Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum I w Przemyślu za rok szkolny 1897,
Przemyśl 1897

Gimnazjum I w Przemyślu
rok szkolny 1897
Grono nauczycielskie

Po skończeniu roku szkolnego 1896 i w ciągu obecnego roku szkolnego zaszły w gronie
nauczycielskim zmiany następujące:
Jego Excel. P. Minister W. i O. reskr. z dnia 25. czerwca 1896 l. 13851 przeniósł prof.
tutejszego zakładu p. Wincentego Franka do c. k. Gimnazjum Franciszka Józefa we
Lwowie. (Reskr. W. Prezyd. c. k. Rady szkol. z dnia 8. sierpnia 1896 l. 231).
J. E. P. Minister W. i O. reskr. z dnia 25 czerwca 1896 l. 13851 zamianował p. Michała
Nowosielskiego, zastępcę tutejszego zakładu , p. Władysława Puchewicza, zastępcę w c.
k. Gimnazjum w Kołomyi i p. Juliusza Ippoldta, zastępcę w c. k. Gimnazjum w
Tarnowie, rzeczywistymi nauczycielami tutejszego zakładu. (Reskr. W. Prezyd. c. k. rady
szkol. kraj. z dnia 8. sierpnia 1896 l. 231).
Wys. c. k. rada szkol. kraj. przeniosła reskryptem z dnia 4. września 1896 l. 21142 p.
Seweryna Wolańskiego, zastępcę w c. k. Gimnazjum w Złoczowie, w tym samym
charakterze do tutejszego zakładu.
Wys. c. k. rada szkol. kraj. przeniosła reskryptem z dnia 4. września 1896 l. 21142 p.
Wynara Bazylego, zastępcę nauczyciela w c. k. akademickim Gimnazjum we Lwowie, w
tym samym charakterze do tutejszego zakładu.
Wys. c. k. rada szkol. kraj. przeniosła reskryptem z dnia 8. lutego 1897 l. 2420 p. Wynara
Bazylego, zastępcę tutejszego zakładu w tym samym charakterze do c. k. II Gimnazjum w
Przemyślu.

Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szkolnego 1897

Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych.
Piątkiewicz Stanisław, c. k. radca rządowy i dyrektor, uczył proped. filozof. w kl. VII i
VIII, 4 godz. tyg., a od 1 czerwca mat. w kl. V, proped. filoz. VII, w 6 godz. tygod.

Dr. Antoniewicz Mikołaj, c. k. profesor, uczył geogr. w kl. Ia, histor. i geogr. w kl. IIb,
IIIa, V, VI, w 17 godz. tygod.
Harwot Jerzy, c. k. profesor w VIII randze, uczył języka niemieckiego w kl. IVab, VII,
VIII, w 16 godz. tygod.
Horbal Konstanty, c. k. profesor, uczył jęz. niem. w kl. Ibc, IIIb, w 16 godz. tygod.
Goliński Stanisław, c. k. profesor, gospodarz kl. Ib, i zawiadowca biblioteki
nauczycielskiej, uczył jęz. łac. w kl. Ib, jęz. pol. w kl. Ib, VI, VII, VIII, w 20 godz. tygod.
Górski Kazimierz, c. k. profesor, zawiadowca środków pomocniczych do nauki historii i
geogr. uczył geogr. w kl. Ib, hist. i geogr. w kl. IIa, IVb, VII, VIII, w 17 godz. tygod.
Seidler Franciszek, c. k. profesor, gosp. kl. VII, uczył jęz. łac. w kl. VII, jęz. grec. w kl.
VII, jęz. niem. w kl. IIab, w 19 godz. tygod.
Ks. Dr. Drozd Józef, c. k. profesor, uczył rel. rzym. kat. w kl. Iabc, IIIa, IVab, V, VI,
VII, VIII, w 18 godz. tygod.
Radecki Aleksander, c. k. profesor, gosp. kl. IVa, uczył jęz. łac. w kl. IVa, jęz. grec. w
kl. IVa, VI, jęz. pol. w kl. IVa, w 18 godz. tygod.
Wasilkowski Władysław, c. k. profesor, zawiadowca gabinetu fizykalnego, uczył matem.
w kl. Ia, IIIb, IVa, VI, VIII, fuzyki w kl. IVa, VIII, w 20 godz. tygod.; od 1. czerwca zaś
matem. w kl. Ia, IIIb, IV(ab), VI, VII; fizyki IV(ab), VIII, w 21 godz. tygod.
Bojarski Władysław, c. k. profesor, gosp. kl. VIII, uczył jęz. łac. w kl. Ia, VIII, jęz. grec.
w kl. VIII, jęz. pol. w kl. Ia, w 21 godz. tyg.
Stojanowski Bolesław, c. k. profesor, gosp. kl. IIIb, uczył jęz. łac. w kl. IIIb, jęz. grec. w
kl. IIIb, jęz. pol. w kl. IIIb, V, w 17 godz. tygodni.
Kossowicz Jan, c. k. profesor, gosp. kl. V, zawiadowca bibl. pol. dla młodzieży, uczył
jęz. łac. w kl. IVb, V, jęz. grec. w kl. V, jęz. pol. w kl. IVb, w 20 godz. tygod.
Kubliński Jan, nauczyciel, gosp. kl. VI, uczył jęz. łac. w kl. IIa, VI; jęz. pol. w kl. IIa, w
17 godz. tygod.
Puchewicz Władysław, nauczyciel, od 1 czerwca z powodu słabości na urlopie.
Nowosielski Michał, nauczyciel, gosp. kl. IIa i zawiadowca gabinetu natura., uczył
matem. w kl. IIa, historii nat. w kl. Iabc, IIab, IIIab, V, VI, 21 godz. tygod.
Ippoldt Juliusz, nauczyciel, gosp. kl. Ia i zawiadowca bibl. niem. dla młodzieży, uczył
jęz. niem. w kl. Ia, IIIa, V, VII, w 18 godz. tyg.
Klisiecki Jędrzej, egzam., zast. naucz., gosp. kl. IIIa, uczył jęz. łac. w kl. IIIa, jęz. gr. w
kl. IIIa, IVb, jęz. pol. w kl. IIIa, w 18 godz. tyg.

Kuźma Leoncjusz, egzam., zast. naucz., gosp. kl. IIb, uczył jęz. łac. w kl. Ic, IIb, jęz. pol.
w kl. Ic, IIb, w 22 godz. tygod.
Ks. Pasławski Włodzimierz, zast. naucz., uczył religii grec. kat. w kl. I-VIII, w 16 godz.
tygod.
Ks. Milczanowski Jan, prof. teol. przy Semin. duch. ob. łac. uczył rel. rzym. kat. w kl.
IIab, IIIb, w 6 godz. tygpd.
Wolański Seweryn, zast. naucz., gosp. kl. Ic, uczył geogr. w kl. Ic, historii i geogr. w kl.
IIIb, IVa, matem. w kl. Ibc, IIb, a nadto od 1. czerwca matematyki w IIIa, w 22 godz.
tygod.

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych.
Dr. Antoniewicz Mikołaj, j. w., uczył hist. kr. rodz. w kl. IIIa, w 1 godz. tygod.
Górski Kazimierz, j. w., uczył hist. kr. rodz. w kl. VII i VIII. w 2 godz. tygod.
Kossowicz Jan, j. w., uczył hist. kr. rodz. w kl. IVb, w 1 godz. tygod.
Wolański Seweryn, j. w., uczył hist. kr. rodz. w kl. IIIb, IVa, w 2 godz. tygod.
Bojarski Władysław, j. w., uczył stenografii w 2 godz. tygod.
Wynar Bazyli, zast. naucz. przy c. k. II gimnazjum w Przemyślu, uczył jęz. rusk. w 3
oddz. w 6 godz. tygod.
Krzanowski Wiktor, kierownik 6-kl. szkoły ludowej, uczył rysunków w 3 oddz. w 6
godz. tygod.
Ks. Kwieciński Stanisław, wikariusz katedr. i nauczyciel śpiewu w łac. Sem. duch. uczył
śpiewu w 2 oddz., w 4 godz. tyg.
Sawicki Włodzimierz, kancelista przy c. k. Sądzie obwod., uczył gimnastyki w 3 oddz. w
6 godz. tygod.
Weinar Bronisław, nauczyciel przy 6-kl. szkole ludowej, uczył kaligrafii w 2 oddz. w 2
godz. tygod.

Nauczyciel pomocniczy
Baumgarten Jakub, uczył religii mojżeszowej w całym gimnazjum, w 8 godz. tygod.

