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C. K. Gimnazjum z wykładowym językiem polskim  

w Przemyślu (na Zasaniu)  

– rok szkolny 1909 
 

1. Grono nauczycielskie.  

 

C. k. Rada szkolna kraj. reskryptem z dnia 15. lipca 1908 l. 19967 nadała zastępcy 

nauczyciela w c. k. gimnazyum we Lwowie, p. Feliksowi Przyjemskiemu, posadę 

rzeczywistego nauczyciela w tutejszym zakładzie. 

C. k. Rada szkolna kraj. reskryptem z dnia 1. września 1908 l. 250 P. R. S. nadała zastępcy 

nauczyciela tutejszego zakładu, p. Henrykowi Rosemu, posadę rzeczywistego nauczyciela w 

c. k. gimnazjum w Buczaczu. 

C. k. Rada szkolna kraj. reskryptem z dnia 20. sierpnia 1908 l. 30156 zamianowała kandydata 

stanu nauczycielskiego, p. Stefana Chciuka, zastępcą nauczyciela w tutejszym zakładzie. 

C. k. Rada szkolna kraj. reskryptem z dnia 25. sierpnia  przeniosła zastępcę nauczyciela w c. 

k. gimnazjum V. w Krakowie, p. Jana Długoszewskiego, w tym samym charakterze do 

tutejszego zakładu. 

C. k. Rada szkolna kraj. reskr. z dnia 9. września 1908 l. 41797 zamianowała kandydata stanu 

nauczycielskiego, Dr. Samuela Wagmanna zastępcą nauczyciela w tutejszym zakładzie. 

C. k. Rada szkolna kraj. reskr. z dnia 28. września 1908 l. 37543 i 12. lutego 1909 l. 653 

udzieliła tutejszemu zastępcy nauczyciela, p. Janowi Długoszewskiemu urlopu, na przeciąg 

całego roku. 

C. k. Rada szkolna kraj. reskryptem z dnia 10. października 1908 l. 33577 zamianowała 

kandydata stanu nauczycielskiego, p. Władysława Kielara, zastępcą nauczyciela w tutejszym 

zakładzie. 

C. k. Rada szkolna kraj. reskr. z d. 15. lipca 1908 l. 31027 udzieliła tutejszemu zastępcy 

nauczyciela, p. Janowi Burdzie, urlopu celem poratowania zdrowia na przeciąg pierwszego 

półrocza b. r. szkolnego. 



C. k. Rada szkolna kraj. reskr. z dnia 24. marca 1909 l. 15560 udzieliła zastępcy nauczyciela. 

p. Stefanowi Chciukowi, urlopu celem poratowania zdrowia na przeciąg trzech miesięcy II. 

półrocza b. r. szkolnego. 

C. k. Rada szkolna kraj. reskr. z dnia 27. lutego 1909 l. 1909 zatwierdza tutejszego 

rzeczywistego nauczyciela, p. Aleksandra Kleczeńskiego, w zawodzie nauczycielskim, 

przyznając mu tytuł c. k. profesora. 

C. k. Rada szkolna kraj. reskr. z dnia 31. stycznia 1909 l. 10239 nadała rzeczywistemu c. k. 

profesorowi tutejszego gimnazjum I. z wykładowym językiem polskim p. Janowi 

Kossowiczowi, posadę rzeczywistego nauczyciela w tutejszym zakładzie. 

C. k. Rada szkolna kraj. reskr. z dnia 22. marca 1909 l. 17102 przeniosła tutejszego zastępcę 

nauczyciela, p. Jana Burdę, w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum w Sanoku. 

C. k. Rada szkolna kraj. reskr. z dnia 23. kwietnia 1909 l. 21581 zatwierdziła tutejszego 

rzeczywistego nauczyciela, p. Alfreda Rachalskiego, w zawodzie nauczycielskim, nadając 

mu tytuł c. k. profesora. 

C. k. Rada szkolna kraj. reskr. z dnia 9. kwietnia 1909 l. 20252 zamianowała kandydata stanu 

nauczycielskiego, p. Tadeusza Dąbrowskiego, zastępcą nauczyciela w tutejszym zakładzie. 

C. k. Rada szkolna kraj. reskr. z dnia 23. maja 1909 przeniosła tutejszego zastępcę 

nauczyciela, p. Stefana Chciuka w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum I. z wykład. 

językiem polskim w Tarnopolu. 

 

Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szkolnego 1908/9. 

 

Goliński Stanisław, c. k. dyrektor, uczył języka greckiego w kl. V, tygodniowo godzin 5. 

Barącz Jan, nauczyciel, zawiadowca gabinetu fizykalnego, uczył matematyki w klasie IIa3, 

IIb3, IIIa3, IIIb3, IV3, V4, fizyki w kl. IV3, tyg. godzin 22. 

Dąbrowski Tadeusz, zastępca nauczyciela, gospodarz kl. IIa, uczył jęz. łac. w klasie IIa8, 

polskiego w kl. IIa3, IIIa3, IIIb3, tyg. godz. 17. 

Długoszewski Jan, zastępca naucz., w ciągu całego roku na urlopie. 

Gawryś Tadeusz, zastępca nauczyciela, gospodarz kl. Ib, uczył jęz. łac. w klasie Ib8, 

geografii w kl. Ib3, historii i geogr. w kl. IIa4, IIIa3, tyg. godzin. 18. 

Kalinowski Wiktor, c. k. profesor, gospodarz kl. IV, uczył jęz. łac. w klasie IV6, V6, jęz. 

greckiego w klasie IV4, tygodniowo godzin 16. 

Kielar Władysław, zastępca nauczyciela, gospodarz kl. IIb, uczył jęz. łac. w kl. IIb6, polsk. w 

klasie Ia3, Ib3, IIb3, tyg. godzin 17. 



Kleczeński Aleksander, c. k. profesor, w II. półroczu na urlopie.  

Kossowicz Jan, c. k. profesor, VIII randze gospodarz klasy IIIa, uczył jęz. łac. w klasie Ia8, 

IIIa6, grec. w klasie IIIa5, tyg. godzin 19. 

Nowak Witold, c. k. profesor, gospodarz kl. Ia, uczył jęz. niemieckiego w klasie Ia6, IIIa4, 

IV4, V4, tyg. godzin 18. 

Przyjemski Feliks, nauczyciel, gospodarz klasy IIIb, zawiadowca biblioteki dla uczniów, 

uczył jęz. łac. w klasie IIIb6, greckiego w kl. IIIb5, pols. w klasie IV3, V3, tygodni. godzin 7. 

Rachalski Alfred, c. k. profesor, zawiadowca gabinetu przyrodniczego, uczył mat. w klasie 

Ia3, Ib3, hist. natur. w klasie Ia2, Ib2, IIa2, IIb2, V, fizyki w klasie IIIa2, IIIb2, tyg. godzin 20. 

Troskolański Tadeusz, doktor filozofii, c. k. profesor w VIII randze, zawiadowca środków 

naukowych dla historii i geogr., uczył geogr. w klasie Ia2, historii i geogr. w kl. IIb4, IIIb3, 

IV4, V3, tyg. godzin 17. 

Wagmann Samuel, dr. filozofii, zastępca nauczyciela, uczył jęz. niemieckiego w klasie Ib6, 

IIa5, IIIb4, tyg. godzin 20. 

Ks. Żukowski Eugeniusz, dr. teologii, zastępca nauczyciela, uczył religii rzym. kat.  w klasie 

Ia2, Ib2, IIa2, IIb2, IIIa2, IIIb2, IV2, V2, tygod. godzin 16. 

 

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych: 

Dr. Troskolański Tadeusz, uczył dziejów ojczystych w kl. IIIb i IV, w 2 oddziałach i 2 

godzin. tygodn. 

Gawryś Tadeusz, uczył dziejów ojczystych w kl. IIIa, w 1 oddziale i 1 godz. tygodn. i nauki 

śpiewu w 2 oddział. i 4 godz. tygodn. 

Jackiewicz Jakub, zastępca nauczyciela w c. k. gimn. I. z jęz. wykł. pols., uczył jęz. ruskiego 

w 3 oddział. a 6 godz. tygod. 

Jankowski Stanisław, nauczyciel szkoły wydz. męsk. uczył rysunków w 2 oddział. a 4 godz. 

tygodn. 

Kalinowski Wiktor, uczył kaligrafii w 2 oddział. a 2 godz. tyg.  

Sykała Władysław, zastępca nauczyciela, c. k. gimn. I. z wykł. jęz. pol. uczył stenografii w 2 

oddział. a 2 godzin. tygodn.  

Malec Emil, nauczyciel szkoły ludowej im. św. Jana Kantego, uczył gimnastyki w 4 oddział. 

a 4 godzin. tygodn. 

 

Nauczyciel pomocniczy: 

Baumgarten Jakub, uczył religii mojżeszowej w 2 oddział, a 2 godzin. tygodniowo. 


