Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w
Przemyślu za rok szkolny 1907, Przemyśl 1907.
Gimnazjum I [zakładu głównego i filii na Zasaniu]
rok szkolny 1907
Grono nauczycielskie.

Po ukończeniu roku szkolnego 1906 i w ciągu bieżącego roku szkolnego zaszły w
gronie nauczycielskim zmiany następujące:
1. Jego Ces. Król. Apostolska Mość Najwyższym postanowieniem z dnia 16 stycznia
1907 raczył najmiłościwiej zgodzić się na przeniesienie JW. P. Stanisława Piątkiewicza, c.
k. radcy rządu i dyrektora tutejszego zakładu w stały stan spoczynku i nadać mu najłaskawiej
Order Żelaznej Korony III. kl. z uwolnieniem od taksy (Reskr. Prez. c. k. Rady szkolnej kraj.
z dnia 27 lutego 1907 l. 20).\
2. Prezydium c. k. Rady szkolnej kraj. rozp. z dnia 1 września 1906 l. 587 poruczyło
tymczasowe kierownictwo zakładu prof. Stanisławowi Golińskiemu, dotychczasowemu
kierownikowi filii, a tymczasowe kierownictwo filii prof. Bolesławowi Stojanowskiemu.
3. Pan c. k. Minister W. i O. reskr. z dnia 21 czerwca 1906 l. 19600 (reskr. Prezydium
c. k. Rady szk. kraj. z dnia 23 lipca 1906 l. 510) zamianował rzeczywistymi nauczyciela
zastępców nauczycieli w tut. zakładzie: p. Dra Ludwika Bykowskiego w c. k. gimnazjum w
Samborze, p. Aleksandra Kleczeńskiego w c. k. gimnazjum z wykładowym językiem ruskim
w Przemyślu, p. Pawła Kowalskiego w c. k. gimnazjum w Brzeżanach i p. Zdzisława
Kultysa w c. k. gimnazjum w Drohobyczu.
4. Rada szk. kraj. przeniosła zastępców nauczycieli w tut zakładzie: p. Gwidona
Hassa do c. k. Gimnazjum VII. we Lwowie reskr. z dnia 28 lipca 1906 l. 30671, p. Mikołaja
Mielnika do c. k. gimnazjum akademickiego we Lwowie reskr. z dnia. 29 sierpnia 1906 l.
37402, p. Antoniego Dudzika do c. k. gimnazjum w Nowym Sączu reskr. z dnia 28 stycznia
1907 l. 59099 i przydzieliła do służby nauczycielskiej na filii tut. zakładu zastępcę naucz. p.
Bronisława Gawła reskr. z dnia 28 lipca 1906 l. 30796.
5. Pan c. k. Minister W. i O. reskr. z dnia 7 lutego 1907 l. 2551 (reskr. c. k. Rady szk.
kraj. z dnia 21 marca 1907 l. 7424) nadał p. Karolowi Czajkowskiemu, profesorowi w tut.
zakładzie, posadę w c. k. gimnazjum akademickim we Lwowie.

6. C. k. Rada szk. kraj. przeniosła do tutejszego zakładu zastępców nauczycieli: p.
Adama Wilusza z c. k. gimnazjum w Podgórzu reskr. z dnia 17 lipca 1906 l. 26773 i p.
Adama Konopnickiego z c. k. gimnazjum polskiego w Stanisławowie reskr. z dnia 25
września 1906 l. 43233.
7. C. k. Rada szk. kraj. zamianowała zastępcami nauczycieli w tutejszym zakładzie
kandydatów stanu nauczycielskiego: p. Henryka Mayera reskr. z dnia 23 lipca 1906 l.
26798, p. Tadeusza Raciborskiego reskr. z dnia 23 lipca l. 27905, p. Kazimierza
Wiakowskiego reskr. z dnia 25 lipca 1906 l. 28052, p. Józefa Ucznia reskr. z dnia 26
września 1906 l. 26374, p. Adama Malskiego reskr. z dnia. 26 września 1906 l. 22759, p.
Edmunda Szuszkiewicza reskr. z dnia 5 października 1906 l. 29774, p. Jana Majerka reskr.
z dnia 30 października 1906 l. 5745 i p. Alfreda Jarończyka reskr. z dnia 3 lutego 1907 l.
2235.
8. C. k. Rada szk. kraj. zamianowała zastępcami nauczycieli na filii tutejszego zakładu
kandydatów stanu nauczycielskiego: p. Kamila Bogackiego reskr. z dnia 23 lipca 1906 l.
27651 i p. Jana Stokłosę reskr. z dnia 4 kwietnia 1907 l. 2264 – a zastępcą katechety ks. Dra
Eugeniusza Żukowskiego reskr. z dnia 4 września 1906 l. 35743.
9. C. k. Rada szk. kraj. reskr. z dnia 11 października 1906 l. 44563 przeniosła
zastępcę nauczyciela w tut. zakładzie p. Józefa Ucznia do c. k. gimnazjum w Jaśle – i
uwolniła od obowiązków nauczycielskich p. Kazimierza Wiakowskiego reskr. z dnia 18
października 1906 l. 43623 i p. Henryka Mayera reskr. z dnia 28 stycznia 1907 l. 4223.
10. Pan c. k. Minister W. i O. reskr. z dnia 9 października 1906 l. 15520 (reskr. c. k.
Rady szk. kraj. z dnia 20 listopada 1906 l. 47060) posunął p. Aleksandra Radeckiego, c. k.
profesora w tutejszym zakładzie do VII. kl. rangi, a reskr. z dnia 3 lipca 1906 l. 15520 (Prez.
c. k. Rady szk. kraj. z dnia 21 lipca 1906 l. 550) pp. Ks. Dra Jana Trznadla i Stanisława
Bielawskiego do VIII klasy rangi.
11. C. k. Rada szk. kraj. reskr. z dnia 21 września 1906 l. 41234 zatwierdziła w
zawodzie nauczycielskim rzeczywistego nauczyciela w tutejszym zakładzie, p. Bronisława
Popiela i nadała mu tytuł profesora.
12. C. k. Rada szk. kraj. reskr. z dnia 2 września 1906 l. 35300 intymuje reskr.
ministerialny z dnia 6 sierpnia 1906 l. 20917, którym zastępca nauczyciela p. Antoni Dudzik
otrzymał urlop na przeciąg pierwszego półrocza r. szk. 1906/7 celem przygotowania się o
egzaminu nauczycielskiego.
13. C. k. Rada szk. kraj. reskr. z dnia 28 listopada 1906 l. 54082 intymuje reskrypt
ministerialny z 19 października 1906 l. 40389 udzielający zastępcy nauczyciele, p. Adamowi

Wiluszowi celem poratowania zdrowia urlopu na przeciąg pierwszego półroczu 1906/7 ,
reskryptem zaś z dnia 2 kwietnia 1907 l. 14344 intymuje reskrypt ministerialny z dnia 22
lutego 1907 l. 4516 udzielający mu dalszego urlopu na przeciąg drugiego półrocza r. sz.
1906/7.
14. C. k. Rada szk. kraj. reskr. z dnia 30 listopada 1906 l. 54171 intymuje reskrypt
ministerialny z dnia 20 listopada 1906 l. 43062, udzielający zastępcy nauczyciela panu
Henrykowi Rosemu urlopu do końca roku szkolnego celem odbycia studiów naukowych za
granicą.

Skład grona nauczycielskiego przy końcu II półrocza roku szkolnego 1907.
Zakład Główny.
Goliński Stanisław, kierownik, uczył jęz. polskiego w kl. IVb3, tyg. godz. 3.
Ks. Bieda Konstanty, spirytualny w Seminarium duchownym ob. łac., uczył rel. rz. kat. w kl.
I(bc)2, IIa2, IIIa2, Va2, VIb2, VIIb2, tyg. godz. 12.
Bielawski Stanisław, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, gosp. kl. VIa, uczył jęz. łac. w
kl. IVa6, VIa6, jęz. greck. w kl. VIa5, tyg. godz. 17.
Burzmiński Piotr, gosp. kl. VIIa, uczył jęz. łac. w kl. VIb6, VIIa5, jęz. greck. w kl. VIIb4,
tyg. godz. 15.
Burzyński Marian, uczył mat. w kl. IIIa3, IIIb3, IVa3, IVb3, VIIa3, VIIb3, tyg. godz. 18.
Czajkowski Karol, zawiadowca gabinetu fizykalnego, gosp. kl. VIIIb, uczył mat. w kl.
VIIIa2, VIIIb2, fizyki w kl. IVb3, VIIa3, VIIb3, VIIIa3, VIIIb3, tyg. godz. 19.
Czerski Stanisław, doktor filozofii, uczył mat. w kl. Ib3, Ic3, IIb3, hist. nat. w kl. Ib2, Ic2, IIb2,
IIIb2, prop. fil. w kl. VIIIa2, VIIIb2, tyg. godz. 21.
Dorożyński Arseni, gosp. kl. VIIb, uczył jęz. łac. w kl. Vb6, VIIb5, jęz. greck. w kl. VIb5,
VIIb4, tyg. godz. 20.
Figiel Stanisław, gosp. kl. IVb, uczył jęz. łac. w kl. IIb8, IVb6, jęz. grec. w kl. IVb4, tyg.
godz. 18.
Flis Eugeniusz, zawiadowca gabinetu przyrodniczego, pomocnik kancelaryjny dyrektora,
uczył mat w kl. Ia3, IIa3, hist. nat. w kl. Ia2, IIa2, IIIa2, Va2, Vb2, VIa2, VIb2, tyg. godz. 20.
Gawryś Tadeusz, gosp. kl. IIb, uczył jęz. pol. w kl. IIa3, IIb3, geogr. w kl. Ia3, hist. i geogr. w
kl. IIb4, IIIb3, IVb4, tyg. godz. 20.
Górski Kazimierz, zawiadowca środków naukowych do historii i geografii, uczył geogr. i
hist. w kl. Va3, VIb4, VIIb3, VIIIa3, VIIIb3, tyg. godz. 16.

Hamczykiewicz Roman, zawiadowca biblioteki niem. dla uczniów, gosp. kl. VIb, uczył jęz.
niem. w kl. VIb4, VIIb4, VIIIa4, VIIIb4, tyg. godz. 16.
Jackiewicz Jakub, uczył jęz. ruskiego w kl. Ia2, Ib2, Ic2, Id2, Ie2, jako wzgl. obow. w kl. IIa2,
IIb2, IIc2, w kl. IV-VII w oddz. I2, II2, tyg. godz. 20.
Jarończyk Alfred, uczył jęz. niem. w kl. IIa5, IIb5, IIIa4, IIIb4, tyg. godz. 18.
Konopnicki Adam. gosp. kl. Ic, uczył jęz. pol. w kl. IVa3, IVb3, Va3, Vb3, jęz. niem. w kl.
Ic6, tyg. godz. 18.
Korol Edward, gosp. kl. IIIa, uczył jęz. łac. w kl. IIIa6, jęz. greck. w kl. IIIa5, IVa4, jęz. pol.
w kl. IIIa3, IIIb3, tyg. godz. 21.
Kossowicz Jan, gosp. kl. Va, uczył jęz. łac. w kl. Va6, jęz. greck. w. kl. Va5, Vb5, tyg. godz.
16.
Majerek Jan, gosp. kl. Ib, uczył jęz. łac. w kl. Ib7, jęz. greck. w IIIb5, jęz. niem. w kl. Ib6,
tyg. godz. 18.
Malski Adam, gosp. kl. Ia, uczył jęz. łac. w kl. Ia7, jęz. pol. w kl. Ia3, Ib3, geogr. w kl. Ib3,
Ic3, tyg. godz. 19.
Ks. Pasławski Włodzimierz, uczył rel. gr. kat. w kl. Ibc2, IIb2, IIIb2, IVb2, Vb2, VIb2, VIIb2,
VIIb2, tyg. godz. 16.
Popiel Bronisław, zawiadowca biblioteki pols. dla uczniów, uczył jęz. pol. w kl. VIa3, VIIa3,
VIIb3, VIIIa3, VIIIb3, tyg. godz. 15.
Raciborski Tadeusz, gosp. kl. IVa, uczył hist. i geogr. w kl. IIa4, IIIa3, IVa4, Vb3, VIa4,
VIIa3, tyg. godz. 21.
Radecki Aleksander, gosp. kl. VIIIa, uczył jęz. łac. w kl. VIIIa5, VIIIb5, jęz. greck. w kl.
VIIIa5, VIIIb5, tyg. godz. 20.
Rose Henryk, na urlopie.
Solak Jan, gosp. kl. IIa, uczył jęz. łac. w kl. Ic7, IIa8, jęz. pol. w kl. Ic3, tyg. godz. 18.
Szuszkiewicz Edmund, gosp. kl. IIIb, uczył jęz. łac. w kl. IIIb6, jęz. niem. w kl. IVa4, IVb4,
Va4, tyg. godz. 18.
Teich Gabriel, uczył jęz. niem. w kl. Ia6, Vb4, VIa4, VIIa4, tyg. godz. 18.
Ks. Dr. Trznadel Jan, uczył religii rz. kat. w kl. Ia2, IIb2, IIIb2, IVa2, IVb2, Vb2, VIa2, VIIa2,
VIIab2, tyg. godz. 18.
Wilusz Adam, na urlopie.
Zajączkowski Józef, gosp. kl. Vb, uczył matem. w kl. Va4, Vb4, VIa3, VIb3, fiz. w kl. IVa3,
prop. fil. w kl. VIIa2, VIIb2, tyg. godz. 21.

Filia na Zasaniu.
Stojanowski Bolesław, kierownik, uczył języka polsk. w kl. IVc3, tyg. godz. 3.
Bogacki Kamil, doktor filozofii, na urlopie.
Burda Jan, gosp. kl. IIIc, uczył jęz. łac. w kl. IIIc6, grec. w kl. IIIc5, polsk. w kl. IIc3, IIIc3,
tyg. godz. 17.
Gaweł Bronisław, gosp. kl. Ie, uczył jęz. pol. w kl. Ie3, niem. w kl. IIIc4, mat. w kl. Ie3, IIIc3,
hist. nat. w kl. Ie2, IIc2, IIIc2, tyg. godz. 19.
Kozłowski Jan, gosp. kl. IIc, uczył jęz. łac. w kl. Id7, IIc8, pol. w kl. Id3, tyg. godz. 18.
Stokłosa Jan, gosp. kl. Id, uczył jęz. niem. w kl. Id6, mat. w kl. Id3, IIc3, IVc3, fiz. w kl. IVc3,
hist. nat. w kl. Id2, tyg. godz. 20.
Strzelecki Kazimierz, gosp. kl. IVc, uczył jęz. łac. w kl. Ie7, IVc6, grec. w kl. IVc4, tyg. godz.
17.
Troskolański Tadeusz, doktor filozofii, uczył geografii w kl. Id3, Ie3, hist. i geogr. w kl IIc4,
IIIc3, IVc4, tyg. godz. 17.
Żelak Dominik, uczył jęz. niem. w kl. Ie6, IIc5, IVc4, tyg. godz. 15.
Ks. Dr. Żukowski Eugeniusz, uczył rel. rz. kat. w kl. Id2, Ie2, IIc2, IIIc2, IVc2, tyg. godz. 10.
Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych.
Czajkowski Karol, uczył stenografii w 2 godz. tyg.
Gawryś Tadeusz, uczył historii kraju rodzinnego w kl. IIIb i IVb, w 2 godz. tyg. i śpiewu w
2 oddz. w 4 godz. tyg.
Górski Kazimierz, uczył hist. kraju rodzin. w kl. VIb i VIIb, w 2 godz. tyg.
Jackiewicz Jakub, uczył kaligrafii w 2 oddz., w 2 godz. tyg.
Krzanowski Wiktor, dyrektor szkoły wydz. męsk., uczył rysunków w 3 oddziałach w 6
godz. tyg.
Raciborski Tadeusz, uczył hist. kraju rodzin. W kl. IIIa, IVa, VIa, VIIa, w 4 godz. tyg.
Sawicki Włodzimierz, c. k. oficjał sądowy, uczył gimnastyki w 6 oddziałach, w 6 godz. tyg.
Dr. Troskolański Tadeusz, uczył hist. kraju rodzin. w kl. IIIc, IVc, w 2 godz. tyg.

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

