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Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych. 

Dyrektor: 

Grzegorczyk Franciszek dr. fil., uczył propedeutyki filoz. w VII a i VIII b, tygodniowo 

godzin 4. 

Profesorowie: 

Ks. Żelechowski Justyn, uczył religii gr. kat. w kl. od I-VIII, tygodniowo godzin 16. 

Antoniewicz Mikołaj dr. fil., uczył hist. i geogr. w I b, III b, VI b, VIII a i VIII b, języka 

ruskiego w IV, tygodniowo godzin 18. 

Łęczyński Jan, uczył języka łacińskiego w VII a i VIII b, języka greckiego w V b, języka 

polskiego w IV a, tygodniowo godzin 18. 

Żułkiewicz Michał gospodarz VIII a, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, uczył języka 

łacińskiego w VI b, VII b, VIII a, języka greckiego w VIII a, tygodniowo godzin 21. 

Kotula Bolesław, z powodu choroby do 17. października 1887 na urlopie. 

Harwot Jerzy, uczył języka niemieckiego w V a, VI b, VII a, VIII a, propedeutyki filozof. w 

VII b i VIII a, tygodniowo godzin 20. 

Kościński Ignacy, gospodarz V b, uczył języka łacińskiego w V b, języka greckiego w VII a i 

VIII b, języka pol. w I a, tygodniowo godzin 18. 

Tychowicz Ignacy do 15. czerwca gospodarz VIII b, zawiadowca gabinetu fizykal., uczył 

matem. w V a, VI a, VII a i VIII a, fizyki w IV a, VII a, VIII b, tygodniowo godzin 21. Od 15. 

czerwca 1888 z powodu choroby na urlopie. 

Goliński Stanisław, gospodarz IV a, zawiadowca biblioteki dla młodzieży, uczył języka 

łacińskiego w IV a, greckiego w IV a, polskiego w V a, VI a, VIII b, matem. w I b, 

tygodniowo godzin 22. 

Górski Kazimierz, gospodarz VII a, uczyła języka polskiego w V b, VII a,  historii i 

geografii w I a, II b, V a, VII a, tygodniowo godzin 19. 



 

Nauczyciele: 

Ks. Drozd Józef, dr. teol., uczył religii rz. kat. w kl. I a, i od II-VIII, tygodniowo godzin 16. 

Rużycki Jan, gospodarz I a, uczył języka łacińskiego w I a, ruskiego w V, VI, VII, VIII, 

tygodniowo godzin 16. 

 

Zastępcy nauczycieli: 

Carewicz Julian, z egzaminem z języka ruskiego w całej i fizyki w niższej szkole realnej, 

uczył matemat. w I c, II a, II b, III a, III b, IV a, IV b, tygodniowo godzin 21. 

Markowski Ignacy, z egzaminem z matem. i fizyki na całe gimnaz., gospodarz VI b, uczył 

matem. w V b, VI b, VII b, VIII a, fizyki w IV b, VII b i VIII a, tygodniowo godzin 21. 

Zych Franciszek, z egzaminem z historii i geografii na całe gimnazyum, gospodarz VII b, 

uczył języka polskiego w VI b, VII b i VIII a, języka niemieckiego w III b, historii i geografii 

w IV b, VII b, tygodniowo godzin 20. 

Warmski Mieczysław, dr. fil., z egzaminem z historii i geografii na całe gimnazyum, 

gospodarz VI a, uczył języka niemieckiego w IV b, VI a, historii i geografii w III a, V b, VI a, 

tygodniowo godzin 18. 

Schneider Stanisław, z egzaminem z klas. filologii na całe gimnazyum, gospodarz V a, uczył 

języka łacińskiego w V a, greckiego w V a i VII b, języka polskiego w IV b, tygodniowo 

godzin 18. 

Krywult Walerian, z egzaminem z historii i geogr. na całe gimnazyum, uczył języka 

niemieckiego w I a, II a i IV a, historii i geografii w II a, tygodniowo godzin 19. 

Łoziński Florian, z egzaminem z matematyki, fizyki i historii naturalnej na niższe 

gimnazyum, uczył fizyki w III a i III b, historii naturalnej w I a, I b, I c, II a, II b, V a, V b, VI 

a i VI b, tygodniowo godzin 22. 

Bielski Józef, gospodarz II b, uczył języka łacińskiego w II b, niemieckiego w I b, polskiego 

w II b, tygodniowo godzin 17. 

Malinowski Jan, gospodarz III a, uczył języka greckiego w III a, ruskiego w I, II, III, 

niemieckiego w II b i III a, tygodniowo godzin 20. 

Piekarski Józef, od 15. czerwca gospodarz VIII b, uczył języka niemieckiego w V b, VII b i 

VIII b, historii i geografii w I c i IV a, tygodniowo godzin 19. 

Szafran Józef, gospodarz IV b, uczył języka łacińskiego w IV b, VI a, greckiego w IV b, 

polskiego w III b, tygodniowo godzin 19. 



Klisiecki Andrzej, gospodarz I b, uczył języka łacińskiego w I b, III a i polskiego w I b, 

tygodniowo godzin 17. 

Kossowicz Jan, gospodarz w II a, uczył języka łacińskiego w II a, greckiego w VI a, 

polskiego w II a i III a, tygodniowo godzin 19. 

Chowaniec Franciszek, gospodarz III b, uczył języka łacińskiego w III b, greckiego w III b i 

IV b, matematyki w I a, tygodniowo godzin 19. 

Czapik Jan, gospodarz I c, uczył języka łacińskiego w I c, niemieckiego w I c, polskiego w I 

c, tygodniowo godzin 17. 

Ks. Mazanek Jan, profesor teologii w miejscowym duchownym Seminarium łac., pomocnik 

katechety obrz. łac., uczył religii rz. kat. w I b i c, tygodniowo godzin 2. 

 

Nauczyciel pomocniczy: 

Baumgarten Jakub, uczył rel. Mojż., tygodniowo godzin 8. 

 

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych: 

Nauczyciele hist. i geogr.  w klasach III, IV, VI i VII uczyli w każdej z tych klas także historii 

kraju rodzin., tygodniowo po godzinie. 

Carewicz Julian, jak wyżej, uczył kaligrafii, tygod. godz. 2. 

Stypkowki Tomasz, nauczyciel nadetatowy, uczył języka franc. w 3 oddziałach, tygod. 

godzin 6. 

Bacior Józef, w I półr. a Ratyński Józef w II półr. uczył śpiewu w dwóch oddziałach, 

tygodniowo gpdzin 4. 

Krzanowski Wiktor, nauczyciel szkoły wydz. męskiej, uczył rysunków w 3 oddziałach, 

tygodniowo godzin 4. 

 

Zmiany w składzie grona nauczycielskiego. 

Rozp. Wys. c. k. Minist. W. i O. z dnia 2 kwietnia 1887 l. 5903 rzeczywistym 

nauczycielem zamianowany i do końca roku szk. 1886/7 w c. k. gimnazjum w Kołomyi w 

charakterze zast. nauczyciela pozostawiony Jan Rużycki rozpoczął służbę w tutejszym 

zakładzie z początkiem r. szk. 1887/8. 

Profesor c. k. gimnazjum w Drohobyczu, Michał Żułkiewicz, zamianowany 

reskryptem JE. Pana Ministra W. i O. z d. 9 lipca 1887 l. 11.248 nauczycielem tutejszego 

zakładu, rozpoczął służbę z początkiem r. szk. 1887/8. 



Prof. Dr Mikołaj Antoniewicz, od 1 maja 1887 do końca roku szk. 1887 z powodu 

choroby na urlopie, zgłosił się znowu do służby z początkiem r. szk. 1887/8. 

Wysoka Rada szkolna krajowa rozporządz. z dnia 7. września 1887 (l. 604 Pr. Rsk.) 

przeniosła zast. naucz. gimnazyum Franc. Józefa we Lwowie Jana Malinowskiego do 

tutejszego zakładu, a zast. nauczyciela przy tutejszym zakładzie Grzegorza Nalewajkę do IV 

gimnazjum we Lwowie w tym samym charakterze. 

Wysoka Rada szkolna kraj. rozp. z dnia 25. września 1887 l. 13.741 uwolniła od 

pełnienia służby w tutejszym zakładzie zastępcę nauczyciela Karola Miodońskiego na 

własną jego prośbę, a na jego miejsce zamianowała kandydata stanu nauczycielskiego 

Franciszka Chowańca zastępcą naucz. dla tutejszego zakładu. 

Wysoka Rada szkolna kraj. rozp. z d. 20. listopada 1887 l. 16.937 zamianowała ks. 

Jana Mazanka profesora teologii w miejscowym duchownym Seminarium łac., 

pomocnikiem katechety ob. łac. z obowiązkiem udzielania nauki rel. w jednym oddziale kl. I. 

Wysoka Rada szkolna kraj. rozp. z d. 15. lutego 1888 l. 78. Pr. Rsk. zamianowała 

kandydata stanu naucz. Jana Czapika zastępcą nauczyciela przy tutejszym zakładzie. 

JE. Pan Minister W. i O. udzielił reskryptem z dnia 16. lutego 1888 l. 2832 od 17. 

października 1887 choremu profesorowi Bolesławowi Kotuli urlopu na przeciąg II półr. b. r. 

szk. 

Wysoka Rada szkolna kraj. rozporz. z dnia 28. maja 1888 l. 3786 uwolniła od 

pełnienia służby w tutejszym zakładzie chorego zastępcę nauczyciela Józefa Baciora na 

własną jego prośbę. 

Wysoka Rada szkolna kraj. udzieliła rozporz. z dnia 9. czerwca 1888 l. 7703 choremu 

prof. Ignacemu Tychowiczowi urlopu od 15. czerwca do końca b. r. szkoln. dla poratowania 

zdrowia. 


