Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego gimnazjum I. im. Juliusza Słowackiego w
Przemyślu za rok szkolny 1930/31, Przemyśl 1931.

Gimnazjum I. w Przemyślu
rok szkolny 1930/31
Skład Grona nauczycielskiego przy końcu roku sprawozdawczego.

A) Nauczyciele etatowi zakładu czynni z końcem roku sprawozdawczego.
Skorski Zygmunt, dyrektor, uczył jęz. łac. VIII a, prop. filoz. VIII b, tyg. godz. 7.
Bienenstock Adolf, profesor, artysta-malarz, zawiadowca zbiorów do nauki rysunków, uczył
rys. odr. I-III i nadobow. IV-VIII, ćwiczeń cielesn. I ab, II a, III, tyg. godz. 26.
Dr Chirowski Rudolf, profesor, zawiadowca polskiej biblioteki uczniów, opiekun VIII a,
uczył jęz. pol. III, IV a, VI a, VII a, VIII a, tyg. godz. 20.
Chraca Aleksander, profesor, zawiadowca biblioteki naucz., opiekun hufca szk. i V b, uczył
jęz. łać. IV a b, V b, VI a, tyg. godz. 22.
Hodowaneć Piotr, profesor, opiekun II b, uczył mat. II b, przyr. I ab, II b, IV a b, tyg. godz.
18.
Kolankowski Julian, profesor, opiekun klubu sportowego uczn. i IV b, uczył jęz. pol. IV b,
V b, VI b, VII b, VIII b, ćwicz. ciel. II b, tyg. godz. 21.
Lech Edward, nauczyciel stały, pomocnik kanc. dyrektora i buchalter zakładu, kierownik
gier i zabaw ruchowych, uczył ćwiczeń cieles. II b, IV-VIII, tyg. godz. 32.
Lorenz Franciszek, profesor, opiekun IV a, uczył mat. IV a, VII a b, fiz. VIII a b, tyg. godz.
18.
Oleksiewicz Stefan, profesor, opiekun drużyny harcer. i VII a, uczył jęz. łać. V a, VI b, VII a
b, VIII b, tyg. godz. 24.
Dr Persowski Franciszek, nauczyciel stały, zawiadowca zbiorów do nauki geogr. i hist.,
opiekun V a, uczył hist. I a, III, IV b, V a, VI b, geogr. I a, III, IV b, V a b, tyg. godz. 23.
Pęczek Jan, profesor, opiekun Bratniej Pomocy VII b, uczył hist. II b, IV a, V b, VII b,
geogr. II b, IV a, VII a b, tyg. godz. 22.
Sabat Andrzej, profesor, opiekun VI b, uczył mat. III, V a, VI b, fiz. VI a b, tyg. godz. 20.

Trella Tadeusz, profesor, współpracownik Komisji fizjograficznej Akademii Umiejętności w
Krakowie, zawiadowca gabinetu przyrodn., opiekun ogrodów szk., uczył przyr. II a, III, V a
b, tyg. godz. 19.
Weimer Zygmunt, profesor, zawiadowca niem. biblioteki uczn., opiekun III, uczył jęz. niem.
II b, III, V a, VI b, VIII a, tyg. godz. 18.
Witkowski Franciszek, profesor, opiekun VIII b, uczył jęz. niem. I b, IV a, V b, VII a, VIII
b, tyg. godz. 21.
Ks. dr Wziątek Marcin, profesor, opiekun Sodalicji Marjańskiej uczn., uczył rel. rz. kat. I a,
II a b, III, IV a, V a, VI a b, VII a b, VIII a b i wygłaszał 1 egzortę, tyg. godz. 24.
Zajać Jan, profesor, opiekun II a, uczył hist. I b, II a, VI a, VII a, VIII a b, geogr. I b, II a,
tyg. godz. 23.
Zmora Antoni, profesor, zawiadowca gabinetu fizykalnego, opiekun Koła uczniów Ligi O.
P. P. i szkolnej Kasy oszczędności, uczył mat. V b, VIII a b, fiz. VII a b, tyg. godz. 22.

B) Nauczyciele etatowi zakładu nieczynni z końcem roku sprawozdawczego.
Bąkowski Stefan, nauczyciel stały, na urlopie dla studiów pedagogicznych za granicą. (K. O.
S. L. 8. IX. 1930. Nr. II. 12234/30).
Garlicki Apolinary, profesor, na urlopie bezpłatnym jako senator Rzplitej.
Sykała Władysław, profesor, radny miejski, na urlopie bezpłatnym jako kierownik pryw.
Seminarium naucz. męskiego w Przemyślu. (K. O. S. L. 12. IX. 1930. Nr. II. 1253/30).

C) Nauczyciele etatowi z innych szkół czynni z końcem roku sprawozdawczego.
Jurczyński Leon, nauczyciel państw. gimn. II, kierownik chóru szk., uczył śpiewu I-III i
nadobow. IV-VIII, tyg. godz. 12.
Dr Mandiuk Jan, profesor państw. gimn. z rusk. j. n., opiekun VI a, uczył j. niem. I a, II a,
IV b, VI a b, prop. filoz. VIII a, tyg. godz. 23.
Menkes Hersz, nauczyciel szk. powsz. męsk. im. Piramowicza, uczył rel. mojż. I-VIII, tyg.
godz. 8.
Ks. Winnicki Franciszek, nauczyciel szk. powsz. żeńsk. im. Słowackiego, uczył rel. rzk. I b,
IV b, V b, tyg. godz. 6.

D) Funkcjonariusze kontraktowi zatrudnieni w zakładzie z końcem roku
sprawozdawczego.

Ks. Biliński Piotr, naucz. kontr. państw. z rusk. j. n., uczył rel. gr. kat. w 5 oddziałach i
wygłaszał 1 egzortę, tg. Godz. 5.
Duhl Mendel, naucz egz., zawiadowca pracowni stolarskiej, uczył mat. I a b, II a, pracy
ręcznej I-III, tyg. godz. 28.
Dziedzic Mieczysław, naucz. pryw. gimn. żeńsk. im. Konopnickiej, uczył mat. IV b, VI a,
tyg. godz. 7.
Dr Feczko Stefan, lekarz szk. w Poradni dla młodzieży szkół średni.
Dr Hibl Władysław, lekarz szk. w zakładzie.
Płonka Ignacy, opiekun Ib, uczył jęz. pol. I a b, II a b, V a, tyg. godz. 20.

E) Praktykantki zatrudnieni z końce roku sprawozdawczego.
Rosenblumówna Fryda, uczyła pod kierunkiem naucz. Dr Persowskiego hist. IV b, V a, tyg.
godz. 7.

Zmiany i ruch w Gronie nauczycielskim w ciągu roku sprawozdawczego.
Ks. Biliński Piotr, naucz. kontr. państw. gimn. z rusk. j. n., zatrudniony w tut. zakł. (K. O. S.
L. z dn. 2. IX. 1930. Nr. II. 11837/30).
Duhl Mendel, naucz. egz., zatrudniony w tut. zakładzie jako kontraktowy (K. O. S. L. 11. IX.
1930. Nr. II. 6132/30).
Dziedzic Mieczysław, naucz. pryw. gimn. żeńsk. im. Konopnickiej, zatrudniony w tut.
zakładzie jako kontraktowy. (K. O. S. L. 18. IX. 1930. Nr. II. 12340/30).
Ks. Hołyński Piotr, naucz. państw. gimn. z rusk. j. n. zwolniony od nauczania w tut.
zakładzie. (K. O. S. L. 2. IX. 1930. Nr. II. 11837/30).
Płonka Ignacy, zatrudniony w tut. zakładzie jako naucz. kontr. (K. O. S. L. 2. IX. 1930. Nr.
6246/30)/
Węgrzyn Stanisław, profesor, przeniesiony przez Min. W. R. i O. P. do państw. gimnazjum
w Brzeżanach. (K. O. S. L. 5. VII. 1930. Nr. II. 8812/30).
Ks. Winnicki Franciszek, naucz. szk. powsz. żeń. im. Słowackiego, zatrudniony w tut.
zakładzie. (K. O. S. L. 30. IX. 1930. Nr. II. 13862/30).

