Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum I. w Przemyślu za rok szkolny 1898,
Przemyśl 1898.
Gimnazjum I
rok szkolny 1898
Grono nauczycielskie

Po skończeniu roku szkolnego 1897i w ciągu bieżącego roku szkolnego zaszły w
gronie nauczycielskim zmiany następujące:
1. J. E. Pan Minister W. i O. przeniósł reskryptem z dnia 29. lipca 1897 l. 18273
nauczyciela tutejszego zakładu p. Władysława Puchewicza do c. k. Gimnazjum w
Rzeszowie (Reskryptem W. Prezyd. c. k. rady szkolnej z dnia 21. sierpnia 1897 l. 327).
2. Wysokie Prezyd. c. k. kraj. Rady szkolnej zatwierdziło reskryptem z dnia 16.
września 1897 l. 337 nauczyciela tutejszego zakładu p. Jana Kublińskiego w zawodzie
nauczycielskim nadając mu tytuł c. k. profesora.
3. Wysoka c. k. Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 16. października 1897 l.
17035 zamianowała kandydata nauczycielskiego p. Kazimierza Piątkowskiego zastępca
nauczyciela w tutejszym zakładzie.
4. J. E. Pan Minister W. i O. zamianował reskryptem z dnia 25. października 1897 l.
31428 p. Leoncjusza Kuźmę, zastępcę tutejszego zakładu, rzeczywistym nauczycielem w c.
k. Gimnazjum w Kołomyi. (Reskryptem W. Prezyd. c. k. rady szkolnej z dnia 26. grudnia
1897 l. 31428).
5. . J. E. Pan Minister W. i O. zamianował reskryptem z dnia 12. stycznia 1898 l. 587
p. Jędrzeja Klisieckiego, zastępcę tutejszego zakładu rzeczywistym nauczycielem c. k.
Gimnazjum w Złoczowie. (Reskryptem W. Prezyd. c. k. rady szkolnej z dnia 28. stycznia
1898 l. 14).
6. Wysoka c. k. Rada szkolna krajowa zamianowała reskryptem z dnia 25. stycznia
1898 l. 30232 p. Dr. Tadeusza Troskolańskiego zastępcą nauczyciela w tutejszym zakładzie.
7. Wysoka c. k. Rada szkolna krajowa przeniosła reskryptem z dnia 25. stycznia 1898
l. 1371 p. Władysława Myślewicza, zastępcę nauczyciela w c. k. Gimnazjum w Złoczowie,
w tym samym charakterze do tutejszego zakładu.

8. Wysoka c. k. Rada szkolna krajowa zamianowała reskryptem z dnia 8. lutego 1898
l. 3221 dotychczasowego pomocnika nauczyciela religii ob. łac. ks. Jana Milczanowskiego,
zastępcą nauczyciela w tutejszym zakładzie.

Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szkolnego 1898.
Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych.
Piątkiewicz Stanisław, c. k. radca rządowy i dyrektor, uczył proped. filozof. w kl. VII i VIII,
w 4 godz. tyg,
Dr. Antoniewicz Mikołaj, c. k. profesor, uczył histor. i geogr. w kl. VI, VII, VIII, w 10 godz.
tyg.
Harwot Jerzy, c. k. profesor w VIII. randze, uczył jęz. niemiec. w kl. IIIa, IVb, V, VII,
geogr. w kl. Ia, w 19 godz. tyg.
Horbal Konstanty, c. k. profesor, uczył jęz. niem. w kl. Ia, Ib, IIb, w 17 godz. tyg.
Goliński Stanisław, c. k. profesor, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, gosp. kl. IIb, uczył
jęz. łac. w kl. IIb, jęz. pol. w kl. IIb, VII, VIII, w 17 godz. tyg.
Górski Kazimierz, c. k. prof. w II półroczu z powodu słabości na urlopie.
Seidler Franciszek, c. k. profesor, gosp. kl. VIII, uczył jęz. łac. w kl. IIIb, VIII, jęz. grec. w
kl. VIII, w 16 godz. tyg.
Ks. Dr. Drozd Józef, c. k. profesor, uczył rel. rzym. kat. w kl. Ia, Ib, Ic, IIIa, IIIb, IVa, V,
VII, VIII, w 18 godz. tyg.
Radecki Aleksander, c. k. profesor, gosp. kl. V, uczył jęz. łac. w kl. V, grec. w kl. V, VII,
jęz. pol. w kl. IVa, w 18 godz. tyg.
Wasilkowski Władysław, c. k. profesor, zawiadowca gabinetu fizykalnego, gosp. kl. VII,
uczył mat. w kl. IVb, VI, VII, VIII, fizyki w kl. IVab, VII, VIII, w 23 godz. tyg.
Bojarski Władysław, c. k. profesor, gosp. kl. IIa, uczył jęz. łac. w kl. IIa, jęz. grec. w kl. IIIb,
jęz. pol. w kl. IIa, hist. i geogr. w kl, IIa, IIb, w 24 godz. tyg.
Stojanowski Bolesław, c. k. profesor, gosp. kl. IVb, uczył jęz. łac. w kl. IVb, jęz. grec. w kl.
IVb, jęz. pol. w kl. IVb, V, VI, w 19 godz. tyg.
Kossowicz Jan, c. k. profesor, zawiadowca biblioteki pol. dla młodzieży, gosp. kl. VI, uczył
jęz. łac. w kl. Ia, VI, jęz. grec. w kl. VI, jęz. pol. w kl. Ia, w 22 godz. tyg.
Kubliński Jan, c. k. profesor, gosp. kl. IIIa, uczył jęz. łac. w kl. IIIa, VII, jęz. grec. w kl. IIIa,
jęz. pol. IIIa, w 19 godz. tyg.
Nowosielski Michał, nauczyciel, zawiadowca gabinetu naturalnego, gosp. kl. Ia, uczył
matem. w kl. Ia, Ic, IIIa, hist. nat. w kl. Ia, IIIa, IIIb, V, VI, w 19 godz. tyg.

Ippoldt Juliusz, nauczyciel, zawiadowca bibl. niem. dla uczniów, gosp. kl. Ic, uczył jęz.
niem. w kl. Ic, IIa, IVa, VI, VIII, w 23 godz. tyg,
Ks. Milczanowski Jan, prof. teolog. przy Sem. duch. ob. łac. i zast. naucz., uczył religii w kl.
Ic, IIa, IIb, IVb, jęz. łac. w kl. Ic, w 16 godz. tyg,
Dr. Troskolański Tadeusz, egzam. zast. nauczyciela, zawiadowca środków pomocniczych
do nauki hist. i geogr., uczył jęz. pol. w kl. Ic, geogr. w kl. Ic, hist. i geogr. w kl. IIIa, IVab,
V, w 20 godz. tyg.
Ks. Pasławski Włodzimierz, egzam. zast. naucz., uczył rel. gr. kat. w kl. I-VIII, w 16 godz.
tyg.
Wolański Seweryn, zast. naucz., gospodarz kl. IIIb, uczył jęz. pol. w kl. IIIb, jęz. niem. w kl.
IIIb, histor. i geogr. w kl. IIIb, matem. w kl. IIIb, IVa, V, w 20 godz. tyg.
Myślewicz Władysław, zast. naucz., gosp. kl. IVa, uczył jęz. łac. w kl. Ib, IVa, jęz. grec. w
kl. IVa, jęz. pol. w kl. Ib, w 21 godz. tyg.
Piątkowski Kazimierz, zast. naucz., gosp. kl. Ib, uczył geogr. w kl. Ib, matem. w kl. Ib, IIa,
IIb, hist. nat. w kl. Ib, Ic, IIa, IIb, w 20 godz. tyg.

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych.
Dr. Antoniewicz Mikołaj, j. w., uczył hist. kr. rodz. w kl. VII, w 2 godz. tyg.
Dr. Troskolański Tadeusz, j. w., uczył hist. kr. rodz. w kl. IVa, IVb, w 2 godz, tyg,
Wolański Seweryn, j. w., uczył hist. kr. rodz. w kl. IIIa. IIIb, w 2 godz. tyg.
Bojarski Władysław, j. w., uczył stenografii w 1 godz. tyg.
Jarema Aleksy, c. k. profesor gimnazjum II., uczył jęz. ruskiego w 3 oddz., w 6 godz. tyg.
Krzanowski Wiktor, dyrektor szkoły wydziałowej męskiej, uczył rysunków w 3 oddziałach,
w 6 godz. tyg.
Ks. Kwieciński Stanisław, wikariusz katedralny i nauczyciel śpiewu w łac. Semin. duch.,
uczył śpiewu w 2 oddz., w 4 godz. tyg.
Sawicki Włodzimierz, kancelista przy c. k. Sądzie obwodowym, uczył gimnastyki w 3 oddz.,
w 6 godz. tyg.
Weinar Bronisław, nauczyciel przy szkole wydział., uczył kaligrafii w 2 oddz., w 2 godz.
tyg.

Nauczyciel pomocniczy.
Baumgarten Jakub, uczył rel. mojż. w całym gimnazjum w 8 godz. tyg.

