
IV Sprawozdanie Dyrekcji Pryw. Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego i Pryw. 

Szkoły Powszechnej Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w 

Przemyślu za rok szkolny 1937/38, Przemyśl 1938. 

 

Pryw. Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne i Pryw. Szkoła Powszechna 

Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Przemyślu  

- rok szkolny 1937/38 
 

Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szkolnego 1937/8 

 

A) Kierownictwo: 

Ostern Józef, dyrektor, uczył fizyki w kl. VIII4, matematyki w kl. I b3; tygodniowo godzin 7. 

 

B) Grono nauczycielskie Gimnazjum i Liceum: 

Ajzen Jakub, nauczyciel egzaminowany, uczył religii w kl. I b2, III a2, j. hebrajskiego w kl. II 

a4, III b4, VIII (kurs)4, historii żydowskiej w kl. I b2, II a2; tygodniowo godzin 20. 

Breit Adolf, nauczyciel egzaminowany, opiekun Hufca szkolnego P. W. i Koła sportowego, 

opiekun drużyny ratowniczej P. C. K. i Szkolnej Kasy Oszczędności, uczył ćwiczeń  

cielesnych w oddziałach dla chłopców w kl. I a2, I b2, II a2, II b2, III a2, III b2, IV a2, IV b2, I 

lic.2, VIII2, hufiec – 4 godz., gry i zabawy – w kl. I2, II2, III2, IV2, przysp. sportowe – w kl. I 

lic2; tygodniowo godzin 34.  

Eisenstein Mojżesz, nauczyciel egzaminowany, opiekun Kółka hebrajskiego, uczył j. 

hebrajskiego w kl. II a (kurs)4, historii żydowskiej w kl. I a2, I b (kurs)2, II a (kurs)2, II b2, III 

a2, III a (kurs)2, III b2, IV b (kurs)2, I lic.1, VIII2, VIII (kurs)2; tygodniowo godzin 25. 

Dr Eisner Regina, nauczycielka egzaminowana, opiekunka kółka polonistycznego i 

Samopomocy szkolnej, opiekunka klasy I b, uczyła i. polskiego w kl. I b 5/3, II a4, III a4, I lic.5, 

j. łacińskiego w kl. I a 0/5, I b 0/5, propedeutyki filozofii w kl. VIII3; tygodniowo godzin 21/29. 

Freyerowa Basia, nauczycielka egzaminowana, opiekunka Hufca szkolnego żeńskiego P.W. 

i Koła sportowego, uczyła ćwiczeń cielesnych w oddziałach dla dziewcząt w kl. I a2, I b2, II 

a2, II b2, III a2, III b2, IV a2, IV b2, I lic.2, VIII2, hufiec – 2 godz., gry i zabawy w kl. I2, II2, 

III2, IV2, przysp. sportowe – w kl. I lic.2; tygodniowo godzin 32. 



Gelbart Salomea, nauczycielka egzaminowana, kierowniczka pracowni zajęć praktycznych, 

uczyła zajęć praktycznych w kl. I a2+2, I b2+2, II a2+2, II b2+2, III a2+2, III b2+2, IV a2+2, IV b2+2, 

nadobowiązkowo rysunków w dwóch zespołach po 2 godziny; tygodniowo godzin 32+4. 

Haber Fajga, nauczycielka egzaminowana, uczyła religii w kl. IV a2, VIII2, VIII (kurs)2, j. 

hebrajskiego w kl. I b4, IV b (kurs)4, I lic.3; tygodniowo godzin 17. 

Mgr Halpern Norbert, nauczyciel egzaminowany, opiekun klasy II b, uczył j. polskiego w 

kl. I a5/3, II b4, III b4, IV b4, tygodniowo godzin 17/15. 

Dr Ingber Leon, nauczyciel egzaminowany, opiekun Kółka filologicznego, opiekun kl. I lic., 

uczył j. łacińskiego w kl. II a4, II b4, III a4, III b4, IV a, IV b3, I lic.4, VIII4, nadobowiązkowo j. 

francuskiego w jednym zespole – 2 godz., tygodniowo godzin 30+2. 

Koritan Jakub, nauczyciel egzaminowany, kierownik chóru szkolnego, uczył 

nadobowiązkowo śpiewu w kl. I a1, I b1, II a1, II b1, III a1, III b1, IV1, chór szkolny – 10 godz., 

tygodniowo godzin 17. 

Dr Margulies Nella, nauczycielka egzaminowana, sekretarka Rady Pedagogicznej, 

kierowniczka biblioteki angielskiej dla uczniów, opiekunka kl. IV a, uczyła j. polskiego w kl. 

IV a4, VIII4, j. angielskiego w kl. I a5/4, II a4, II b4, III a3, III b3, IV a3, nadobowiązkowo j. 

angielskiego w dwóch zespołach po 2 godz.; tygodniowo godzin 30/29+4. 

Ortner-Forst Józef, nauczyciel egzaminowany, kierownik biblioteki hebrajskiej dla uczniów, 

opiekun Keren Kajemeth L’Israel (Ż. F. N.), uczył j. hebrajskiego w kl. I b (kurs)4, II b4, III 

a4, III a (kurs)4, IV a4, VIII4, historii żydowskiej w kl. IV a2, IV b2; tygodniowo godzin 28. 

Öhlenberg Sara, nauczycielka egzaminowana, generalna wychowawczyni dziewcząt, 

kierowniczka pracowni biologicznej, opiekunka Kółka biologicznego, opiekunka kl. III a, 

uczyła biologii w kl. I a2+1, I b2+1, II a2+1, II b2+1, IV a2+1, IV b2+1, I lic.2, fizyki z chemią w kl. 

III a4+3; tygodniowo godzin 27. 

Pohrille Wilhelm, nauczyciel egzaminowany, uczył j. angielskiego w kl. I b4; tygodniowo 

godzin 4. 

Mgr Rapaport Szabse, nauczyciel egzaminowany, opiekun klasy I a, uczył religii w kl. II a2, 

II a (kurs)2, III a (kurs)2, III b2, IV b2, IV b (kurs)2, I. lic.2, j. hebrajskiego w kl. I a4, IV b4; 

tygodniowo godzin 22. 

Schapira Chaim, rabin W. P., nauczyciel religii mojżeszowej gimn. państw. w Przemyślu, 

uczył religii w kl. I a2, I b (kurs)2, II b2; tygodniowo godzin 6. 

Schlesinger Ozjasz, nauczyciel egzaminowany, kierownik biblioteki nauczycielskiej, 

opiekun Koła szkolnego L.O.P.P., opiekun klasy VIII, uczył matematyki w kl. I a3, II a3, II b3, 

III a3, III b3, IV a4, IV b4, I lic.3, VIII3; tygodniowo godzin 29. 



Stahl Maks, nauczyciel egzaminowany, kierownik pracowni fizykalnej i chemicznej, opiekun 

Kółka fizykalnego, opiekun klasy IV b, uczył geografii w kl. II a2, III a2, fizyki z chemią w kl. 

III b4+3, IV a4+3, IV b4+3, fizyki w kl. I lic.2+2, tygodniowo godzin 29. 

Mgr Taub Zisie, nauczyciel egzaminowany, opiekun Naczelnej Rady Uczniowskiej i 

Czytelni dla uczniów, opiekun klasy III b, uczył historii w kl. I a3, II b3, III b3, I lic.4, j. 

niemieckiego w kl. II b4, III a3; tygodniowo godzin 20. 

Mgr Taubowa Basia, nauczycielka egzaminowana, kierowniczka biblioteki niemieckiej dla 

uczniów, uczyła j. niemieckiego w kl. I a5/4, III b3, IV b3, I lic.4, VIII4, nadobowiązkowo j. 

niemieckiego w dwóch zespołach po 2 godz.; tygodniowo godzin 19/18 + 4. 

Wurm Samuel, nauczyciel egzaminowany, zawiadowca zbiorów geograficzno-

historycznych, kierownik biblioteki polskiej dla uczniów, opiekun koła L. M. K. i Kółka 

krajoznawczego, opiekun klasy II a, uczył historii w kl. I b3, II a3, III a3, IV a1/2, IV b1/2, VIII3, 

zagadnień życia współczesnego w kl. I lic.2, geografii w kl. I a3, I b3, II b2, III b2, IV a2/1, IV 

b2/1; tygodniowo godzin 30. 

 

C) Grono nauczycielskie Szkoły Powszechnej. 

Feld Maria, nauczycielka, opiekunka Koła L. M. K., opiekunka klasy II, uczyła w kl. II16, 

geografii z przyrodą w kl. III4, zajęć praktycznych w kl. III2, IV2, ćwiczeń cielesnych w kl. 

III2, IV2, V-VI (dziewczęta)2; tygodniowo godzin 30. 

Mayer Julia, nauczycielka, sekretarka Rady Pedagogicznej, opiekunka Koła szkolnego T. P. 

B. P. S. P., zawiad. zbiorów pomocy naukowej, opiekunka klasy V, uczyła religii w kl. III2, j. 

polskiego w kl. IV5, V5, geografii z przyrodą w kl. IV5, geografii w kl. V3, VI3, przyrody w kl. 

V3, historii w kl. V3, VI3; tygodniowo godzin 32. 

Naglerowa Róża, nauczycielka, kierowniczka biblioteki dla uczniów, opiekunka klasy I, 

uczyła w kl. I17, religii w kl. II2, rysunków w kl. III2, IV2, V2, VI2, zajęć praktycznych w kl. 

V3, VI3; tygodniowo godzin 33. 

Reben Anna, nauczycielka, opiekunka Samopomocy uczniów, opiekunka klasy III, uczyła j. 

polskiego w kl. III5, arytmetyki w kl. III4, IV4, V4, VI4; tygodniowo godzin 21. 

Mgr Salzman Leon, nauczyciel egzaminowany, na bezpłatnym urlopie.  

 

Przydział godzin w szkole powszechnej otrzymali nauczyciele gimnazjum: 

Ajzen Jakub, uczył religii w kl. V2, j. hebrajskiego w kl. II6, III5, tygodniowo godzin 13. 

Breit Adolf, opiekun Koła szkolnego L. O. P. P., uczył ćwiczeń cielesnych w kl. V-VI 

(chłopcy)2; tygodniowo godzin 2. 



Eisenstein Mojżesz, opiekun Keren Kajemeth L’Izrael (Ż. F. N.), opiekun kl. VI, uczył j. 

hebrajskiego w kl. VI4, tygodniowo godzin 4. 

Haber Fajga, opiekunka klasy IV, uczyła j. hebrajskiego w kl. I3, IV5; tygodniowo godzin 8. 

Mgr Halpern Norbert, uczył j. polskiego w kl. VI5; tygodniowo godzin 5. 

Koritan Jakub, kierownik chóru szkolnego, uczył śpiewu w kl. III-VI; tygodniowo godzin 5. 

Ortner-Forst Józef, uczył biblii w kl. V2, VI2; tygodniowo godzin 4. 

Öhlenberg Sara, uczyła przyrody w kl. VI3; tygodniowo godzin 3. 

Mgr Rapaport Szabse, uczył religii w kl. IV2, VI2, j. hebrajskiego w kl. V4; tygodniowo 

godzin 8. 

 

D) Lekarze szkolni. 

Dr Aberdam Marcin, lekarz szkolny, tygodniowo godzin 3. 

Dr Mermelsteinowa Berta, lekarka szkolna, prowadziła naukę ratownictwa w hufcu 

szkolnym P. W., tygodniowo godzin 5. 

 

E) Pracownicy administracyjni. 

Kawe Dora, sekretarka. 

Leuchter Klara, sekretarka. 

 

F) Służba 

Piechowski Stefan, tercjan. 

Schuster Abraham, pom. tercjana.  

 

Zmiany w gronie nauczycielskim w roku szkolnym 1937/8. 

A) Do grona przybyli: 

Pohrille Wilhelm, nauczyciel j. angielskiego od dnia 10 stycznia 1938 r. 

 

B) Z grona ubyli: 

Mgr Salzman Leon, nauczyciel szkoły powszechnej, na bezpłatnym urlopie od 3 września 

1937 r. do 31 sierpnia 1938 r.  

 


