
Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Polskiego w Przemyślu na Zasaniu za rok 

szkolny 1920/21, Przemyśl 1921 

 

Gimnazjum na Zasaniu  

rok szkolny 1920/21 
 

Skład grona nauczycielskiego 

 

Dyrektor: 

Kuś Franciszek Ksawery, dyrektor, członek Rady szkolnej pow., uczył jęz. łac. i matem., w 

kl. IIc, opiekun kl. IIc, kier. 10 oddziałów równorzędnych, tyg. godz. 9+16 

 

B) Profesorowie: 

Barącz Jan, profesor, uczył matem. w kl. IVb, VIa, VIIb, VIIIa, fizyki w kl. IVb i VIIb, 

opiekun kl. VIIb, - tyg. godz. 17+7.5. 

Borowiecki Stanisław, profesor, uczył jęz. polsk. w kl. Ic, j. łac. w kl. IVa, j. grec. W kl. IVb, 

Vb, hist. w kl. IIb, śpiewu dla całego gimn. (nadob.), tyg. godz. 22+4. 

Ćwikowski Franciszek, profesor, uczył j. łac. w kl. Ib, Va, j. grec. w kl. VIb, VIIb, opiek. kl. 

Va, tyg. godz. 21+6. 

Ks. Czyżewicki Franciszek, profesor, dr. św. teol., uczył religii w kl. IIabc, IVab, VIa, 

VIIIab, i miewał 2 egzorty, tyg. godz. 18+4. 

Drylla Gustaw, profesor, uczył j. polsk. w kl. Ia, j. łac. w kl. VIa, VIIa, j. grec. w kl. VIIa, 

opiekun kl. VIa, tyg. godzin 20+6. 

Dutkiewicz Tomasz, profesor, uczył jęz. łac. w kl. VIIb., VIIIa, j. grec. w kl. Va, VIIIa, 

opiekun kl. VIIIa, nadzor. filji 8. oddziałach, tyg. godz. 20+9. 

Kisiel Wawrzyniec, profesor, uczył j. grec. w kl. IVa, jęz. niemiec. w kl. IIabc, IVa, Va, VIb, 

VIIIb, opiekun kl. IVa, tygodni. godz. 20+6.  

Motyka Tomasz, profesor, uczył matem. w kl. Ic, IVa, Vb, VIIa, fizyki w kl. IVa, VIIa, 

VIIIa, opiekun kl. VIIa, zawiadowca gabinetu fizycznego, tyg. godz. 21+9. 

Niebieszczański Piotr, profesor, uczył hist. w kl. Va, VIa, VIIb, geogr. w kl. IVb, Via, VIIb, 

tyg. godz. 14. 



Nowak Witold, profesor, uczył j. polsk. w kl. IVb, j. niem. w kl. IVb, VB, VIIb, VIIIa, hist. 

w kl. IVb, muzyki (nadob.), opiekun kl. IVb, zawiadowca biblioteki niemieckiej uczniów, 

tyg. godz. 18+11.5. 

Panek Emil, profesor, uczył j. łac. w kl. IIa, j. niem. w kl. VIa, VIIa, j. franc. w kl. IIabc, 

IIIabc, IV-VI.I, opiekun kl. IIa, tyg. godz. 22+6. 

Przeworski Józef, profesor, uczył j. łac. w kl. VIb, VIIIb, j. grec. w kl. IIIb, VIIIb, opiekun 

kl. VIIIb, pełnił obowiązki sekretarza, tyg. godz. 20+14. 

Smołka Jan, profesor, uczył historii w kl. IVa, VIb, VIIa, VIIIa, geogr. w kl. Ia, IIIa, IVa, 

VIb, VIIa, opiekun kl. VIb, zawiadowca gabinetu hist.-geogr., tyg. godz. 22+6. 

Sykała Władysław, profesor, uczył matem. w kl. Ib, IIa,  fiz. w kl. IIIa, hist. nat. w kl. Ibc, 

IIa, VIab., opiekun kl. Ib, tyg. godzin 21+6. 

Trella Tadeusz, profesor, uczył matem. w kl. Ia, IIb, IIIa, hist. natur. w kl. Ia, IIbc, Vab, 

opiekun kl. IIb, zawiadowca gabinetu przyrodniczego, tyg. godz. 22+8. 

Troskolański Tadeusz, profesor, dr. fil., uczył hist. w kl. Va, geogr. w Ic, IIab, prop. fil. w 

kl. VIIab, VIIIab, tyg. g. 16. 

Ks. Wąsik Tomasz, profesor, dr. św. teol., uczył religii w kl. Iabc, IIIab, Vab, VIIab, j. pol. w 

kl. IIb i miewał I egzortę, tyg. godz. 22+2. 

Zajączkowski Józef, profesor, uczył matem. w kl. IIIb, Va, VIb, VIIIb, fiz. w kl. IIIb, VIIIb, 

tyg. godz. 17. 

 

C) Nauczyciele: 

Adamowski Mieczysław, nauczyciel, uczył j. polsk. w kl. Ib, IIc, IVa, j. łac. w kl. Ia, IIIb, 

opiekun kl. Ia, tyg. g. 24+6. 

Brander Maksymilian, nauczyciel, uczył j. łac. w kl. IVb, j. grec. w kl. VIa, hist. w kl. IIa, 

kaligrafii w kl. Iabc, jęz. niem. w kl. IIIab, tyg. godz. 19. 

Jurek Stanisław, nauczyciel, uczył j. polsk. w kl. IIa, IIIb, Vb, VIab, j. łac. w kl. Ic, opiekun 

kl. Ic, zawiadowca biblioteki uczniów od V-VIII, tyg. godz. 26+7. 

Tutek Władysław, nauczyciel, uczył j. polsk. w kl. IIIa, Va, VIIab, VIIIab, hist. w kl. IIIa, 

opiekun kl. IIIa, zawiadowca biblioteki uczniów od I-IV, tyg. godz. 26+7. 

Weigel Adam, nauczyciel, uczył j. łac. w kl. IIb, IIIa, Vb, j. grec. w kl. IIIa, opiekun kl. Vb, 

tyg. g. 21+6. 

Welker Franciszek, nauczyciel, uczył hist. w kl. IIc, IIIb, VIIIb, geogr. w kl. Ib, IIc, IIIb, 

Vab, opiekun kl. IIIb, tygodni. godzin 18+6. 

Wilk Józef, nauczyciel, uczył rysunków w kl. Iabc, IIabc, IIIab, tyg. godz. 16. 



 

D) Członkowie nieczynni. 

Pilecki Leon, profesor, dr. fil., przydzielony do K. S. O. Ł. z funkcjami referenta. 

Skowronek Andrzej, profesor, otrzymał urlop od 1 maja do końca czerwca b. r. dla 

poratowania zdrowia.  

 

Zmiany w gronie nauczycielskim. 

Adamowski Mieczysław, mianowany nauczycielem w tut. Zakładzie (Reskr. K. O. S. L. 

z dnia 21 stycznia 1921, l. 24187). 

Borowiecki Stanisław, profesor, przeniesiony do tutejszego Zakładu z gimn. państw. w 

Stanisławowie (Reskr. K. S. O. L. z dnia 4 stycznia 1921 l. 23. 441). 

Jurek Stanisław, mianowany nauczycielem (Reskr. K. S. O. L. z dnia 11 października 

1920 l. 18973). 

Oleksiewicz Stefan, profesor – wrócił do gimnazjum I. w Przemyślu. 


