
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. w Przemyślu za rok szkolny 

1920/21, Przemyśl 1921. 

 

Gimnazjum I w Przemyślu  

rok szkolny 1920/21 

 
Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku sprawozdawczego. 

 

A) Nauczyciele etatowi zakładu czynni z końcem roku sprawozdawczego. 

Skorski Zygmunt, kierownik, uczył prop. filoz. w kl. VII. i VIII; tyg. godz. 4. 

Bielawski Stanisław, profesor, uczył jęz. łac. w kl. IIIb i VI, jęz. grec. w kl. VI, kaligr. w kl. 

Ic, jęz. franc. (nadob.) w I. oddziale, opiekun kl. VI, zawiadowca bibl. naucz.; tyg. godz. 

18+6. 

Chraca Aleksander, profesor, uczył jęz. polsk. w kl. Ic, jęz. łac. w kl. IIb i IIIa, jęz. grec. w 

kl. V, kaligr. w kl. Ia; tyg. godz. 18. (Pełnił służbę wojskową w czasie najazdu bolszewików). 

Garlicki Apolinary, profesor, uczył hist. w kl. IIa, VI, VII i VIII, geogr. w kl. Iab, IIa, VI i 

VII, opiekun kl. VIII, zawiadowca zbiorów do nauki geogr. i hist.; tyg. godz. 24+6. 

Grabiński Stefan, profesor, uczył jęz. polsk. w kl. Ib, i VIII, jęz. łac. w kl. IIa i VI, opiekun 

kl. Ib; tyg. godz. 18+6. 

Kolankowski Julian, profesor, uczył jęz. polsk. w kl. IIIa, IIIb, IV i VI, jęz. franc. kl. IIa i w 

1 oddz. nadob., opiekun kl. IIIa, zawiadowca bibl. polsk. dla młodzieży; tyg. godz. 24+7.   

Kubrakiewicz Julian, profesor,  uczył matem. w kl. Ic i IIIb, przyrodozn. w kl. Ia, Ib, Ic, IIa, 

IIb, IIIa, IIIb, V i VI, opiekun kl. Ic, zawiadowca gabinetu przyrodniczego; tyg. godz. 39+8. 

Oleksiewicz Stefan, profesor, uczył jęz. grec. w kl. VIII, jęz. niem. w kl. IV, matem. w kl. 

IIa, IIb, gimn. w kl. Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIIa i IIIb, opiekun kl. IV i drużyny harcerskiej; tyg. 

godz. 30+6. 

Pęczek Jan, profesor, uczył hist. w kl. IIb, IIIa, IIIb, IV i V, geogr. w kl. Ic, III, IIIa, IIIb, IV i 

V, opiekun kl. IIIb; tyg. godz. 24+6. 

Rose Henryk, profesor, uczył jęz. polsk. w kl. Ia, V i VII, jęz. niem. w kl. V i VII, opiekun 

kl. V, pomocnik kancelaryjny kierownika; tyg. godz. 19+12. 

Ks. Sawczyn Jan, prof., radca konsyst., expos. canon., uczy rel. gr. kat. w kl. Ib, IIb, IIIb, IV-

VIII i wygłaszał 1 egzortę; tyg. godz. 18. 



Sporn Karol, profesor, uczył rys. odr. w kl. Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIIa, IIIb i IV, zawiadowca 

zbiorów do nauki rysunków; tyg. godz. 22. 

Stojanowski Bolesław, profesor z tytułem radcy szkolnego, uczył jęz. łac. w kl. V i VII, jęz. 

grec. w kl. VII, kaligr. w kl. Ib, opiekun kl. VII; tyg. godz. 17+6. 

Ks. Szypuła Jakub, profesor, uczył rel. rz. kat. w kl. Ia, IIa, III-VIII, śpiewu w kl Ia i Ic, i 

wygłaszał 1 egzortę; tyg. godz. 20. 

Węgrzyn Stanisław, profesor, uczył jęz. polsk. w kl. IIa i IIb, jęz. łac. w kl. VIII, jęz. greck. 

w kl. IV, opiekun kl. IIa i „Bratniej pomocy uczniów”, tyg. godz. 17+6. 

Weimer Zygmunt, profesor, uczył jęz. niem. w kl. IIb, IIIa, IIIb, VI i VIII, opiekun kl. IIb, 

zawiadowca bibl. niem. dla młodzieży; tygodn. godz. 20+7. 

Zmora Antoni, profesor, uczył matem. w kl. Ib, IIIa, VI i VII, fiz, w kl. IIIa, VII i VIII, 

zawiadowca gabinetu fizykalnego; tyg. godz. 27+2.  

Lorenz Franciszek, nauczyciel egz., uczył matem. w kl. Ia, IV, V i VIII, fiz. w kl. IIa, IIb, 

IIIb i IV, opiekun kl, Ia; tyg. godz. 28+6. 

Wilk Józef, nauczyciel,  uczył pracy ręcznej w kl. Ia, Ib i Ic i w 4 oddziałach nadob., 

zawiadowca pracowni stolarskiej, tyg. godz. 15. 

Ks. Wziątek Marcin, nauczyciel, uczył rel. rz. kat. w kl. Ib, Ic i IIb, śpiewu w kl. Ib i 

wygłaszał 1. egzortę; tyg. godz. 9. 

 

B) Nauczyciele etatowi zakładu nieczynni z końcem roku sprawozdawczego. 

Bojarski Władysław, dyrektor, w toku przeniesienia w stan spoczynku. 

Rachalski Alfred, profesor, na urlopie bezpłatnym, z powodu zajęcia w innej dzielnicy 

Polski. 

Drozd Feliks, nauczyciel, służy przy wojsku. 

Mączyński Czesław, nauczyciel egz., służy przy wojsku. 

Umański Stanisław, nauczyciel, w niewoli. 

 

C) Nauczyciele etatowi z innych szkół czynni z końcem roku sprawozdawczego. 

Vacat. 

 

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

Menkes Hersz, nauczyciel szkoły powszechnej, uczył rel. mojż. w kl. I.-VII; tyg. godz. 7. 

 

Zmiany i ruch w Gronie nauczycielskim w ciągu roku sprawozdawczego. 



A) Do Grona przybyli: 

Ks. Szypuła Jakub, profesor gimnazjum w Brzozowie, otrzymał w tut. zakładzie posadę 

nauczycielską ; (K. O. S. L. z dn. 19. lipca 1920., l. 14020. IV). 

Rachalski Alfred, prof. gimn. w Przemyślu na Zasaniu, przydzielony do tut. zakładu (K. O. 

S. L. z dnia 27. września 1920., l. 19.171.IV). 

Sporn Karol, profesor gimnazjum w Przemyślu na Zasaniu, przydzielony do tut. zakładu (K. 

O. S. L. z dnia 29. października 1920., l. 19.055. IV). 

Wilk Józef, ustanowiony nauczycielem, (K. O. S. L. z dn. 28. grudnia 1920. l. 19.721. IV). 

 

B) Z Grona ubyli: 

Lubaczewski Jan, prof. tut. zakładu, zatrudniony w gimn. w Mielcu, przydzielony do gimn. 

VII. w Krakowie (K. O. S. L. z dnia 17. lipca 1920. l. 13072. IV). 

Błażek Bolesław, profesor tut. zakładu, uwolniony od obowiązków nauczycielskich z końcem 

sierpnia 1920. z powodu objęcia posady w Wielkopolsce (K. O. S. L. z dn. 17. września 

1920., l. 17921. IV). 

Münnich Adam, profesor tut. zakładu, z tego samego powodu. (K. O. S. L. z dn. 3. września 

1920, l. 17.289. IV). 

Groch Bartłomiej, prof. gimn. w Złoczowie, zatrudniony w tut. zakładzie przydzielony do 

seminarium naucz. żeńskiego w Przemyślu. (K. O. S. L. z dn. 27. paźdz. 1920., l. 18.601. IV). 

Jakubowski Stanisław, profesor tut. zakładu, przydzielony do I. szkoły realnej w Krakowie. 

(K. O. S. L. z dn. 29. października 1920., l. 19. 055. IV). 

Bodnar Jan, profesor seminarium naucz. męsk. w Tarnopolu, przydzielony do tut. zakładu 

(K. O. S. L. z dn. 29. stycznia 1921., l. 436. IV), nie objął obowiązków naucz. (K. O. S. L. z 

dn 20 maja 1921., l. 7. 671. IV). 

 

C) Urlop uzyskali: 

Bojarski Władysław, dyrektor, na przeciągu I. półrocza dla poratowania zdrowia. (K. O. S. 

L. z dnia 15 sierpnia 1920, l. 16.182. IV). 

Rachalski Alfred, profesor, od 1. grudnia 1920, do końca roku szkolnego urlop bezpłatny z 

powodu zajęcia w innej dzielnicy Polski (K. O. S. L. z dnia 7. grudnia 1920., l. 22.904. IV). 


