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C. K. Gimnazjum z wykładowym językiem polskim  

w Przemyślu (na Zasaniu)  

– rok szkolny 1912 

 
I. Grono nauczycielskie. 

 

Kuś Franciszek Ksawery, prof. w VIII. randze, kierownik zakładu. 

Barącz Jan, profesor, gosp. kl. VIII, zawiadowca gabinetu fizykalnego, uczył matematyki w 

kl. IVb3, Va3, Vb3, VIb3, VIII2, fizyki w kl. IIIb2, IVb2, VIII4, tygodniowo godzin 23. 

Drylla Gustaw, zast. naucz., gosp. kl. Va, uczył jęz. pol. w kl. IIIa3, jęz. łac. w kl. IVa6, Va6, 

jęz. greck. w kl. IVa4, tyg. godz. 19. 

Holzer Gwido, egz. zast. naucz., gosp. kl. Vb, uczył jęz. niem. w kl. IIb4, IIIb4, Va4, Vb4, 

VIb4, tyg. godz. 20. 

Kalinowski Wiktor, profesor, gospodarz kl. VII, uczył języka łacińskiego w kl. VII3, VIII5, 

greckiego w kl. VII4, VIII5, tyg. godz. 19. 

Kielar Władysław, zast. nauczyciela, gosp. kl. IIIa, uczył j. pol. w kl. IIIb3, j. łac. w kl. IIIa6, 

j. gr. w kl. IIIa5, Va5, tyg. godz. 19. 

Kisiel Wawrzyniec, zast. naucz., gosp. kl. Ib6, uczył języka polskiego w kl. Ib3, jęz. 

łacińskiego w kl. Ib6, jęz. niemieckiego w kl. Ib5, Ic5, tyg. godz. 19. 

Kleczeński Aleksander, profesor, gosp. kl. Ia, uczył jęz. polskiego w kl. Ia3, Va3, Vb3, VIa3, 

VIII4, języka łacińskiego w kl. Ia, tygodniowo godzin 22. 

Ks. Dr. Kotula Kazimierz, uczył rel. rzym. kat. w kl. Ib2, IIb2, Vb2, tygodniowo godzin 6 i 

miewał 2 egzorty. 

Łańcucki Ignacy, zast. naucz., gosp. kl. IIIb, uczył jęz. łac. w kl. IIIb, IVb6, jęz. greck. w kl. 

IIIb5, tygodniowo godzin 17. 

Motyka Tomasz, egz. zast. nauczyciela, uczył matematyki w kl. Ia3, Ib3, Ic3, IIa3, IIb3, IIIa3, 

IIIb3, fizyki w kl. IIIa2, tygodniowo godzin 23. 

Nowak Witold, profesor, gosp. kl. IVa, zawiadowca biblioteki niemieckiej uczniów, uczył 

jęz. niemieckiego w kl. IIIa4, IVa4, VIa4, VIII4, hist. w kl.: Ia2, tyg. godz. 18. 



Panek Emil, nauczyciel, gosp. kl. IVb, uczył jęz. niem. w kl. Ia5, IIa4, IVb4, VII4, tyg. godz. 

17. 

Pilecki Leon, dr. filoz., nauczyciel, uczył jęz. polskiego w kl. IVb3, jęz. łacińskiego w kl. 

VIa6, języka greckiego VIa5, VIb6, tygodniowo godzin 19. 

Przyjemski Feliks, nauczyciel, gospodarz kl. IIa i zawiadowca biblioteki polskiej dla 

uczniów, uczył jęz. polsk. w kl. IIa4, IVa3, VIb3, VII3, jęz. łac. w kl. IIa6, tyg. godz. 19. 

Rachalski Alfred, profesor, przydzielony do c. k. gimn. I. w Przemyślu.  

Schechtel Rudolf, profesor w VIII r., przydzielony jako kierownik gimn. pol. prywatn. W 

Husiatynie. 

Smołka Jan, egz. zast. naucz., zawiadowca bibl. pol. dla uczniów niższego gimn., uczył hist. 

w kl. IIa2, IIIa2, IVa2, Va2, VIb2, geogr. w kl. Ia2, IIa2, IIIa2, IVa2, Va1, VIb1, tyg. godz. 20. 

Solak Jan, egz. zast. naucz., uczył jęz. łac. w kl. Vb6, VIb6, jęz. greck. w kl. Vb5, hist. w kl. 

IIb2, tyg. godz. 19. 

Sporn Karol, nauczyciel i zawiadowca zbioru środków do nauki rysunków, uczył rysunków 

w kl. Ia2, Ib2, Ic2, IIa2, IIb2, IIIa2, IIIb2, kaligrafii w kl. Ia1, Ib1, Ic1, tyg. godz. 17. 

Sykała Władysław, egz. zast. naucz., zawiadowca gabinety przyrodniczego, uczył hist. natur. 

w Ia2, Ib2, Ic2, IIa2, IIb2, Va3, Vb3, VIa3, VIb3, tyg. godz. 22. 

Dr. Troskolański Tadeusz, profesor w VIII. r., uczył hist. w kl. V3, VIa3, VII4, VIII3, geogr. 

w kl. Vb, VIa, proped. fil. w kl. VII, VIII2, tygodniowo godzin 18. 

Ks. Dr. Wąsik Tomasz, nauczyciel, uczył religii rzymsko-katol. w kl. Ia2, Ic2, IIa2, IIIa2, 

IIIb2, IVa2, Va2, VIa2, VIb2, VII2, VIII2, tyg. godz. 24. 

Weigel Adam, zast. naucz., gosp. kl. Ic, uczył jęz. pol. w kl. Ic3, jęz. łac. w kl. Ic6, IIb2, jęz. 

greck. w kl. IVb2, tyg. godz. 19. 

Welker Franciszek, zast. naucz., gosp. kl. IIb, uczył jęz. pol. w kl. IIb4, hist. w kl. Ib2, Ic2, 

IIIb2, IVb2, geografię w kl. Ib2, Ic2, IIb2, IIIb2, IVb2, tyg. godz. 22. 

Zajączkowski Józef, prof. i zawiad. bibl. nauczycielskiej, uczył matematyki w kl. IVa5, VIa5, 

VII3, fizyki w kl. IVa3, VII4, tyg. godz. 16. 

 

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych: 

Dr. Troskolański Tadeusz, j. w., uczył dziejów ojczystych w kl. VII i VIII. 

Smołka Jan, j. w., uczył dziejów ojczystych w kl. IVa, VIb, tygodniowo godzin 2. 

Welker Franciszek, j. w., uczył dziejów ojczystych w kl. IVb, tygodniowo 1 godzina. 

Malec Emil, j. w., uczył nauki gimnastyki w 6 godz. tyg. 



Sporn Karol, j. w., uczył nauki rysunków w kl. IV-VIII w dwóch oddziałach w 4 godz. tyg. i 

modelowania w 2 godz. tyg. 

 

Nauczyciel pomocniczy: 

Baumgarten Jakub, uczył religii mojżeszowej w czterech oddziałach w 4 godzinach 

tygodniowo. 

 

Zmiany w gronie nauczycielskim w ciągu roku szkolnego 1911/12. 

C. k. Rada szkolna krajowa rozp. z dn. 10/9 1912 l. 14832 udzieliła urlopu profesorowi 

Rudolfowi Schechtlowi i powierzyła mu kierownictwo pryw. zakładu w Husiatynie, a 

nauczycielowi Mendlowi Parnesowi (rozp. z dnia 2/8 1911 l. 14210) nadała posadę w 

gimnazyum w Brzeżanach.  

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła stąd prof. Jana Kossowicza (rozp. z dn. 21/7 1911 l. 

9112) w tym samym charakterze do gimnazyum we Lwowie. 

C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała dla tutejszego zakładu egz. zast. naucz. ks. dra 

Wąsika (rozp. 3/9 1911 l. 7228) rzeczywistym nauczycielem religii i egz. zast. naucz. dra 

Leona Pileckiego (rozp. z dnia 19/9 1911 l. 14553) rzeczywistym nauczycielem. 

C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała dla tutejszego zakładu ks. dra Kotulę pomocnikiem 

katechety (rozp. 8/9 1911, 17/11 1911 l. 19428) a udzielając mu urlopu dwumiesięcznego 

(rozp. z dnia 17/11 1911 l. 19428) powierzyła jego funkcje ks. drowi Czyżewickiemu na 

czas potrzeby. (rozp. z dnia 23/10 1911 l. 19244). 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła stąd egz. zast. naucz. Tadeusza Gawrysia (rozp. z 

dnia 22/7 1911 l. 13264) do gimn. w Sokalu, zast. naucz. Władysława Dubaja (rozp. z dnia 

31/8 1911 l. 15466) do gimn. VIII we Lwowie, zast. naucz. Edwarda Olszewskiego po 

półrocznym urlopie (rozp. z dnia 27/7 1911 l. 11653) do semin. naucz. żeńsk. w Brzeżanach 

(rozp. z dnia 31/1 1912 l. 1525) wszystkich trzech w tym samym charakterze. 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła do tutejszego zakładu egz. zast. naucz. Gwidona 

Holzera (rozp. z dnia 22/7 1911 l. 13267) z filii gimn. VII we Lwowie, zast. naucz. Gustawa 

Dryllę (rozp. z dnia 30/8 1911 l. 14590) z gimn. II. w Tarnowie, zast. naucz. Ignacego 

Łańcuckiego (rozp. z dnia 22/7 1911 l. 13270) z gimn. I. w Przemyślu, zast. naucz. Adama 

Weigla (rozp. z dnia 30/8 1911 l. 13519) z gimn. I w Tarnowie i zast. naucz. Franciszka 

Welkera (rozp. z dnia 22/7 1911 l. 13263) z gimn. w Sokalu wszystkich pięciu w tym samym 

charakterze. 


