Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum I. w Przemyślu za rok szkolny 1900,
Przemyśl 1900.
Gimnazjum I
rok szkolny 1900
Grono nauczycielskie.

Po skończeniu roku szkolnego 1899 i w ciągu bieżącego roku szkolnego zaszły w
gronie nauczycielskim zmiany następujące:
1. Pan c. k. Minister W. i O. zamianował reskryptem z dnia 22. czerwca 1899 l. 14339
p. Sofrona Matwijasa, zastępcę nauczyciela w tutejszym zakładzie, rzeczywistym
nauczycielem w c. k. Gimnazjum w Tarnopolu, Dra Zdzisława Krygowskiego, zastępcę
nauczyciela w c. k. szkole realnej w Krakowie i p. Mariana Burzyńskiego, zastępcę
nauczyciela w c. k. Gimnazjum w Tarnowie, rzeczywistymi nauczycielami w tutejszym
zakładzie. (Reskr. Prezyd. c. k. Rady szkol. z dnia 18. lipca 1899 r. l. 463/Prs).
2. C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała reskryptem z dnia 24. lipca 1899 l. 16178
p. Kazimierza Piątkowskiego, zastępcą nauczyciela w tutejszym zakładzie.
3. C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła reskryptem z dnia 7-go sierpnia 1899 l.
18456 p. Witolda Schreibera, zastępcę nauczyciela w tut. gimnazjum, w tym samym
charakterze do c. k. gimn. IV. we Lwowie.
4. C. k. Rada szkolna krajowa uwolniła reskryptem z dnia 13-go lutego 1900 l. 3322
ks. Jana Milczanowskiego, pomocnika katechety rit. lat. ze służby a w jego miejsce
zamianowała ks. Dra Wojciecha Galanta, katechetą pomocniczym w tutejszym zakładzie.

Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szkolnego 1900.
Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych
Piątkiewicz Stanisław, dyrektor, uczył proped. filozof. w kl. VII, VIII, w 4 godz. tyg.
Dr. Antoniewicz Mikołaj, w ciągu całego roku szkolnego na urlopie.
Bojarski Władysław, gospodarz kl. IVa, uczył języka łac. w kl. IIa, IIIc, IVa, języka greck.
w kl. IVa, w 24 godz. tyg.
Burzyński Marian, uczył mat. w IIIb, IIIc, IVb, VB, VII, fizyki w kl. IVb, VII, w 22 godz.
tyg.

Ks. Dr. Józef Drozd, uczył religii rzymsko-katol. w kl. Iabc, IVa, V-VIII, w 18 godz. tyg.
Ks. Dr. Galant Wojciech, uczył religii rzymsko-katol. w kl. IIab, IIIabc, IVb, w 10 godz.
tyg.
Goliński Stanisław, gosp. kl. IVb, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, uczył jęz. łac. w
kl. IVb, języka greckiego w kl. IVb, języka polskiego w kl. IIIa, IVb, VB, w 19 godz. tyg.
Górski Kazimierz, zawiadowca środków pomoc. do nauki hist. i geogr., uczył hist. i geogr.
w kl. IVb, Vab, Vi-VIII, w 20. godz. tyg.
Hamczykiewicz Roman, gospodarz kl. Ia, zawiadowca biblioteki niemieckiej dla uczniów,
uczył języka niemieckiego w kl. Ia, IVb, VII i VIII, w 18 godz. tyg.
Harwot Jerzy, gospodarz kl. IIIc, uczył jęz. niem. w kl. IIIabc, VII, w 16 godz. tyg.
Horbal Konstanty, uczył jęz. niem. w kl. Ibc, IIb, w 17 godz. tyg.
Kąsinowski Bronisław, gospodarz kl. Va, zawiadowca biblioteki polsk. dla uczniów, uczył
jęz. pol. w kl. IVa, Vab, w 21 godz. tyg.
Kossowicz Jan, gospodarz kl. VIII, uczył języka łac. w kl. IIIa, VIII, języka greckiego w kl.
IIIa, VIII, w 21 godz. tyg.
Dr. Krygowski Zdzisław, zawiadowca gabinetu fizykalnego, uczył matematyki w kl. Ia, IVa,
Va, VI, VIII i fizyki w kl. IVa i VIII, w 21 godz. tyg.
Kubliński Jan, gospod. kl. IIa, uczył języka łacińsk. w kl. Va, języka greck. w kl. Va, jęz.
polsk. w kl. IIa, jęz. niem. w kl. IIa, w 19 godz. tyg.
Maślak Włodzimierz, gosp. kl. IIb, uczył języka łac. w kl. IIb, jęz. polsk. w kl. Ia, IIb, VII, w
17 godz. tyg.
Myślewicz Władysław, gospod. kl. IIIb, uczył języka łacińskiego w kl. IIIb, języka greck. w
kl. IIIbc, języka polskiego w kl. IIIb, w 19 godz. tyg.
Nowosielski Michał, gospod. IIIa, zawiadowca gabinetu histor. naturalnej, uczył geogr. W kl.
Ia, matematyki w kl. IIIa, hist. nat. w kl. Ia, IIIabc, Vab, VI, w 20 godz. tyg.
Ks. Pasławski Włodzimierz, uczył rel. grecko-kat. w kl. I-VIII, w 16 godz. tyg.
Piątkowski Józef, uczył matematyki w kl. Ibc, IIab, histor. natur. w kl. Ibc, IIab, w 20 godz.
tyg.
Radecki Aleksander, gospodarz kl. VII, uczył języka łacińskiego w kl. Ia, VII, języka
greckiego w kl. VII, w 17 godz. tyg.
Seidler Franciszek, gospodarz kl. Vb, uczył języka łac. w kl. Ic, VB, języka greckiego w kl.
Vb, w 19 godz. tyg.
Sroczyński Józef, gospodarz kl. Ib, uczył języka łac. w kl. Ib, języka polskiego w kl. Ib,
geografii w kl. Ib, historii i geogr. w kl. IIIa, IVa, w 21 godz. tyg.

Stojanowski Bolesław, gosp. kl. VI, uczył języka łac. w kl. VI, języka greckiego w kl. VI,
języka polskiego w kl. IIIc i VI, w 17 godz. tyg.
Wolański Seweryn, gosp. kl. Ic, uczył jęz. polskiego w kl. Ic, geogr. w kl. Ic, hist. i geogr. w
kl. Iiab, IIIbc, w 20 godz. tyg.

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych
Bojarski Władysław, uczył stenografii w 2 godz. tyg.
Goliński Stanisław, uczył historii kraju rodzinnego w kl. IVb, w 1 godz. tyg.
Górski Kazimierz, uczył historii kraju rodzinnego w kl. VII w pierwszym półr. w I., a w
drugim półr. w 2 godz. tyg., w kl. VIII w pierwszym półroczu w 1 godz. tyg.
Kąsinowski Bronisław, uczył języka francuskiego w 2-óch oddz., w 4 godz. tyg.
Ks. Kiszakiewicz Józef, uczył śpiewu w 2-óch oddz., w 4 godz. tyg.
Krzanowski Wiktor, uczył rysunków w 3 oddz., w 6 godz. tyg.
Maślak Włodzimierz, uczył języka ruskiego w 2-óch oddziałach, w 4 godz. tyg.
Myślewicz Władysław, uczył kaligrafii w 2 oddz. w 2 godz. tyg.
Sawicki Włodzimierz, uczył gimnastyki w 3 oddz., w 6 godz. tyg.
Sroczyński Józef, uczył historii kraju rodzinnego w kl. IIIa i Iva, w 2 godz. tyg.
Stojanowski Bolesław, uczył w kl. VI, w 2 półr. historii kraju rodz. w 1 godz. tyg.
Wolański Seweryn, uczył historii kraju rodzinnego w kl. IIIbc, w 2 godz. tyg.

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

