gosp. kl. VII, uczył matematyki w kl. IVa3, IVb3, Vb3, VII3, fizyki w
kl. IIIa2, VII4, tygodniowo godzin 18.
Ks. Dr. Chciuk Teofil, egz. zast. naucz., uczył religii rzym. kat. w kl. Ia2, Ib2, IIb2,
tygodniowo godzin 6.
Długoszewski Jan, zast. nauczyciela, w II półr. na urlopie.
Dubaj Władysław, zast. nauczyciela, na urlopie.
Gawryś Tadeusz, egz. zast. nauczyciela, zawiadowca gabinetu hist. i geogr., uczył geografii
w kl. IIIa2, IVa2, Va1, VI1, historii w kl. Ia2, IIIa2, IVa2, Va3, VI3, VII3, tygodniowo godzin 21.
Kalinowski Wiktor, profesor, gospodarz kl. VI, uczył języka łacińskiego w kl. VI6, VII5,
greckiego w kl. IIIa5, VI5, tygodn. godzin 21.
Kielar Władysław, zast. nauczyciela, w II. półr. na urlopie.
Kisiel Wawrzyniec, zast. nauczyciela, gosp. kl. IIa, uczył języka polskiego w kl. IIa4, IIIb3,
jęz. łacińsk. w kl. IIa6 i jez. niemieckiego w kl. IIa4, tygodn. godzin 17.
Kleczeński Aleksander, profesor, gosp. kl. IVa, uczył jęz. łacińskiego w kl. IVa6, greckiego
w kl. IVa4, polskiego w kl. IVa3, Va3, VII3, tyg. godzin 19.
Kossowicz Jan, profesor w VIII r., gospodarz kl. Va, uczył języka łacińskiego w kl. IIIa6,
Va6, greckiego w kl. Va5, tygodn. godzin 17.
Motyka Tomasz, egz. zast. nauczyciela, gospodarz kl. Ib, uczył geogr. w kl. Ia2, historii w kl.
Ib2, matematyki w kl. Ia3, Ib3, IIa3, IIb3, IIIb3, fizyki w kl. IIIb2, tygodn. godzin 21.
Nowak Witold, profesor, gospodarz kl. IIIa, zawiadowca biblioteki niemieckiej uczniów,
uczył jęz. niemieckiego w kl. IIIa4, IVa4, Va4, VII4, tygodn. godzin 16.

Olszewski Edward, zast. naucz., uczył jęz. polskiego w kl. Ib3, języka niemieckiego w kl.
Ia5, Ib5, IIb4, tygodniowo godzin 17.
Panek Emil, nauczyciel, gosp. kl. IIIb, uczył jez. niemieckiego w kl. IIIb4, IVb4, Vb4, VI4,
tygodniowo godzin 16.
Parnes Mendel, nauczyciel, przydzielony do służby w c. k. gimnazyum w Brzeżanach.
Pilecki Leon, dr. filoz., egz. zast. naucz., zawiadowca bibl. polskiej dla uczniów niższego
gimn., uczył jęz. polskiego w kl. IIb4, IVb3, jęz. łacińskiego w kl. Ib6, IIb6, tygodn. godzin 19.
Przyjemski Feliks, nauczyciel, gospodarz kl. Ia i zawiadowca biblioteki polskiej dla
uczniów, uczył jęz. polskiego w kl. Ia3, IIIa3, Vb3, VI3, jęz. łacińskiego w kl. Ia6, tygodn.
godzin 18.
Rachalski Alfred, profesor, przydzielony do c. k. gimn. I. w Przemyślu.
Schechtel Rudolf, profesor w VIII r., gospodarz kl. IVb, uczył języka łacińskiego w kl. IVb6,
jęz. greckiego w kl. IIIb3, IVb4, VII4, tygodniowo godzin 19.
Smołka Jan, egz. zast. naucz., uczył hist. w kl. IIa2, IIb2, IIIb2, IVb2, Vb2, geogr. w kl. IIa2,
IIb2, IIIb2, IVb2, Vb2, tygodn. godzin 20.
Solak Jan, egz. zast. naucz., uczył jęz. łacińskiego w kl. IIIb6, Vb6, jęz. greckiego w kl. Vb5,
tygodn. godz. 17.
Sporn Karol, nauczyciel i zawiadowca zbioru środków do nauki rysunków, uczył rysunków
w kl. Ia2, Ib2, IIa2, IIb2, kaligrafii w kl. Ia1, Ib2, tygodn. godzin 10.
Sykała Władysław, egz. zast. naucz., zawiadowca gabinety przyrodniczego, uczył geogr. w
kl. Ib2, hist. natur. w Ia2, Ib2, IIa2, IIb2, Va3, Vb3, VI2, tygodn. godzin 19.
Dr. Troskolański Tadeusz, profesor w VIII. r., w II. półr. na urlopie.
Ks. Dr. Wąsik Tomasz, egz. zast. naucz., uczył religii rzymsko-katol. w kl. IIa2, IIIa2, IIIb2,
IVa2, IVb2, Va2, Vb2, VI2, VII2, tygodn. godzin 18.
Zajączkowski Józef, profesor, zawiadowca gabinetu fizykalnego i biblioteki nauczycielskiej,
uczył matematyki w kl. IIIa3, Va3, VI3, fizyki w kl. IVa3, IVb3, propedeut. filozofii w kl. VII1,
tygodn. godzin 16.
Ks. Dr. Żukowski Eugeniusz, w II. półr. na urlopie.

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych:
Gawryś Tadeusz, j. w., uczył dziejów ojczystych w kl. IIIa i IVa, VI, VII w 4 godz. tygodni.
i śpiewu w dwóch oddziałach w 4 godz. tyg.
Hrabyk Piotr, dr. filoz., uczył języka ruskiego w 3. oddziałach w 6 godz. tyg.
Malec Emil, j. w., uczył nauki gimnastyki w pięciu oddziałach w 5 godz. tyg.

Smołka Jan, uczył dziejów ojczystych w kl. IIIb i IVb w 2 godz. tyg.
Sporn Karol, j. w., uczył nauki rysunków w kl. III-VII w dwóch oddziałach w 4 godz. tyg. i
modelowania w 2 godz. tyg.

Nauczyciel pomocniczy:
Baumgarten Jakub, uczył religii mojżeszowej w trzech oddziałach w 3 godzin. tygodniowo.

Zmiany w gronie nauczycielskim w ciągu roku szkolnego 1910/11.

C. k. Rada szkolna krajowa rozp. z dnia 16/2 1911 l. 94 udzieliła urlopu dyrektorowi
Stanisławowi Golińskiemu od 1. marca b. r.
C. k. Rada szkolna kraj. rozp. z dnia 12/2 1911 l. 83 przydzieliła Franciszka Ksawerego
Kusia, profesora gimnazyum III. w Krakowie do służby w c. k. gimn. w Przemyślu na
Zasaniu i powierzyła kierownictwo tego zakładu.
C. k. Rada szkolna kraj. przydzieliła profesora gimn. w Sanoku Rudolfa Schechtla (rozp. R.
s. k. z dnia 7/12 1910 l. 66314) i nauczyciela gimn. w Jarosławiu Józefa Zajączkowskiego
(rozp. R. s. k. z dnia 14/7 1910 l. 41299) do służby w tutejszym zakładzie, natomiast
profesora tutejszego gimn. Alfreda Rachalskiego (rozp. R. s. k. z dnia 13/2 1911 l. 2773)
przydzieliła do służby w c. k. gimn. I w Przemyślu, za nauczyciela Mendla Parnesa (rozp. z
dnia 1/2 1911 l. 1500) do gimnazyum w Brzeżanach.
C. k. Rada szkolna kraj. udzieliła urlopu prof. dr. Tadeuszowi Troskolańskiemu (rozp. R. s.
k. a dnia 9/3 1911 l. 4364), zastępcom naucz.: Długoszewskiemu Janowi (rozp. R. s. k. a
dnia 24/2 1911 l. 2814), Dubajowi Władysławowi ((rozp. R. s. k. a dnia 29/1 1911 l. 147),
Kielarowi Władysławowi (rozp. R. s. k. a dnia 24/12 1910 l. 78101) i ks. dr. Eugeniuszowi
Żukowskiemu (rozp. R. s. k. a dnia 24/2 1911 l. 2946) na przeciąg II. półr. roku szk.
1910/11.
C. k. Rada szkolna kraj. przeniosła w tym samym charakterze zast. naucz. Kisiela
Wawrzyńca (rozp. z dnia 24/2 1911 l. 3538), Jana Solaka (rozp. z 14/7 1910 l. 37394) i
Władysława Sykałę (rozp. z 13/2 1911 l. 2771) wszystkich z c. k. gimn. I. w Przemyślu do
tutejszego zakładu.
C. k. Rada szkolna kraj. zamianowała zastępcami naucz. w tutejszym zakładzie ks. dra
Chciuka Teofila (rozp. z 24/2 1911 l. 2946), ks. dra Wąsika Tomasza (rozp. z 14/9 1910 l.
51163), Edwarda Olszewskiego (rozp. z 31/12 1910 l. 76617), dra Leona Pileckiego (rozp.
z 19/2 1911 l. 1166) i Jana Smołkę (rozp. z 27/3 1911 l. 5734).

