
Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum w Przemyślu za rok szkolny 1892, 

Przemyśl 1892 

 

Gimnazjum w Przemyślu  

rok szkolny 1892 
 

Grono nauczycielskie przy końcu roku szkolnego 1892. 

 

Piątkiewicz Stanisław dyrektor, uczył propedeutyki fil. w kl. VII, VIII, tyg. godz. 4. 

Dr. Antoniewicz Mikołaj profesor, uczył geogr. w kl. Ic, hist. i geogr. w kl. IIb, IIIb, Vab, 

VIa, VIII, tyg. godz. 23. 

Łęczyński Jan profesor, gospodarz kl. Ic, uczył jęz. łac. w kl. Ic. Pol. w kl. Ic, (I-V), rusk, 

tyg. godz. 19 

Harwot Jerzy profesor, zawiadowca bibl. niem. dla uczniów, uczył jęz. niem. w Vab, VII, 

VIII, geogr. w Ib, hist. i geogr. w IIa, tyg. godz. 23. 

Horbal Konstanty profesor, uczył jęz. pol. w VIab, jęz rus. w VII, VIII, jęz. niem. w Ia, hist. 

nat. w II rusk., tyg. godz. 18. 

Kościński Ignacy profesor, gospodarz kl. Va, uczył jęz. łac. w Va, jęz. greck. w Va, jęz. 

niem. w IIa, tyg. godz. 16. 

Cegliński Grzegorz profesor, prowiz. kierownik rusk. klas równorzęd., uczył jęz. łac. IV, jęz. 

grec. w IV, hist. nat. w I ruskiej, tyg. godz. 12. 

Goliński Stanisław profesor, zawiadowca bibliot. naucz., gosp. kl. VIII, uczył jęz. grec. w 

VIII, jęz. pol. w Vab, VII, VIII, tyg. godz. 17. 

Górski Kazimierz profesor, zaw. środ. pomocn. do nauki hist. i geogr., do końca maja z 

powodu słabości na urlopie. 

Seidler Franciszek profesor, gospodarz VIb, uczył jęz. łac. VIab, jęz. grec. w VIb, tyg. godz. 

16. 

Ks. Dr. Drozd Józef profesor, uczył rel. r. l. w kl. I-VIII, tyg. godz. 20. 

Schneider Stanisław, profesor, gospodarz Ia, uczył jęz. łac. w Ia, VB, jęz. pol. w Ia, tyg. 

godz. 17. 

Lewkiewicz Dymitr nauczyciel, gosp. III kl. rusk., uczył jęz. łac. w III, jęz. grec. w III, jęz. 

rus. w III, IV rusk., tyg. godz. 17. 



Bobek Kazimierz nauczyciel, zawiad. gabinetu naturalnego, uczył mat. w. Ia., IIa, IVb, hist. 

nat. w Ia, IIa, VIab, fiz. w IIIa, tyg. godz. 19. 

Radecki Aleksander nauczyciel, gospodarz kl. VII, uczył jęz. łac. w VII, jęz. grec. w VB, 

VII, jęz. rus. w I i II oddziale, tyg. godz. 18. 

Wasilkowski Władysław nauczyciel, gosp. VB, zawiad. gabinetu fizykalnego, uczył mat. w 

IIIab, VB, VIb, VII, fizyki w kl. VII, tyg. godz. 19. 

Czechowski Dymitr nauczyciel, gospodarz kl. I rus., uczył jęz. łac. w I rus., jęz. niem. w I 

rusk., jęz. rusk. w I rus., tyg. godz. 17. 

Dołżycki Antoni nauczyciel, od początku II półr. z powodu słabości na urlopie. 

Zarzycki Seweryn nauczyciel, gospodarz kl. IV ruskiej, uczył jęz. niem. w II rusk., geogr. w 

I, hist., i geogr. w II, III, IV rusk., VIb, tyg. godz. 23. 

Frank Wincenty nauczyciel, uczył mat. w IVa, VIa, VIII, fizyki w kl. IVab, VIII, tyg. godz. 

21. 

Bojarski Władysław nauczyciel, gospodarz kl. IIIb, uczył jęz. łac. w IIIb, VIII, jęz. grec. w 

IIIb, tyg. godz. 16. 

Malinowski Jan nauczyciel, gospodarz II kl. rusk., uczył jęz. łac. w II rusk. jęz. niem. w III, 

IV rus. w II rus., tyg. godz. 19. 

Ks. Sawczyn Jan nauczyciel, uczył rel. r. g. w I-VIII i w I-IV rus., tyg. godz. 16. 

Carewicz Julian egzamin. zastęp. Naucz., uczył mat. w kl. I-IV, Tusk., fiz. w III, IV rusk., 

tyg. godz. 17. 

Dobrzański Julian egz. zastęp. naucz. zawiad. bibliot. pols. dla uczniów, uczył jęz. niem. w 

IIIab, geog. w Ia, hist. i geogr. w IIIa, IVab, tyg. godz. 22. 

Batycki Józef egzam. zastępca nauczyciela, gospodarz IVb, uczył jęz. łac. w IVb, jęz. gr. w 

IVb, VIa, jęz. pol. w IVb, tyg. godz. 18. 

Kossowicz Jan egzam. zastępca nauczyciela, gospodarz IIIa, uczył jęz. łac. w IIIa, jęz. grec. 

w IIIa, jęz. pol. w IIIab, tyg. godz. 17. 

Bryliński Ludwik egzam. Zastępca nauczyciela, uczył matem. w Ibc, IIb, fiz. w IIIb, hist. 

nat. w Ibc, IIb, Vab, tyg. godz. 21. 

Stypkowski Tomasz zastępca naucz. gospodarz VIa, uczył języka niemiec. w IVab, VIab, 

tyg. godz. 16. 

Babiński Stanisław zastępca naucz., gospodarz IIb, uczył jęz. łac. w IIb, jęz. pol. w IIb, jęz. 

niem. w IIb, tyg. godz. 16. 

Demkowicz Aleksander zastępca naucz., gospodarz IVa, uczył jęz. grec. w IVa, jęz. pol. w 

IVa, jęz. rus. V, VI, tyg. godz. 17. 



Krukowski Władysław zastępca naucz., gospodarz IIa, uczył jęz. łac. w IIa, jęz. pol. w IIa, 

jęz. niem. w Ic, tyg. godz. 17. 

Kuźma Leoncjusz zastępca naucz., gospodarz Ib, uczył jęz. łac. w Ib, jęz. pol. w Ib, jęz. 

niem. w Ib, tyg. godz. 17. 

 

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych. 

Nauczyciele historii i geografii w klasach IIIab, IVab, VII i w III i IV (ruskich) uczyli w 

każdej z tych klas historii kraju rodzinnego w 5 oddziałach 

Batycki Józef, j. w., uczył kaligrafii w 2 oddz., tyg. godz. 2. 

Malinowski Jan, j. w., uczył kaligrafii w 2 oddz. w klasach ruskich, tyg. godz. 2. 

Stypkowski Tomasz, j. w., uczył jęz. franc. w 3 oddz., tyg. godz. 6. 

Wasilkowski Władysław, j. w., uczył gimnastyki w 3 oddz., tyg. godz. 6. 

Bobek Kazimierz, j. w., uczył gimnastyki w 4 oddz. w klasach ruskich, tyg. godz. 4. 

Bojarski Władysław, j. w., uczył stenografii w 2 oddz., tyg. godz. 2. 

Krzanowski Wiktor, nauczyciel 6 kl. szkoły Ludowej, uczył rysunków w 3 oddz., tyg. godz. 

6. 

Ks. Kopko Maksymilian, nauczyciel rel. w seminar. naucz., uczył śpiewu w 2 oddz., tyg. 

godz. 8. 

Do nauki mojżeszowej Baumgartem Jakub, nauczyciel etatowy dla całego gimnazyum. 

 

Zmiany w składzie grona nauczycielskiego w ciągu roku szkolnego 1892. 

1. Jego E. P. Minister W. O. zamianował reskryptem z dnia 24. czerwca 1891 l. 11499: 

nauczyciela rzeczywistego w c. k. Gimnazyum w Wadowicach, Dymitra 

Czechowskiego, zastępcę nauczyciela w c. k. Gimnazyum w Kołomyi, Seweryna 

Zarzyckiego, zastępcę nauczyciela w c. k. gimnazyum w Przemyślu, Wincentego 

Franka, zastępcę nauczyciela w c. k. Gimnazyum w Tarnopolu, Władysława 

Bojarskiego, rzeczywistymi nauczycielami przy tutejszym c. k. Gimnazyum; zastępcę 

nauczyciela zaś w tutejszym c. k. Gimnazyum, Józefa Zagrodzkiego, rzeczywistym 

nauczycielem przy c. k. Gimnazyum w Tarnopolu. (Reskrypt Wys. Prez. c. k. Rady Szkol. 

kraj. z dnia 3 sierpnia 1891 l. 577). 

2. Wys. c. k. Rada Szkolna krajowa przeniosła reskryptem z dnia 23. lipca 1891 l. 11499 

tutejszego zastępcę nauczyciela, Stanisława Młodzianowskiego, w tym samym 

charakterze do c. k. IV Gimnazyum we Lwowie, a zastępcę nauczyciela w gimnazyum w 



Buczaczu, Juliusza Dobrzańskiego i zastępcę nauczyciela c. k. Gimnazyum 

akademickiego we Lwowie, Leoncjusza Kuźmę do tutejszego Gimnazyum. 

3. Jego E. P. Minister W. i O. zamianował reskryptem z dnia 23. sierpnia 1891 l. 18038 

tutejszego zastępcę nauczyciela, Jana Malinowskiego, rzeczywistym nauczycielem przy 

tutejszym c. k. Gimnazyum. (Reskrypt Wys. Prez. c. k. Rady Szkol. kraj. z dnia 9. 

września 1891 l. 700). 

4. Wys. c. k. Rada Szkolna krajowa przeniosła reskryptem z dnia 27. sierpnia 1891 l. 

16274 tutejszego zastępcę nauczyciela, Apolinarego Mikiewicza, w tym samym 

charakterze do Gimnazyum w Buczaczu. 

5. Jego E. P. Minister W. i O. zamianował reskryptem z dnia 3. września 1891 l. 19102 ks. 

Jana Sawczyna, rzeczywistym nauczycielem przy tutejszym Gimnazyum. (Wys. Prez. c. 

k. Rady Szkol. kraj. z dnia 9 września 1891 l. 707). 

6. Wys. c. k. Rada Szkolna krajowa przeniosła reskryptem z dnia 7 września 1891 l. 

17047 zastępcę nauczyciela w c. k. Gimnazyum w Złoczowie, Aleksandra Demkiewicza 

w tym samym charakterze do tutejszego Gimnazyum. 

7. Wys. c. k. Rada Szkolna krajowa zatwierdziła reskryptem z dnia 28. września 1891 l. 

765 tutejszego rzeczywistego nauczyciela, Stanisława Schneidera, w zawodzie 

nauczycielskim nadając mu tytuł c. k. profesora. 

8. Wys. c. k. Rada Szkolna krajowa przeniosła reskryptem z dnia 17. lutego 1891 l. 2362 

zastępcę nauczyciela c. k. Gimnazyum w Stryju, Juliana Carewicza, w tym samym 

charakterze do tutejszego Gimnazyum. 

9. Jego E. P. Minister W. i O. udzielił reskryptem z dnia 28. lutego 1892 l. 1776 

tutejszemu nauczycielowi Antoniemu Dołżyckiemu, w celu poratowania zdrowia 

trzymiesięcznego urlopu do końca b. r. (reskrypt Wys. c. k. Rady Szkol. z dnia 10 marca 

1892 l. 4390); następnie reskryptem z dnia 10 maja 1892 l. 9779 przedłużył J. E. Pan 

Minister tenże urlop do końca roku szkol. (Reskrypt Wys. c. k. Rady Szkol. z dnia 28. 

maja 1892 l. 10203). 

10. Jego E. P. Minister W. O. udzielił reskryptem z dnia 20. maja 1882 l. 10680 

tutejszemu c. k. profesorowi Kazimierzowi Górskiemu urlopu aż do końca roku 

szkolnego w celu poratowania zdrowia. (Wys. c. k. Rady Szkol. z dnia 28. maja 1892 l. 

10815). 


