Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum w Przemyślu za rok szkolny 1896,
Przemyśl 1896.

Gimnazjum w Przemyślu
rok szkolny 1896
Grono Nauczycielskie

Po skończeniu roku szkolnego 1895 i w ciągu obecnego roku szkolnego zaszły w gronie
nauczycielskim zmiany następujące:
Jego c. i k. Apostolska Mość raczył Najwyższym postanowieniem z dnia 12. maja 1895
zezwolić, aby w Przemyślu przez odłączenie istniejących przy tutejszym zakładzie
równorzędnych klas ruskich utworzone zostało samoistne gimnazjum państwowe z
językiem wykładowym ruskim. (Reskr. W. Prezyd. c. k. Rady szkol. z dnia 6 lipca 1895,
l. 300).
Wysokie Prezydium c. k. Rady szkol. kraj. reskrypt. z dnia 6 lipca 1895 l. 300 przesyła
dekrety dla PP. Lewkiewicza Dymitra, Czechowskiego Dymitra, Malinowskiego Jana,
Zarzyckiego Seweryna, Nakonecznego Aleksego, Jaremy Aleksego, Czyczkiewicza
Jędrzeja, Kordasiewicza Włodzimierza, Kmicikiewicza Leona, jako nauczycieli
gimnazjum ruskiego.
Wys. Rada szkol. kraj. reskrypt. z dnia 28. sierpnia 1895 l. 21721 nadaje zakładowi
głównemu począwszy od roku szkolnego 1896 nazwę: „C. k. Gimnazjum pierwsze”.
Jego c. i k. Apostolska Mość raczył Najwyższym postanowieniem z dnia 30. sierpnia
1895 zamianować dotychczasowego kierownika ruskich klas równorzędnych WP
Grzegorza Ceglińskiego Dyrektorem nowo utworzonego gimnazjum z językiem
wykładowym ruskim.
Wys. c. k. rada szkolna kraj. przeniosła reskryptem z dnia 5. lipca 1895 l. 14326 zastępcę
nauczyciela c. k. V. Gimnazjum we Lwowie, p. Leoncjusza Kuźmę, w tym samym
charakterze do tutejszego zakładu.
Wys. c. k. Rada szkolna kraj. przeniosła reskryptem z dnia 26. sierpnia 1895 l. 17061
zastępców nauczycieli tutejszego zakładu, PP. Tadeusza Witwickiego i Józefata
Petryka, w tym samym charakterze, pierwszego do c. k. Gimnazjum w Samborze,
drugiego zaś do c. k. Gimnazjum w Stanisławowie.

Wys. c. k. Rada szkolna kraj. przeniosła reskryptem z dnia 5. lipca 1895 l. 17061 zastępcę
nauczyciela w c. k. Gimnazjum w Stanisławowie, p. Tadeusza Troskolańskiego, w tym
samym charakterze do tutejszego zakładu.
Wys. c. k. Rada szkolna kraj. zatwierdziła reskryptem z dnia 17. października 1895 l.
25493 rzeczywistego nauczyciela tutejszego zakładu, p. Bolesława Stojanowskiego, w
zawodzie nauczycielskim , nadając mu tytuł c. k. profesora.
Wys. c. k. Rada szkolna krajowa uwolniła reskryptem z dnia 25. października 1895 l.
27480 tutejszego zastępcę nauczyciela, p. Tadeusza Troskolańskiego, z powodu słabości
od pełnienia obowiązków.
Wys. c. k. Rada szkolna krajowa zamianowała reskryptem z dnia 31. października 1895 ł.
27616 wikarego katedralnego, ks. Włodzimierza Pasławskiego, zastępcą nauczyciela
religii gr. kat. w tutejszym zakładzie.
Jego c. i k. Apostolska Mość raczył Najwyższym postanowieniem z dnia 24 listopada
1895 nadać c. k. dyrektorowi tutejszego zakładu, Stanisławowi Piątkiewiczowi, tytuł c.
k. Radcy rządowego z uwolnieniem od taksy. (Reskr. Wys. Przez. c. k. Rady szkolnej
krajowej z dnia 10. grudnia 1895 l. 585)
Dnia 7. kwietnia 1896 zmarł po krótkiej chorobie rzeczywisty nauczyciel tutejszego,
zakładu WP. Antoni Joniec.
Dnia 17. czerwca 1896 umarł zastępca nauczyciela tutejszego zakładu, WP. Tomasz
Stypkowski.

Skład Grona Nauczycielskiego przy końcu roku 1896

Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych.
Piątkiewicz Stanisław, c. k. radca rządowy i dyrektor, uczył matematyki w kl. Va,
proped. filozof. w kl. VII, VIII, 8 godz. tyg.
Dr. Antoniewicz Mikołaj, c. k. profesor, uczył jęz. niem. w kl. VB, geogr., w kl. Ia, hist.
i geogr. w kl. IIab, IIIa, Vb, w 20 godz. tyg.
Harwot Jerzy, c. k. profesor w VIII randze, gospodarz kl. IIIb i zawiadowca bibl. niem.
dla młodz. uczył jęz. niem. w kl. IIIb, IVb, Va, VII, VIII i historii i geogr. w III b, w 23
godz. tyg.
Horbal Konstanty, c. k. profesor, uczył jęz. niem. w kl. Ib, IIab, IVa, w 20 godz. tyg.
Goliński Stanisław, c. k. profesor, gospo. kl. IVa, i zawiadowca biblioteki
nauczycielskiej, uczył jęz. łac. w kl. IVa, jęz. pol. w kl. IVa, VI, VII, VIII, geografii w kl.

Ic, w 21 godz. tygod.; a nadto po ukończeniu egzaminu dojrzałości od dnia 18. czerwca t.
j. od śmierci zast. naucz. Tomasza Stypkowskiego jęz. pols. w kl. Ic, 3 godz. tyg.
Górski Kazimierz, c. k. profesor, zawiadowca środków pomoc. do nauki histor. i geogr.,
uczył geogr. w kl. Ib, hist. i geogr. w kl. IVa, Va, VI, VII, VIII, w 20 godz. tygod.
Seidler Franciszek, c. k. profesor, gospod. kl. VI, uczył jęz. łac. w kl. VI, greck. w kl. VI,
niem. w kl. Ia, VI, w 21 godz. tyg.
Ks. Dr. Józef Drozd, c. k. profesor, uczył religii rz. Kat. w kl. Iabc, IV(ab), V(ab), VI,
VII, VIII, w 16 godz. tygod.
Radecki Aleksander, c. k. profesor, gosp. kl. IIIa, uczył jęz. łac. w kl. IIIa, greck. w kl.
IIIa, Va, pols. w kl. IIIa, w 19 godz. tyg.
Wasilkowski Władysław, c. k. profesor, gosp. kl. Vb i zawiadowca gabinetu fizykalnego,
uczył matem. w kl. IIb, IIIa, IVa, Vb,VII, fizyki w kl. IVa, VII, w 20 godz. tyg.
Frank Wincenty, c. k. profesor, gosp. kl. VIII, uczył mat. w kl. IIa, IIIb, IVb, VI, VIII;
fizyki w kl. IVb, VIII, w 21 godz. tygod.; a nadto po ukończeniu egzaminu dojrzałości od
18. czerwca t. j. od śmierci zast. naucz. Tomasza Stypkowskiego objął gospodarstwo i
naukę matem. w kl. Ic, w 3 godz. tygod.
Bojarski Władysław, c. k. profesor, gosp. kl. VII, uczył jęz. łac. w kl. Vb, VII, greck. w
kl. VII, pols. w kl. Va, w 18 godz. tygod.
Stojanowski Bolesław, c. k. profesor, gospod. kl. IIb i zawiadowca bibl. polsk. dla
młodzieży, uczył jęz. łac. w kl. IIb, greck. w kl. Vb, polsk. w kl. IIb, Vb, w 19 godz.
tygod.
Kossowicz Jan, nauczyciel, gosp. kl. IVb, uczył jęz. łac. w kl. IVb, greckiego w kl. IVab,
polskiego w kl. IVb, hist. i geogr. w kl. IVb, w 21 godz. tygod.
Kubliński Jan, nauczyciel, gosp. kl. Va, uczył jęz. łac. w kl. Va, VIII. greck. w kl. VIII,
niem. w kl. IIIb, w 20 godz. tygodni.; po ukończeniu egzam. dojrzałości od 18 czerwca t.
j. od śmierci zast. naucz. Tomasza Stypkowskiego objął naukę języka łac. i niem. w kl.
Ic, w 14 godz. tygodni.
Lisiecki Jędrzej, egzam. zast. naucz., gosp. kl. IIa, uczył jęz. łac. w kl. IIa, greck. w kl.
IIIb, pols. w kl. IIa, w 16 godz. tyg.
Kuźma Leoncjusz, egzam. zast. naucz., gosp. kl. Ib, uczył jęz. łac. w kl. Ib, IIIb, pols. w
kl. Ib, w 20 godz. tygodn.
Nowosielski Michał, egzam. zast. naucz., gosp. kl. Ia i zawiadowca gab. natural. uczył
mat. w kl. Ia, hist. nat. w kl. Iabc, IIab, IIIab, Vab, VI, w 23 godz. tygodni.

Ks. Pasławski Włodzimierz, zast. naucz., uczył rel. gr. kat. w kl. I-VIII w 16 godz.
tygodn.
Ks. Dr. Galant Wojciech, prof. teol. przy Semin. duch. ob. łac. uczył jęz. łac. w kl. Ia,
pols. w kl. Ia, IIIb, w 14 godz. tygodn.
Ks. Milczanowski Jan, prof. teol. przy Semin duch. ob. łac. uczył religii rz. k. w kl. IIab,
IIIab, w 8 godz. tyg.

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych.
Dr. Antoniewicz Mikołaj, j. w., uczył hist. kr. rodz. w kl. IIIa, w 1 godz. tyg.
Goliński Stanisław, j. w., uczył hist. kr. rodz. w kl. IVa, w 1 godz. tyg.
Górski Kazimierz, j. w., uczył hist. kr. rodz. w kl. VII i VIII w 2 godz. tygodni.
Harwot Jerzy, j. w., uczył hist. kr. rodz. w kl. IIIb, w 1 godz. tyg.
Kossowicz Jan, j. w., uczył hist. kr. rodz. w kl. IVb, w 1 godz. tyg.
Horbal Konstanty, j. w., uczył jęz. ruskiego w 3 oddz. w 6 godz. tygodni.
Stypkowski Tomasz, zast. naucz. uczył do 18 czerwca, 1896 jęz. francuskiego w 2 oddz.,
w 4 godz. tyg.
Stojanowski Bolesław, j. w., uczył kaligrafii w 2 oddz. w 2 godz. tyg.
Wasilkowski Władysław, j. w., uczył gimnastyki w 6 oddziałach, w 6 godzin
tygodniowo.
Bojarski Władysław, j. w., uczył stenografii w 2 oddziałach, w 2 godz. tyg.
Krzanowski Wiktor, kierownik 6-kl. szkoły lud., uczył rysunków w 3 oddziałach, w 6
godz. tyg.
Ks. Kwieciński Stanisław, wikariusz katedr. i nauczyciel śpiewu w pols. Sem. duch.,
uczył śpiewu w 2 oddz., w 4 godz. tyg.

Nauczyciel pomocniczy.
Baumgarten Jakub, uczył religii mojżeszowej w całym gimn. w 8 godz, tyg.

