Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w
Przemyślu, (na Zasaniu) za rok szkolny 1913, Przemyśl 1913.

C. K. Gimnazjum z wykładowym językiem polskim
w Przemyślu (na Zasaniu)
– rok szkolny 1913

I. Skład grona nauczycielskiego.
Kuś Franciszek Ksawery, dyrektor zakładu, członek Rady szkolnej okręgowej, od 27
grudnia 1912 do 17 marca 1913 uczył języka greckiego w kl. VIII5, tygodn. godz. 5.

Profesorowie i nauczyciele:
Barącz Jan, profesor, gosp. kl. VIIb, zawiadowca gabinetu fizykalnego, uczył matematyki w
kl. Vb3, VIa3, VIb3, VIIb3, fizyki w kl. VIIb4, tygodniowo godzin 16.
Ćwikowski Franciszek, rzeczyw. nauczyciel, do 1 marca b. r. gosp. kl. VIIb, uczył do 26
grudnia 1912 jęz. łac. w kl. IIIa6, VIIb5, języka greckiego w kl. IVb4, VIIb4, tygod. godz. 19;
od 27 grudnia 1912 do 28 lutego 1913 uczył jęz. łac. w kl. IIIa6, VIIb5, VIII5, języka
greckiego w kl. IVb4, VIIb4, tygod. godz. 24; od 1 marca gosp. kl. VIII, uczył jęz. łacińskiego
w kl. VIIb5, VIII5, jęz. greck. w kl. VIIb4, VIII5, tygod. godz. 19.
Kleczeński Aleksander, profesor, na urlopie jako kierownik polskiego gimnazyum pryw. w
Husiatynie.
Nowak Witold, profesor w VIII r., kierownik orkiestry gim., gosp. kl. Va, zawiadowca
biblioteki niemieckiej dla uczniów, uczył jęz. niemieckiego w kl. IVa4, Va4, VIa4, VIIa4,
tygod, godz. 16.
Panek Emil, rzeczyw. nauczyciel, sekretarz Dyrektora, gosp. kl. IVb, uczył jęz. niemieckiego
w kl. IIb4, IIIa4, IVb4, VIII4, tygod. godz. 16.
Pilecki Leon, dr. filoz., rzeczyw. nauczyciel, gosp. kl. VIIa, uczył jęz. łacińskiego w kl. VIa6,
VIIa5, jęz. greckiego w kl. VIIa4, proped. fil. w kl. VIIa1, VIIb1, tyg. godz. 17.
Przyjemski Feliks, profesor, zawiadowca biblioteki polskiej dla uczniów, kierownik Czytelni
uczniów, uczył do 28 lutego 1913 jęz. polskiego w kl. Va3, VIb3, VIIa3, VIIb3, VIII4, tyg.
godz. 16; od 1 marca uczył jęz. polskiego w kl. VIIa3, VIIb3, VIII4, jęz. greckiego w kl. IIIa5,
tyg. godz. 15.

Rachalski Alfred, profesor, zawiadowca gabinetu hist. naturalnej, uczył matematyki w kl.
Ia3, IIIb3, hist. natur. w kl. Ia2, IIb2, VIa3, VIb3, tyg. godz. 16.
Schechtel Rudolf, profesor w VIII r., uczył do 26 grudnia 1912 jęz. łacińskiego w kl. VIII5,
jęz. greckiego w kl. Va5, VIII5, jęz. niemiec. w kl. Ic5, tyg. godz. 20; w II półr. z powodu
choroby na urlopie.
Sporn Karol, rzeczyw. nauczyciel i zawiadowca zbiorów środków do nauki rysunków, uczył
rysunków w kl. Ia2, Ib2, Ic2, IIa2, IIb2, IIIa2, IIIb2, IVa2, IVb2, kaligrafii w kl. Ia1, Ib1, Ic1, tyg.
godz. 21.
Troskolański Tadeusz, dr. fil., profesor w VIII r., uczył historii w kl. Ic2, VIb3, VIIa3, VIII3,
geogr. w kl. Ic2, VIb2, proped. fil. w kl. VIII2, tyg. godz. 16.
Dr. Wąsik Tomasz, dr. teol., rektor Kolegium Mariańskiego, rzeczyw. nauczyciel. uczył
religii rzym. katol. w kl. Ia2, IIa2, IIIa2, IVa2, IVb2, Va2, Vb2, VIa2, VIIa2, VIIb2, VIII2, tyg.
godz. 22 i miewał 1 egzortę.
Zajączkowski Józef, profesor, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, uczył matematyki w
kl. Va3, VIIa3, VIII2, fizyki w kl. VIIa4, VIII4, tyg. godz. 16.
Zastępcy nauczycieli:
Chabło Wiktor, egz. zast. naucz., gosp. kl. IIIb, uczył do 28 lutego b. r. jęz. polskiego w kl.
Ia3, IIb4, IIIb3, historii pow. w kl. IIb2, IIIb2, geografii w kl. IIb2, IIIb2, IVa2, tyg. godz. 20; od
1 marca 1913 uczył jęz. pol. w kl. IIb4, IIIb3, hist. pow. w kl. Ia2, IIb2, IIIb2, IVa2, geogr. w kl.
IIb2, IIIb2, IVa2, tyg. godz.. 21.
Drylla Gustaw, zast. naucz., do 28 lutego 1913 gosp. kl. Ic, uczył jęz. polskiego w kl. Ic3,
jęz. łac. w kl. Ic6, Va6, jęz. grec. w kl. Vb5, tyg. godz. 20; a od 1 marca uczył jęz. łac. w kl.
IIIa6, Va6, jęz. grec. w kl. IVb4, Vb5, tyg. godz. 21.
Holzer Gwido, egz. zast. naucz., prefekt Bursy przemyskiej, gosp. kl. Vb, uczył jęz.
niemieckiego w kl. Ib5, IIIb4, Vb4, VIb4, VIIb4, tyg. godz. 21.
Kielar Władysław, zast. naucz., gosp. kl. IVa, uczył do 28 lutego br. jęz. pol. w kl. IIIa3, ,
jęz. łac. w kl. IVa6, jęz. greck. w kl. VIa5, tyg. godz. 20; a od 1 marca uczył jęz. łac. w kl.
IVa6, Vb6, jęz. greckiego w kl. VIa5, jęz. niemieckiego w kl. Ic5, tyg. godz. 22.
Kisiel Wawrzyniec, egz. zast. naucz., gosp. kl. Ia, uczył do 26 grudnia 1912, mając zniżkę
godzin, jęz. niemiec. w kl. Ia5, IIa4, tyg. godz. 9; od 27 grudnia 1912 do 28 lutego 1913 uczył
jęz. łac. w kl. IIIb6, IVb6, jęz. niem. w kl. Ia5, Ic5, IIa4, tyg. godz. 26; id 1 marca uczył jęz. pol.
w kl. Ia3, jęz. łac. w kl. IVb6, jęz. niemiec. w kl. Ia5, IIa4, tyg. godz. 18.

Ks. Kotula Kazimierz, dr. teol., egz. zast. naucz., uczył religii rzym. kat. w kl. Ib2, Ic2, IIb2,
IIIb2, VIb2, tyg. godz. 10 i miewał 2 egzorty.
Łańcucki Ignacy, zast. naucz., gosp. kl. IIa, uczył jęz. łac. w kl. Ib6, IIa6, jęz. grec. w kl.
IIIb5, tyg. godz. 17.
Majerek Jan, egz. zast. naucz., gosp. kl. VIb, uczył do 26 grudnia 1912 jęz. łac. w kl. VIb6,
jęz. greck. w kl. IIIa5, IVa4, VIb5, tyg. godz. 20; od 27 grudnia 1912 do 28 lutego 1913 uczył
jęz. łac. w kl. VIb6, tyg. godz. 25; od 1 marca 1913 uczył jęz. pols. w kl. Ic3, jęz. łac. w kl.
VIb6, jęz. grec. w kl. IVa4, Va5, VIb5, tyg. godz. 23.
Mieses Józef, dr. fil., egz. zast. naucz., uczył od 27 listopada 1912 religii mojż. w kl. I-VIII,
tyg. godz. 8.
Motyka Tomasz, egz. zast. naucz., uczył matematyki w kl. Ic3, IIa3, IIb3, IVa3, IVb3, fizyki w
kl. IIIb2, IVa3, IVb3, tyg. godz. 23.
Skowronek Andrzej, egz. zast. naucz., do 28 lutego b. r. na urlopie, od 1 marca b. r. gosp. kl.
Ic, uczył jęz. pol. w kl. IIIa3, Va3, VIb3, jęz. łac. w kl. Ic6, IIIb6, tyg. godz. 21.
Smołka Jan, egz. zast. naucz., gosp. kl. VIa, uczył do 28 lutego 1913 jęz. pol. w kl. VIa3,
hist. pow. w kl. IIIa2, IVa2, Va3, VIa3, VIIb3, geogr. w kl. IIIa2, Va1, VIa1, tyg. godz. 20; od 1
marca 1913 uczył jęz. pol. w kl. VIa3, hist. pow. w kl. IIIa2, Va3, VIa3, VIIb3, geogr. w kl.
IIIa2, Va1, VIa1, tyg. godz. 18. – Nadto prawował nadzór pedagogiczny nad młodzieżą
internatu i nad uczniami kl. VIIa, VIIb i VIII w czasie nauki strzelania.
Sykała Władysław, egz. zast. naucz., uczył matem. w kl. Ib3, IIIa3, fizyki w kl. IIIa2, hist.
natur. w kl. Ib2, Ic2, IIa2, Va3, Vb3, tygodniowo godzin 20.
Tutek Władysław, zast. naucz., uczył jęz. pol. w kl. IIa4, IVa3, IVb3, Vb3, jęz. łac. w kl. Ia6,
tyg. godz. 19.
Weigel Adam, zast. naucz., gospod. kl. IIb, uczył w I. półr. jęz. łac. w kl. IIb6, IIIb6, IVb6,
hist. powsz. w kl. IIa2, tyg. godz. 20; a w II. półr. otrzymawszy zniżkę godzin, uczył jęz. łac.
w kl. IIb6 i historii powsz. w kl. IIa2, tyg. godz. 8.
Welker Franciszek, zast. naucz., administrator internatu, gosp. kl. Ib, uczył do 28 lutego b. r.
jęz. pol. w kl. Ib3, hist. powsz. w kl. Ia2, Ib2, IVb2, Vb3, geogr. w kl. Ia2, Ib2, IIa2, IVb2, Vb1,
tyg. godz. 21; a od 1 marca uczył jęz. polsk. w kl. Ib3, hist. powsz. w kl. Ib2, IVb2, Vb3, geogr.
w kl. Ia2, Ib2, IIa2, IVb2, Vb1, tyg. godz. 19.

Nauczyciele pomocniczy.
Hrabyk Piotr, dr. fil., nauczyciel główny c. k. Semin. żeń. w Przemyślu, udzielał nauki jęz.
rusk. w 3 oddziałach tygodniowo godz. 6.

Malec Emil, uczył gimnastyki tygodniowo godz. 6.
Ks. Polit Józef, katecheta szkoły ludow. im. Konarskiego, miewał 1 egzortę i udzielał nauki
śpiewu w 2 oddziałach tygodniowo przez godzin 4.

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych:
Smołka Jan, j. w., uczył dziejów ojczystych w kl. VIIb, tygodniowo godz. 1.
Sporn Karol, j. w., uczył rysunków w kl. V-VIII. tygodniowo godz. 2 i modelowania
tygodniowo godz. 2.
Troskolański Tadeusz, j. w., uczył dziejów ojczystych w I. półr. w kl. VIIa i VIII,
tygodniowo godz. 2; w II. półr. w kl. VIIa, tygodniowo godz. 1.

Tercjan: Michał Michalunio.
Jego pomocnicy: Jan Pichowski, Antoni Krysa.

Zmiany i ruch w gronie nauczycielskim.
Jego Ces. i Król. Apostolska Mość raczył najwyższym postanowieniem z dnia 17. sierpnia
1912 profesora gimn. III w Krakowie Franciszka Ksawerego Kusia, dotychczasowego
kierownika gimn. zamianować najłaskawiej Dyrektorem gimn. państwowego w Przemyślu na
Zasaniu. (Reskr. minist. z 23. sierpnia 1912 l. 29338; reskr. Rsk. 6. września 1912 l. 410).
C. k. Rada szkolna kraj. rozp. z dnia 27. czerwca 1912 l. 6386 przeniosła stąd prof. Wiktora
Kalinowskiego w tym samym charakterze do filii gimn. IV. we Lwowie.
C. k. Rada szkolna kraj. rozp. z dnia 8. lipca 1912 l. 11196 udzieliła urlopu prof.
Aleksandrowi Kleczeńskiemu. celem objęcia kierownictwa prywat. gimn. polskiego w
Husiatynie.
C. k. Rada szkol. kraj. rozp. z dnia 10. marca 1913 l. 4127 udzieliła urlopu prof. Rudolfowi
Schechtlowi na przeciąg II. półr. dla poratowania zdrowia.
Rozp. minist. z dnia 28. lipca 1912 l. 30023 został prof. Witold Nowak posunięty do VIII. r.
(Reskr. c. k. Rady szk. kraj. z dnia 14. września 1912 l. 390).
C. k. Rada szkolna kraj. rozp. z dnia 8. lipca 1912 l. 11584 przywraca prof. Alfreda
Rachalskiego z gimn. I. w Przemyślu do gimn. tutejszego.
C. k. Rada szkolna kraj. rozp. z dnia 7. marca 1913 l. 3686 zatwierdziła tutejszego rzecz.
naucz. Feliksa Przyjemskiego w zawodzie nauczycielskim i nadała mu tytuł profesora.
C. k. Rada szkolna kraj. rozp. z dnia 24. sierpnia 1912 l. 11809 nadała egz. zast. naucz.
Janowi Solakowi posadę rzeczywistego nauczyciela w filii gimn. w Samborze.

C. k. Rada szkol. kraj. rozp. z dnia 1. lipca 1912 l. 10163 zamianowała rzeczywistym
nauczycielem w tutejszym zakładzie Franciszka Ćwikowskiego, egz. zast. naucz. w Nowym
Targu.
C. k. Rada szkolna kraj. przeniosła do tutejszego zakładu egzam. zast. naucz.: Wiktora
Chabłę z gimn. V. we Lwowie rozp. z dnia 30. sierpnia 1912 l. 14721; Jana Majerka z
gimn. I. w Przemyślu (rozp. z dnia 6. września 1912 l. 15263) i Andrzeja Skowronka z
gimn. VIII. we Lwowie (rozp. z dnia 30. sierpnia 1912 l. 14.718).
C. k. Rada szkol. kraj. rozp. z d. 19. stycznia 1912 l. 338 przeniosła stąd egzam. zast. naucz.
Arnolda Śmietanę do gimn. w Jaśle.
C. k. Rada szkolna kraj. z dnia 6. września 1912 l. 5646 zamianowała kandydata stanu naucz.
Władysława Tutka zastępcą naucz. w tutejszym zakładzie.
C. k. Rada szkolna kraj. rozp. z dnia 22 grudnia 1912 l. 21961 udzieliła zast. naucz. Adamowi
Weiglowi zniżki godzin do połowy na przeciąg II. półr. r. s. 1912/13 celem przygotowania się
do egzaminu.

