
Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891, 

Przemyśl 1891 

 

Gimnazjum w Przemyślu  

rok szkolny 1891 
 

Grono Nauczycielskie przy końcu roku szkolnego 1891 

Piątkiewicz Stanisław, uczył propedeutyki fil. w VIIab, VIII, tygodniowo godzin 6. 

Dr. Antoniewicz Mikołaj, profesor, uczył jęz. ruskiego w II, III, hist. i geogr. w Ib, IIa, 

IVb, VIIb, tygodniowo godzin 18. 

Łęczyński Jan, profesor, uczył jęz. łac. w IIb, jęz. pol. w IIb, IIIb, IVb, tygodniowo 

godzin 17. 

Harwot Jerzy, profesor zawiadow. bibl. niem. dla uczniów, uczył języka niemieckiego w 

VI, VIIab, VIII, tygodniowo godzin 16. 

Horbal Konstanty, profesor, uczył jęz. pol. Va, VIII, języka ruskiego IV-VIII, 

tygodniowo godzin 16. 

Kościński Ignacy, profesor, gospodarz IVa, uczył jęz. łac. IVa, jęz. grec. IVa, VIIb, 

języka polskiego IVa, tygodniowo godzin 17. 

Cegliński Grzegorz, prof. prowizor. kierow. ruskich klas równorzęd., uczył jęz. łac. IIIb, 

hist. i geogr. I, II, III, w klasach ruskich, tygodniowo godzin 16. 

Goliński Stanisław, prof. zawiadow. bibl. nauczyc. gospodarz VIIa, uczył jęz. łac. VIIa, 

jęz. grec. VIIa, jęz. pol. VI, VIIa, tygodniowo godzin 15. 

Górski Kazimierz, prof. zaw. środ. pomocn. do nauki hist. i geogr., uczył jęz. pol. VIIb, 

hist. i geog. IVa, Vb, VI, VIII, tygodniowo godzin 17. 

Seidler Franciszek, profesor, gospodarz Vb, uczył jęz. łac. VB, VIIb, jęz. grec. Vb, 

tygodniowo godzin 16. 

Ks. Dr. Drozd Józef, profesor, uczył rel. Ia, IIa, III-VII, tygodniowo godzin 16. 

Schneider Stanisław, nauczyciel, gospodarz VIII, uczył jęz. łac. VIII, jęz. grec. Va, VIII, 

jęz. pol. IIIa, tygodniowo godzin 18. 

Lewkiewicz Dymitr, nauczyciel, gosp. II kl. rus., uczył jęz. łac. II, jęz. grec. III, jęz. rusk. 

I, II, III w kl. rusk., tygodniowo godzin 22. 

Bobek Kazimierz, naucz. gosp. IVb, zawiad. gabinet. naturalnego, uczył mat. Ia, IVb, 

hist. nat. Ia, IIa, IIIa, Vab, fiz. IVb, tygodniowo godzin 19. 



Radecki Aleksander, nauczyciel, gospodarz VI, uczył jęz. łac. VI, jęz. grec. IVb, VI, jęz. 

rusk. I, tygodniowo godzin 17. 

Wasilkowski Władysław, naucz. gosp. VIIb, zawiad. gabinetu fizykalnego, uczył mat. 

Vb, VI, VIIb, VIII, fizyk. VIIb, VIII, tygodniowo godzin 18. 

Dołżycki Antoni, nauczyciel, gospodarz III, kl. rusk., uczył jęz. pol. I, II, III, mat. I, II, 

III, hist. nat. I, II, III w kl. rusk., tygodniowo godzin 21. 

Zabrocki Józef, egz. zast. naucz. zawiad. bibl. pol. dla uczniów, uczył hist. i geogr. Ia, 

IIb, IIIab, Va, VIIa, tygodniowo godzin 19. 

Frank Wincenty, egzam. zastęp. nauczyciela, gospodarz Va, uczył mat. IIIab, Va, VIIa, 

fiz. IVa, VIIa, tygodniowo godzin 19. 

Batycki Józef, egzam. zastępca nauczyciela, gospodarz IIIb, uczył jęz. łac. IIIb, Va, jęz. 

grec. IIIb, tygodniowo godzin 17. 

Bryliński Józef, egzam. zastępca nauczyciela, gospodarz IIb, uczył mat. IIa, IIb, IVa, hist. 

nat. Ib, IIb, IIIb, VI, tygodniowo godzin 20. 

Malinowski Jan, egzam. zastępca nauczyciela, gospodarz I kl. rusk., uczył jęz. łac. I, jęz. 

niem. I, II, III, w kl rusk., tygodniowo godzin 23. 

Stypkowski Tomasz, zastępca nauczyciela, uczył jęz. niem. IIIa, IVb, Vab, tygodniowo 

godzin 16. 

Młodzianowski Stanisław, zastępca nauczyciela, gospodarz IIa, uczył jęz. łac. IIa, jęz. 

pol. IIa, jęz. niem. IIa, tygodniowo godzin 16. 

Ks. Decko Andrzej, egzam. zastępca nauczyciela, uczył religii  I-VIII i I-III w rusk. kl., 

tygodniowo godzin 22. 

Mikiewicz Apolinary, zastępca nauczyciela, uczył jęz. pol. Vb, jęz. niem. IIb, IIIb, IVa, 

tygodniowo godzin 16. 

Babiński Stanisław, zastępca nauczyciela, gospodarz Ib, uczył jęz. łac. Ib, jęz. pol. Ib, 

jęz. niem. Ib, tygodniowo godzin 17. 

Krukowski Władysław, zastępca nauczyciela, gospodarz Ia, uczył jęz. łac. Ia, jęz. pol. Ia, 

jęz. niem. Ia, tygodniowo godzin 17. 

Ks. Dr. Mazanek Jan, prof. teol. w miejscowym duchownym sem. i pomocnik katechety, 

uczył rel. Ib, IIb, tygodniowo godzin 4. 

 

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych. 

Nauczyciele historii i geografii w klasach IIIab, IVab, VI, VIIab, uczyli w każdej z tych klas 

historii kraju rodzinnego w 7 oddziałach. 



Batycki Józef, jak wyżej, uczył kaligrafii w 2 oddziałach, tygodniowo godzin 2. 

Malinowski Jan, jak wyżej, uczył kaligrafii w 2 oddz. w kl. rusk., tygodniowo godzin 2. 

Stypkowski Tomasz, jak wyżej, uczył jęz. franc. w 3 oddz, tygodniowo godzin 6. 

Krzanowski Wiktor, nauczyciel 6 kl. szkoły ludowej, uczył rysunków w 3 oddz., 

tygodniowo godzin 4. 

Ks. Kopko Maksym, nauczyciel relig. w sem. naucz., uczył śpiewu w 2 oddz., 

tygodniowo godzin 4. 

Wasilkowski Władysław, jak wyżej, uczył gimnastyki w 4 oddziałach, tygodniowo 

godzin 8. 

 

Do nauki religii mojżeszowej 

Baumgartem Jakub, nauczyciel nadetatowy dla całego gimnazjum, tygodniowo godzin 

8. 

 

Zmiany w składzie grona nauczycielskiego w ciągu roku szkolnego 1891. 

Reskryptem W. Prez. Rady szkolnej krajow. z dnia 15. czerwca 1890 l. 504. ks. Justyn 

Żelechowski profesor religii przy tutejszym gimnazjum przeniesiony został w stan 

spoczynku. 

Jego E. P. Minister W. i O. reskryptem z dnia 26. czerwca 1890 l. 9111 zamianował 

zastępcę nauczyciela c. k. gimnazjum brzeżańskiego, Władysława Wasilkowskiego 

rzeczywistym nauczycielem w tutejszym gimnazjum. (Reskrypt Wys. Prez. c. k. Rady 

szkol. krajow. z dnia 18. lipca 1890 l. 572). 

Jego E. P. Minister W. i O. reskryptem z dnia 26. czerwca 1890 l. 10601 zamianował 

tutejszego zastępcę nauczyciela Ignacego Markowskiego rzeczywistym nauczycielem w 

c. k. gimnazjum w Złoczowie (Reskrypt Wys. Prez. c. k. Rady szkol. krajow. z dnia 28. 

lipca 1890 l. 579). 

Wys. Rada szk. kraj. reskryptem z dnia 18. sierpnia 1890 l. 13142 przeniosła tutejszych 

zastępców nauczyciel: Józefa Bielskiego w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum w 

Stanisławowie, Edwarda Schnobricha do c. k. gimnazjum w Drohobyczu i Bronisława 

Swibę do c. k. gimnazjum w Rzeszowie, a na ich miejsce przeniosła Stanisława 

Babińskiego z c. k. gimnazjum w Kołomyi, Apolinarego Mikiewicza z c. k. gimnazjum 

w Stanisławowie i Witolda Barewicza z c. k. gimnazjum w Rzeszowie. 

Jego E. P. Minister W. i O. reskryptem z dnia 17. sierpnia 1890 l. 14496 zamianował 

zastępcę nauczyciela II-go gimnazjum we Lwowie Antoniego Dołżyckiego rzeczywistym 



nauczycielem w tutejszym gimnazjum dla ruskich klas równorzędnych. (Reskrypt Wys. 

Prez. c. k. Rady szkol. krajow. z dnia 22. sierpnia 1890 l. 645). 

Jego ces. król. Apostolska Mość Najwyższym postanowieniem z dnia 21. sierpnia 1890 

raczył najmiłościwiej zezwolić na przeniesienie dyrektora tutejszego zakładu p. Dr. 

Franciszka Grzegorczyka ze względów służbowych na posadę dyrektora c. k. 

gimnazjum w Brzeżanach i raczył najmiłościwiej zamianować profesora c. k. IV 

gimnazjum Stanisława Piątkiewicza dyrektorem tutejszego zakładu. (Reskr. J. E. P, 

Ministra W. i O. z dnia 27. sierpnia 1890 l. 17430). (Reskrypt Wys. Prez. c. k. Rady szkol. 

krajow. z dnia 2. września 1890 l. 673). 

Jego E. P. Minister W. i O. reskryptem z dnia 28. sierpnia 1890 l. 17592 zamianował 

tutejszego zastępcę nauczyciela Stanisława Lewickiego rzeczywistym nauczycielem w c. 

k. gimnazjum w Stanisławowie (Reskrypt Wys. Prez. c. k. Rady szkol. krajow. z dnia 2. 

września 1890 l. 669). 

Wys. Rada szk. kraj. reskryptem z dnia 13. września 1890 l. 15362 przeniosła zastępcę 

nauczyciela tutejszego gimnazjum Andrzeja Klisieckiego w tym samym charakterze do 

gimnazjum w Stryju. 

Wysoka Rada szkolna kraj. reskryptem z dnia 23. września 1890 l. 15646 przeniosła 

zastępcę nauczyciela w c. k. gimnazjum akademickim we Lwowie Aleksandra Jaremę w 

tym samym charakterze do tutejszego zakładu. 

Wys. Rada szk. kraj. reskryptem z dnia 26. września 1890 l. 15436 przeniosła tutejszego 

zastępcę nauczyciela Aleksandra Frąckiewicza w tym samym charakterze do c. k. 

gimnazjum w Drohobyczu. 

Wys. Rada szk. kraj. reskryptem z dnia 30. września 1890 l. 17012 przeniosła tutejszego 

zastępcę nauczyciela Witolda Barewicza w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum 

Franciszka Józefa we Lwowie. 

Jego E. P. Minister W. i O. reskryptem z dnia 9. września 1890 l. 17061 nadał 

nauczycielowi rzeczywistemu tutejszego c. k. gimnazjum Janowi Rużyckiemu posadę 

starszego nauczyciela w c. k. seminarium nauczycielskim w Czerniowcach. (Reskrypt 

Prez. c. k. Rady szkol. kraj. z dnia 6. października 1890 l. 698). 

Wys. Rada szk. kraj. reskryptem z dnia 9 stycznia 1891 l. 440 przeniosła tutejszego 

zastępcę nauczyciela Antoniego Olberka w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum 

w Brzeżanach a na jego miejsce zamianowała kandydata stanu nauczycielskiego 

Władysława Krukowskiego zastępcą nauczyciela dla tutejszego zakładu. 



Wys. Rada szk. kraj. reskryptem z dnia 27. stycznia. 1891 l. 54 przeniosła zastępcę 

tutejszego zakładu Juliana Carewicza w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum w 

Stryju. 

Jego E. P. Minister W. i O. reskryptem z dnia 17 stycznia 1891 l. 853 nadał profesorowi c. 

k. gimnazjum w Stryju Konstantemu Horbalowi posadę nauczyciela w tutejszym 

zakładzie. (Reskrypt Wys. Prez. c. k. Rady szkol. krajow. z dnia 27. stycznia 1891 l. 54.). 

Wys. Rada szk. kraj. reskryptem z dnia 10 lutego 1891 l. 2576 przeniosła tutejszego 

zastępcę nauczyciela, Aleksandra Jaremę w tym samym charakterze do c. k. 

akademickiego gimnazjum we Lwowie. 

Wys. Rada szk. kraj. reskryptem z dnia 10 lutego 1891 l. 2576 przeniosła zastępcę 

nauczyciela w c. k. akademickiego gimnazjum we Lwowie Jana Pryjmę w tym samym 

charakterze do tutejszego zakładu. 

Wys. Rada szkolna kraj. reskryptem z dnia 8. maja 1891 l. 8423 uwolniła zastępcę 

nauczyciela Jana Pryjmę od obowiązków nauczycielskich. 


