
Drugie Sprawozdanie Dyrekcji Krajowej Szkoły Kupieckiej w Przemyślu za lata 

szkolne 1914/15, 1915/16, 1916/17,  Przemyśl 1917. 

 
Skrócenia: DSk. = Dwuklasowa Szkoła kupiecka, SKu. = Szkoła kupiecka uzupełniająca, 

Khż. = Jednoroczny kurs handlowy żeński, Khi. = Kurs handlowy c. i k. Szkoły inwalidów 

wojennych, Khd. = Wieczorny Kurs Handlowy dla dorosłych. 

 

 

Krajowa Szkoła Kupiecka w Przemyślu  

rok szkolny 1914/15, 1915/16, 1916/17 
 

Grono Nauczycielskie 

 

Dyrektor: 

Sawicki Kazimierz dr., uczył w I. półroczu: rachunków kupieckich, buchalterii, 

korespondencji handlowej, nauki o handlu i wekslach w klasie I. II. DSk. i na Khż oraz nauki 

o ustroju państwa w kl. II DSK. tygodniowo godzin 40; w II półroczu: buchalterii, rachunków 

kupieckich i korespondencji na Khż., kantoru praktycznego i nauki o ustroju państwa w kl. II. 

DSk., tyg. godz. 18. 

 

Nauczyciele etatowi: 

Kapko Izydor, nauczyciel przedmiotów handlowych, uczył w II. Półroczu: rachunków 

kupieckich w kl. I. i II. DSk., nauki o handlu i wekslach w kl. I i II DSk i na Khż., buchalterii 

i korespondencji w kl. I. DSk., tyg. godz. 22. 

Wójcik Jan, nauczyciel dla grupy przyrodniczej, geografii i towaroznawstwa, gospodarz kl. 

I. DSk. i Khż., objął urzędowanie 1 listopada 1915, uczył  geografii handlowej w kl. I. i II. 

DSk. i na Khż., towaroznawstwa w kl. I. i II. DSk., tyg. Godz. 14. 

  

Nauczyciele pomocniczy: 

Grech Włodzimierz, zast. naucz. Gimn. I., uczył języka ruskiego w kl. I. i II. DSk., tyg. 

godz. 4. (Do dnia 1 listopada 1915 uczył w zastępstwie P. Manulak, prof. Gimn. II.) 

Münnich Adam Włodzimierz, profesor Gimn. I., gospodarz kl. II. DSk., uczył języka 

polskiego w kl. I. i II. DSk, tygodniowo godzin 7. 



Sykała Władysław, egz. zast. naucz. Gimn. III. i egz. naucz. stenografii, uczył stenografii w 

kl. I. i II. DSk. i na Khż., tygodniowo godz. 6. (Do 1 listopada 1915 uczył towaroznawstwa w 

całym Zakładzie.) 

Teich Gabriel, egz. zast. naucz. Gimn. II., uczył języka niemieckiego w kl. I. i II. DSk. i 

korespondencji niemieckiej na Khż., tyg. godz. 11. 

Wójcikówna Kamila, absolwentka filozofii i Kursu handlowego abiturientów, kandydatka 

stanu nauczycielskiego, uczyła kaligrafii w kl. I. i II. DSk. i na Khż., pisania na maszynie w 

kl. II. DSk. i na Khż., tyg. godz. 9. 

Welker Franciszek, zast. naucz. Gimn. III., uczył geografii handlowej w Zakładzie do 31 

października 1915. 

 

Skład Dyrekcji i Grona nauczycielskiego w roku szkol. 1916/17 

 

Dyrektor 

Sawicki Kazimierz dr., delegat Wydziału kraj. dla szkół przemysłowych uzupełn. i szkoły 

robót PP. Benedyktynek, generalny skarbnik Wydziału Wykonawczego Krajowej Komisji 

Opieki nad inwalidami wojennymi, kierownik Kursu handlowego c. i k. Szkoły inwalidów 

wojennych, dyrektor Spółki handlowo rolniczej c. k. Galic. Towarz. gospod. i członek Rady 

oddziału tegoż Towar., członek krakowskiego książęco-biskupiego Komitetu i zaprzysiężony 

znawca sądowy dla ksiąg i spraw handlowych, udzielał w I. półroczu nauki o handlu i 

wekslach w kl. I. i II. DSk. i na Khż. A. i B., korespondencji i prac kantorowych w kl. II. 

DSk. i na Khż. A. i B., korespondencji i prac kantorowych w kl. II. DSk i na Khż. A. i B., 

nauki o ustroju państwa w kl. II. DSk., tygodniowo godz. 19. w II. półr. uczył nauki o handlu 

i wekslach w kl. I. i II. DSk. i na Khż. A. i B., nauki o ustroju państwa w kl. II. DSk., tyg. 

godz. 10. Nadto uczył rachunków kupieckich i nauki o wekslach na Khi. tyg. godz. 8 i 

buchalterii ma Khd. tyg. godz. 4. 

 

Nauczyciele etatowi: 

Bieniek Wawrzyniec, gospodarz kl. I. SKu. i kierownik Bratniej pomocy uczniów i uczennic, 

uczył w II półr. korespondencji i prac kantorowych w kl. DSk. i na Khż. A. i B., rachunków 

kupieckich w kl. II. DSk. i w kl. I. SKu., buchalterii w kl. II. SKu i na Khż. B., tyg. godz. 20. 

Dziębaj Adam, sekretarz Dyrekcji, zawiadowca Szkoły pisania na maszynie, uczył 

stenografii w kl. I. i II. DSk. i na Khż. A. i B., kaligrafii w kl. przyg., I. i II. DSk., w kl. I. 

SKu, i na Khż. A. i B., pisania na maszynie w kl. II. SKu. i na Khż. A. i B., tyg. godz. 26. W 



I. półr. był gospodarzem kl. I. SKu. i uczył rachunków 2 godz. tyg. Nadto uczył kaligrafii na 

Khi., tyg. godz. 2 i stenografii na Khd, tyg. godz. 3. W Szkole pisania na maszynie udzielał 3 

godziny nauki tyg. 

Kapko Izydor, gospodarz kl. II. DSk., Khż. A. i kl. II. SKu., zawiadowca biblioteki 

nauczycielskiej i archiwum handlowego, uczył w I półr. rachunków kupieckich w kl. przyg., 

I. i II. DSk. i w kl. II. SKu., korespondencji i prac kantorowych w kl. I. DSk. i w kl. SKu., 

nauki o handlu i wekslach w kl. II. SKu. i buchalterii w kl. I. i II. DSk. i na Khż. A. i B., tyg. 

godz. 33. W II półr. uczył rachunków kupieckich w kl. przyg. i I. DSk. i w kl. II. SKu., 

korespondencji i prac kantorowych w kl. SKu., buchalterii w kl. I. DSk. i na Khż. A., kantoru 

praktycznego w kl. II DSk. tyg. godz. 26. Nadto uczył korespondencji i buchalterii na Khi., 

tyg. godz. 8. 

Wójcik Jan, gospodarz kl. przyg. i Khż. B., zawiadowca gabinetów przyrodniczego, 

geograficznego i towaroznawczego, uczył geometrii, fizyki i historii natural. w kl. przyg. 

DSk., geografii w kl. przyg., I. i II. DSk., na Khż. A. i B. i w kl. I. i II. SKu., towaroznawstwa 

w kl. I. i II. DSk., tygodniowo godz. 31. Nadto uczył na Khi. towaroznawstwa 3 godz. tyg. 

Żukowski Ignacy, gospodarz kl. I. DSk., zawiadowca biblioteki polskiej i niemieckiej dla 

uczniów oraz biblioteki Bratniej pomocy, uczył języka polskiego w kl. I. SKu., języka 

niemieckiego w kl. przyg. i I. DSk., języka i korespondencji niemieckiej w kl. II. DSk. i na 

Khż. A. i B., pisania na maszynie w kl. II. DSk., tyg. godz. 35. Nadto uczył języka polskiego 

na Khi. tyg. godz. 3 i korespondencji niemieckiej na Khd. tyg. godz. 2. 

 

Nauczyciele pomocniczy: 

Ks. Czyżewicki Franciszek dr., profesor Gimn. II., uczył nauki religii w kl. przyg. DSk i 

udzielał egzort, tygodniowo godzin 3. 

Grech Włodzimierz, zast. naucz. Gimn. I., zawiadowca biblioteki ruskiej dla uczniów, uczył 

języka ruskiego w kl. przygot., I. i II. DSk., tygodniowo godzin 6. 

Ks. Miahkij Julian, katecheta Szkoły wydziałowej, uczył religii grecko-kat. w kl. przyg. 

DSk., tyg. godz. 2. 

Wechsler Majer, naucz. religii mojż. Szkoły wydz., uczył religii w kl. przyg. DSk., tyg. 

godz. 2. 

Zyblikiewicz  Bazyli, kierownik Filii Banku austriacko-węgierskiego, uczył rachunków 

kupieckich na Khż. A. i B., tygodniowo godzin 8. 

 


