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Skład Grona Nauczycielskiego z końcem roku szkolnego 1889 

 

A) Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych. 

Dyrektor: 

Grzegorczyk Franciszek, dr. fil. uczył propedeutyki filoz. W VII b, i VIII a, 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 c (ruskiej), II b, III c, IV b, V b, VII 

b, tygodniowo godzin 20. 

Łęczyński Jan, gospodarz IV b, uczył języka łacińskiego w IV b i VIII a, języka 

greckiego w IV b. języka polskiego w I c. (ruskiej), tygodniowo godzin 17. 

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

filoz. W VII a i VIII b, tygodniowo godzin 20. 

Kościński Ignacy, gospodarz VI b, uczył języka łacińskiego w VI b, języka greckiego w 

VI b i VIII a, tygodniowo godzin 16. 

Tychowicz Ignacy, zawiadowca gabinetu fizykalnego, uczył matem. w V a, VI a, VII a, 

tygodniowo godzin 10. 

Cegliński Grzegorz, prowizor. kierownik równorzędnych klas z językiem wykładowym 

ruskim, uczył języka łac. i niem. w I c (ruskiej), tygodniowo godzin 14. 

Goliński Stanisław, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, gospodarz V a, uczył języka 

łacińskiego w V a, greckiego w V a, polskiego w VI a i VII a, matematyki w III c, 

tygodniowo godzin 20. 

Górski Kazimierz, gospodarz VIII a, uczył języka polskiego w VIII a, historii i geogr. w 

I a, III b, IV a, VI a, VIII a, tygodniowo godzin 20. 

Seidler Franciszek, gospodarz VII a, uczył języka łacińskiego w VII a i VIII b, greckiego 

w VII a, niemieckiego w V b, tygodniowo godzin 18. 



Ks. Drozd Józef, dr. teol., uczył religii rzym. katol. W kl. I a, II a, c, IV, V a i VI-VIII, 

tygodniowo godzin 16. 

 

Nauczyciele: 

Rużycki Jan, gospodarz II a, uczył języka łacińskiego w II a, ruskiego w I a, b, I c (rusk.), 

V, VI, VII, VIII, tygodniowo godzin 21. 

Schneider Stanisław, gospodarz VI a, uczył języka łacińskiego w VI a, greckiego w VI a 

i VIII b, polskiego w III a, tygodniowo godzin 19. 

 

Zastępcy nauczycieli: 

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

od 15. marca z powodu choroby na urlopie. 

Markowski Ignacy, z egzaminem z matem. i fizyki na całe gimn. gospodarz VII b, uczył 

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

Trusz Szymon, z egzaminem z historii natur. na całe gimn. z matem. i fizyki na niższe 

gimnazjum, gospodarz Ic (ruskiej), uczył matem. w I c (ruskiej), II a, II c, fizyki w III a i 

III c, historii naturalnej w I a, I c (ruskiej), II a, V a, VI a, tygodniowo godzin 19. 

Zych Franciszek z egzaminem z historii i geografii na całe gimnazjum, gospodarz VIII b, 

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

tygodniowo godzin 19. 

Krywult Walerian, z egzaminem z historii i geografii na całe gimnazjum, uczył języka 

niemieckiego w III a, historii i geografii w II a, II c, III a, V a, tygodniowo godzin 18. 

Frank Wincenty, z egzaminem z matematyki i fizyki na całe gimnazjum, uczył 

matematyki w I a, III a, IV b, VI b, VIII a, fizyki w IV b, VII a, VIII a, tygodniowo godzin 

23. 

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

gimnazjum, uczył matematyki w I b, II b i III b, fizyki w III b, historii naturalnej w I b, II 

b, II c, V b, VI b, tygodniowo godzin 21. 

Schnobrich Edward, z egzaminem z języka niemieckiego na całe gimnazjum, uczył 

języka niemieckiego w II a, II c, VI a i VII a, tygodniowo godzin 18. 

Bielski Józef, gospodarz III b, uczył języka łac. grec. i polskiego w III b i pol. IV a, 

tygodniowo godzin 17. 

Malinowski Jan, gospodarz IV a, uczył języka greckiego w IV a, niemieckiego w II b i 

IV a, ruskiego w II, III i IV, tygodniowo godzin 19. 



Piekarski Józef, otrzymał urlop na przeciąg II półrocza 1889 w celach naukowych. 

Olberek Antoni, gospodarz V b, uczył języka łacińskiego w V b, greckiego w V b, 

polskiego w V b i VI b, tygodniowo godzin 17. 

Klisiecki Andrzej, gospodarz II b, uczył języka łacińskiego w II b i IV a, polskiego w II 

b, tygodniowo godzin 17. 

Kossowicz Jan, gospodarz III a, uczył języka łacińskiego w III a i VII b, greckiego w VII 

b, polskiego w V a, tygodniowo godzin 18. 

Czapik Jan, gospodarz I b, uczył języka łacińskiego w I b, polskiego w I b i niemieckiego 

w I b, tygodniowo godzin 17. 

Bacior Józef, gospodarz II c, uczył języka łacińskiego w II c, greckiego w III a i 

polskiego w II c, tygodniowo godzin 16. 

Swiba Bronisław, gospodarz I a, uczył języka łacińskiego w I a, polskiego w I a i 

niemieckiego w I a, tygodniowo godzin 17. 

Frączkiewicz  Aleksander, gospodarz III c, uczył języka łacińskiego w III c, greckiego w 

III c, polskiego w III c i IV b, tygodniowo godzin 17. 

Stępkowski Tomasz, uczył języka polskiego w II a, niemieckiego w III b, III c, IV b, V a, 

tygodniowo godzin 19. 

Ks. Mazanek Jan, dr. i profesor teol. w miejscowym duchownym sem. łac., pomocnik 

katechety obrz. łac., uczył religii Rzym. Kat. w I b, II b, III b, V b, tygodniowo godzin 8. 

Ks. Decko Andrzej, z egzaminem z religii na całe gimnazjum, samoistny kooperator gr. 

kat. parafii w Prałkowcach, uczył religii gr. kat. w I c (ruskiej), tygodniowo godzin 2. 

 

B) Nauczyciel pomocniczy: 

Baumgartem Jakub, uczył rel. mojż. tygodniowo godzin 8. 

 

C) Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych: 

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

kraju rodzinnego, tygodniowo po godzinie. 

Carewicz Julian, jak wyżej, a od 15 marca b. r. Markowski Ignacy uczył kaligrafii 

tygodniowo godzin 2. 

Stypkowski Tomasz, nauczyciel nadetatowy, uczył języka francuskiego w 3 oddziałach, 

tygodniowo godzin 6. 

Ratyński Józef w I. półroczu, a Cyrbes Władysław w II. półroczu uczył śpiewu w 

dwóch oddziałach, tygodniowo godzin 4. 



Krzanowski Wiktor, nauczyciel 6 klas. szkoły ludowej męskiej, uczył rysunków w 3 

oddziałach, tygodniowo godzin 4. 

 

Zmiany w składzie grona nauczycielskiego. 

1. Rozp. Wys. c. k. Minist. W. i O. z dnia 10. lipca 1888 l. 13892 (Prez. Rsk. d. 16. lipca 

1888 l. 451) został profesor c. k. akademickiego gimnazjum we Lwowie, Grzegorz 

Cegliński zamianowany prowizor. kierownikiem równorzędnych klas ruskich gimnazjum 

w Przemyślu. 

2. J. E. Pan Minister W. i O. zamianował reskryptem z dnia 21. lipca 1888 l. 10.903 (Pr. 

Rsk. 8/8 1888 l. 533) tutej. zastępcę nauczyciela Dra Mieczysława Warmskiego 

rzeczywistym nauczycielem c. k. gimnazjum w Drohobyczu. 

3. Wysoka Rada szkolna krajowa rozporządzeniem z dnia 18. sierpnia 1888 l. 559 Pr. Rsk. 

przeniosła zast. nauczyc. gimnazjum w Złoczowie Szymona Trusza do tutejszego 

zakładu. 

4. J. E. Pan Minister W. i O. reskryptem z dnia 21. lipca 1888 l. 10. 440 (Pr. Rsk. 18/8 

1888 l. 545) nadał posadę nauczyciela w c. k. gimnazjum w Przemyślu nauczycielowi 

gimnazjum w Samborze Franciszkowi Seidlerowi i zamianował tymże reskryptem tutej. 

zastępcę nauczyciela Stanisława Schneidera rzeczywistym nauczycielem c. k. 

gimnazjum w Przemyślu. 

5. Jego c. k. Apostolska Mość raczył Najwyższym postanowieniem z dnia 7 sierpnia 1888 

zamianować profesora tutejszego gimnazjum Michała Żułkiewicza dyrektorem c. k. 

gimnazjum w Bochni. 

6. Wysoka Rada szkolna krajowa rozporządzeniem z dnia 26. sierpnia 1888 l. 586 Pr. Rsk. 

przeniosła zast. nauczyciela gimnazjalnego w Brzeżanach Edwarda Schnobricha do 

tutejszego zakładu. 

7. Wysoka Rada szkolna krajowa rozporządzeniem z d. 5. września 1888 l. 581 Pr. Rsk. 

przeniosła zastępców nauczycieli Franciszka Chowańca i Józefa Szafrana c. k. 

gimnazjum św. Anny w Krakowie, a zast. naucz. gimn. w Jaśle Wincentego Franka i 

gimnazjum w Drohobyczu Antoniego Olberka do zakładu tutejszego. 

8. Wysoka Rada szkolna krajowa rozporządzeniem z d. 15. września 1888 l. 12.436 

zamianowała ks. Andrzeja Deckę, samoistnego kooperatora gr. kat. parafii w 

Prałkowcach, prowizorycznym nauczycielem religii w równorzędnych klasach ruskich 

tutejszego gimnazjum. 



9. Wysoka Rada szkolna krajowa rozporządzeniem z d.16. września 1888 l. 602 Pr. Rsk. 

zamianowała ponownie Józefa Baciora zastępcą naucz. przy tutejszym zakładzie. 

10. Wysoka Rada szkolna krajowa rozporządzeniem z d. 10. października 1888 l. 15. 256 

zamianowała kandydata stanu naucz. Aleksandra Frączkiewicza zastępcą nauczyciela 

przy tutejszym zakładzie. 

11. Wysoka Rada szkolna krajowa rozporządzeniem z d. 4 listopada 1888 l. 775 Pr. Rsk. 

zamianowała kandydata stanu naucz. Bronisława Swibę zastępcą naucz. przy tutejszym 

zakładzie. 

11. Wysoka Rada szkolna krajowa rozporządzeniem z dnia 31 stycznia 1889 l. 67 Pr. Rsk. 

przydzieliła do służby w tut. Zakładzie pomocniczego nauczyciela Tomasza 

Stypkowskiego na czas urlopu zast. naucz. Józefa Piekarskiego. 


