
Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w 

Przemyślu za rok szkolny 1916/17, Przemyśl 1917. 

 

Gimnazjum z I w Przemyślu  

rok szkolny 1916/17 
 

I. Skład grona nauczycielskiego. 

 

a) Dla nauki obowiązkowej. 

 

Dyrektor: 

Bojarski Władysław 

 

Profesorowie i nauczyciele: 

Bielawski Stanisław, c. k. profesor w VIII randze, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, 

gospodarz klasy VIII, uczył łaciny w V6, VIII5, greki w VIII5, tyg. godz. 16. 

Błażek Bolesław, c. k. nauczyciel w VIII randze, zawiadowca zbiorów dla nauki fizyki, uczył 

matematyki w IVa3, VIII2, fizyki w VII4, VIII3, propedeutyki filozof. w VII1, VIII2, tyg. godz. 

15. 

Burzyński Marian, c. k. profesor, pełnił służbę w wojsku. 

Chraca Aleksander, c. k. profesor, pełnił służbę w wojsku. 

Elmer Benedykt, doktor filozofii, c. k. profesor VIII rangi w gimnazjum I w Tarnopolu, 

gospodarz klasy IIIb, uczył łaciny w Ia6, Ib6, IIIb6, tyg. godz. 18. 

Garlicki Apolinary, c. k. profesor w VIII randze, zawiadowca zbiorów dla nauki historii i 

geografii, uczył języka niemieckiego w Ib5, historii i geografii w Ib4, II4, VIII3, tyg. godz. 16. 

Groch Bartłomiej, c. k. nauczyciel gimnazjum w Złoczowie, gospodarz klasy Ia, uczył 

historii i geografii w Ia4, V4, VI4, VIII4, tyg. godz. 16. 

Kozłowski Bruno, doktor filozofii, c. k. profesor, zawiadowca biblioteki dzieł niemieckich 

dla uczniów, uczył języka niemieckiego w Ia5, V4, VI4, VII4, VIII4, tyg. godz. 21. 

Lubaczewski Jan, c. k. profesor w VIII randze, pełnił służbę w wojsku. 

Machowski Józef, c. k. profesor w VIII randze, zawiadowca zbiorów dla nauk 

przyrodniczych, na urlopie. 



Maykowski Stanisław, c. k. profesor V gimnazyum we Lwowie, uczył języka polskiego w 

Ia3, Ib3, II4 IIIb3, IVb3, V3, tyg. godz. 19. 

Münnich Adam, c. k. profesor, zawiadowca biblioteki polskiej uczniów, gospodarz klasy 

IVa, uczył języka polskiego w IIIa3, IVa3, VI3, VII3, VIII4, tyg. godz. 16. 

Pęczek Jan, c. k. profesor, pełnił służbę w wojsku. 

Popiel Bronisław, c. k. profesor, przydzielony do służby w c. k. gimnazyum w Żółkwi. 

Ks. Sawczyn Jan, c. k. profesor w VII randze, uczył religii grecko-katolickiej w I-VIII, tyg. 

godz. 14. 

Stojanowski Bolesław, c. k. profesor w VII randze z tytułem radcy szkolnego, gospodarz 

klasy VII, uczył łaciny w VII5, greki w VI5, VII4, tyg. godz. 14. 

Ks. Trznadel Jan, doktor św. teologii, c. k. profesor w VII randze, uczył religii rzymsko-

katolickiej w V2, VI2, VII2, VIII2, tyg. godz. 8. 

Weimer Zygmunt, c. k. profesor, pełnił służbę w wojsku. 

Węgrzyn Stanisław, c. k. profesor, pełnił służbę w wojsku. 

Wiśniewski Stanisław, c. k. profesor w VIII randze, pełnił służbę w wojsku. 

Wróblewski Karol, c. k. profesor w VIII randze w gimnazyum II w Rzeszowie, uczył łaciny 

w IVa6, greki w IVb4, V5, tyg. godz. 15. 

Zmora Antoni, prowizoryczny nauczyciel, gospodarz klasy V, uczył od 3/9-28/2 matematyki 

w II3, IVb3, V3, VI3, VII3, tyg. godz. 15, od 1/3 do końca roku szkolnego matematyki w Ia3, 

II3, IIIa3, IIIb3, IVb3, V3, VI3, VII3, tyg. godz. 24. 

Żelak Dominik, c. k. profesor w VIII randze, gospodarz klasy IIIa, uczył języka 

niemieckiego w IIIa4, IIIb4, IVa4, IVb4, tyg. godz. 16. 

 

Zastępcy nauczycieli: 

Bienenstock Adolf, egz. z. n., zawiadowca zbiorów dla nauki rysunków odręcznych, uczył 

rysunków odręcznych w Ia2, Ib2, II2, IIIa2, IIIb2, IVa2, IVb2, kaligrafii w Ia1, Ib1, tyg. godz. 16. 

Drozd Feliks, z. n., pełnił służbę w wojsku. 

Grech Włodzimierz, z. n., zawiadowca biblioteki dzieł ruskich dla uczniów, uczył języka 

ruskiego we wszystkich klasach, tyg. godz. 22. 

Kolankowski Julian, egz. z. n., uczył od 3/9 do 30/4 języka polskiego w Ia3, Ib3, II4, IIIb3, 

IVb3, V3, greki w IIIb5, tyg. godz. 24, od 30 kwietnia na urlopie. 

Ks. Kwolek Jan Dr., egz. z. n., uczył religii rzymsko-katolickiej w Ia2, Ib2, II2, IIIa2, IIIb2, 

IVa2, IVb2, tyg. godz. 14. 

Mączyński Czesław, egz. z. n., pełnił służbę w wojsku. 



Medon Leonard, z. n., z. k. gimnazjum z polskim językiem wykładowym w Kołomyi, 

gospodarz klasy IVb, uczył historii i geografii w IIIa4, IIIb1, IVa4, IVb4, tyg. godz. 16. 

Mieses Józef, doktor filozofii, egz. z. n., na urlopie. 

Oleksiewicz Stefan, egz. z. n. w c. k. gimnazyum VIII we Lwowie, gospodarz klasy VI, 

uczył łaciny w IVb6, VIb6, greki w IVa1, tyg. godz. 16. 

Szawłowski Juliusz, egz. z. n., na urlopie, pełnił obowiązki nauczycielskie w pryw. 

gimnazjum realnym im. Słowackiego w Orłowej. 

Trella Tadeusz, egz. z. n., gospodarz klasy Ib, uczył od 1/9 do 28/2: matematyki w Ib3, fizyki 

w IIIb2, IVa3, IVb3, historii naturalnej w Ib2, II2, V3, tyg. godz. 18; od 1/3 do końca roku 

szkolnego: matematyki w Ib3, fizyki w IIIa2, IIIb2, IVa3, IVb3, historii naturalnej w Ia2, Ib2, 

II2, V3, VI2, tyg. godz. 24. 

Umański Stanisław, z. n., pełnił służbę w wojsku. 

Zahajkiewicz Teodat, z. n. pełnił służbę w wojsku. 

Zeisler-Rosenzweig Leon, doktor filozofii, egz. z. n., gospodarz klasy II, uczył łaciny w II6, 

IIIa6, greki w IIIa5, języka niemieckiego w II4, tyg. godz. 21. 

 

Nauczyciel pomocniczy: 

Menkes Hersz Wolf, nauczyciel religii mojżeszowej w szkole wydziałowej im. Cesarza 

Franciszka Józefa, uczył religii mojżeszowej we wszystkich klasach, tyg. godz. 8. 

 

b) Dla nauki nadobowiązkowej 

Ks. Polit Józef, katecheta szkoły ludowej, uczył śpiewu w 4 godz. tyg. 

 

Zmiany i ruch w gronie nauczycielskim w roku szkolnym 1916 i 1917. 

C. k. Rada szkolna krajowa wezwała rozporządzeniem z 18 września 1916 L. 20125 

Leonarda Medana, zastępcę nauczyciela gimnazjum z polskim językiem wykładowym w 

Kołomyi do objęcia obowiązków służbowym w tutejszym zakładzie. 

C. k. Rada szkolna krajowa nadała rozporządzeniem z 29 września 1916 L. 13067 

zastępcy nauczyciela Antoniemu Zmorze posadę prowizorycznego nauczyciela. Przysięgę 

służbową złożył 8 października 1916. 

C. k. Rada szkolna krajowa wezwała rozporządzeniem z 21 września 1916 L. 17394 

profesora c. k. II gimnazjum w Rzeszowie Karola Wróblewskiego do objęcia obowiązków 

służbowych w tutejszym zakładzie. 



C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z 25 września 1916 L. 20751 

zastępcę nauczyciela Dr. Adama Rutkowskiego w tym samym charakterze do c. k. 

gimnazjum w Żółkwi. 

J. E. Pan Minister W. i O. przyznał reskryptem z 30 września 1916 L. 9005 

profesorowi Stanisławowi Wiśniewskiemu ósmą klasę rangi służbowej od 1 października 

1916. 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z 14 listopada 1916 L. 24707 

zastępcę nauczyciela Dr. Władysława Tarnawskiego w tym samym charakterze do c. k. 

gimnazjum w Przemyślu na Zasaniu.  

J. E. Pan Minister W. i O. posunął reskryptem z 5 grudnia 1916 L. 18433 profesora 

Stanisława Bielawskiego do VII rangi służbowej z ważnością od 1 stycznia 1917. 

C. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła rozporządzeniem z 5 stycznia 1917 L. 27560 

nauczyciela Aleksandra Chracę w zawodzie i nadała mu tytuł c. k. profesora. 

C. k. Rada szkolna krajowa przydzieliła rozporządzeniem z 5 stycznia 1917 L. 32 

profesora c k. V gimnazjum we Lwowie Stanisława Maykowskiego do służby w tutejszym 

zakładzie. 

J. E. Pan Minister W. i O. przyznał reskryptem z 21 grudnia 1916 L. 39047 

profesorowi Dr. Benedyktowi Elmerowi VIII klasę rangi z ważnością od 1 stycznia 1917. 

C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła rozporządzeniem z 14 marca 1917 L. 4992 

zastępcę katechety ks. Dr. Franciszka Czyżewickiego w tym samym charakterze do c. k. 

gimnazjum z polskim językiem wykładowym w Przemyślu na Zasaniu. 

C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała rozporządzeniem z 14 marca 1917 L. 4992 

sekretarza Konsystorza biskupiego rzym. kat. w Przemyślu ks. Dr. Jana Kwolka zastępcą 

katechety w tutejszym zakładzie (złożył przysięgę służbową 15 marca 1917). 

C. k. Rada szkolna krajowa zatwierdziła rozporządzeniem z 19 maja 1917 L. 9178 

rzeczywistego nauczyciela Stanisława Węgrzyna w zawodzie i nadała mu tytuł  c. k. 

profesora. 


