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Przemyśl 1894 

 

Gimnazjum w Przemyślu  

rok szkolny 1894 
 

Skład Grona nauczycielskiego 

 

Piątkiewicz Stanisław, dyrektor, uczył proped. fil. w kl. VII. VIII., tyg. godz. 4. 

Cegliński Grzegorz, profesor i prowiz. kierownik rus. klas równorzęd., uczył w ruskich kl. 

równorzędnych języka grec. w kl. V i VI, polsk. w kl. V, tyg. godz. 12. 

Dr. Antoniewicz Mikołaj, profesor, poseł na Sejm krajowy, uczył geogr. w kl. Ia, hist. i 

geogr. w kl. IIa, III (ab) V. VI, tyg. godz. 20. 

Harwot Jerzy, profesor w VIII randze, zawiadowca bibl. niem. dla ucz., uczył niem. w kl. 

IIa, (V-VIII), tyg. godz. 21. 

Horbal Konstanty, profesor, uczył w ruskich klasach równorzęd. jęz. rusk. j niem. w kl. II. 

jęz. polsk. w kl. I, II, IV i VI i jęz. rusk. W kl. VII i VIII zakł. gł. tyg. godz. 22. 

Czyczkiewicz Andrzej, profesor, z powodu słabości na urlopie od 23. listopada 1893. 

Goliński Stanisław, prof. gospod. kl. IVa, zawiadowca bibl. nauczycielskiej, uczył jęz. łaciń. 

W kl. IIa, jęz. pol. w kl. IIa, VII, VIII, tyg. godz. 17. 

Górski Kazimierz, prof. gospod. kl. IVa, zawiadowca, środ. pom. do nauk. h. i g., uczył 

geogr. w kl. Ib, histor. i geogr. w kl. IIb, IVab, VII, VIII, tyg. godz. 21. 

Seidler Franciszek, prof. gospodarz kl. VIII., uczył jęz. łaciń. w kl. IVa, VIII, jęz. greck. w 

kl. VIII, jęz. niem. w kl. IVa. 

Ks. dr. Józef Drozd, profesor, rel. rzym.-kat. w kl. (III-VIII), tyg. godz. 20. 

Schneider Stanisław, profesor, gospodarz kl. IIIa, uczył jęz. łaciń. w kl. IIIa, VII. jęz. greck. 

w kl. IIIa, jęz. pol. w kl. IIIa. 

Lewkiewicz Dymitr, prof. gospod. kl. V. równ. rusk., uczył w ruskich kl. równorzędnych  

jęz. łaciń. w kl. V, jęz. rusk. w kl.  I, III, IV, V i VI, tyg. godz. 21. 

Radecki Aleksander, profesor, gospodarz kl. Ia, uczył jęz. łaciń. w kl. Ia, jęz. grec. w kl. VII, 

jęz. pol. w kl. Ia, rusk. w I. oddz, tyg. godz. 17. 

Bobek Kazimierz, prof. zawiadowca gabin. natur., uczył mat. w kl. (IIab), hist. nat., w kl. 

(Iab, IIab, IIIab, V. VI), tyg. godz. 22. 



Czechowski Dymitr, prof. gospod. kl. III. równ. rus., uczył w ruskich klasach 

równorzędnych jęz. łaciń. w kl. I, III, VI. Jęz. greck. w kl. III, tyg. godz. 25. 

Wasilkowski Władysław, prof. gospod. kl. VII, zawiadowca gabin. fizyka., uczył mat. w kl. 

Ia, IIIa, IV, V, VII, fizyki, w kl. IVa, VII, tyg. godz. 22. 

Nakoneczny Aleksy, profesor, uczył w ruskich kl. równorzędnych matem. w kl. II, III, IV, V 

i VI, fizyki w kl. IV, tyg. godz. 19. 

Zarzycki Seweryn, nauczyciel, gospodarz kl. VI. równorz. rusk., uczył w ruskich kl. 

równorzędnych hist. i geogr. w kl. I, II, III, IV, V, VI, tyg. godz. 21. 

Frank Wincenty, nauczyciel, gospod. kl. IVb, uczył mat. w kl. Ib, IIIb, IVb, VI, VIII, fiz. w 

kl. IVb, VIII, tyg. godz. 21. 

Bojarski Władysław, nauczyciel, pospod. kl. V., uczył jęz. łaciń. w kl. IVb, V, greck. w kl. 

V., tyg. godz. 17. 

Malinowski Jan, nauczyciel, gospodarz klasy IV. równorz. ruskiej, uczył w ruskich kl. 

równorzędnych jęz. niem. w kl. III, IV, V i IV, tyg. godz. 16. 

Ks. Sawczyn Jan, nauczyciel, uczył w rusk. kl. równ. relig. grec-kat. w kl. I-VI., w kl. VII i 

VIII. zakładu głównego, tyg. godz. 16. 

Kordasiewicz Emil, nauczyciel, zawiadowca gab. natur., gospod. kl. I. równ. rus., uczył w 

rusk. kl. równorz. jęz. niem. i matem. w kl. I, hist. nat. w kl. I, II, III, V i VI, tyg. godz. 19. 

Jarema Aleksy, nauczyciel, gospodarz kl. II. równorzęd. ruskiej, uczył w ruskich kl. 

równorzędnych jęz. łaciń. w kl. II. i IV jęz. grec. w kl. IV., tyg. godz. 18. 

Stojanowski Bolesław, naucz. gospod. kl. VI. zawiad. bibl. pol. dla uczniów, uczył jęz. łaciń. 

w kl. VI. jęz. pols. W kl. V i VI, tyg. godz. 17. 

Kossowicz Jan, nauczyciel, gospodarz kl. IIb, uczył jęz. łaciń. w kl. IIb, jęz. greck. w kl. IVa, 

jęz. pols. IIb, jęz. niem. w kl. IIb, tyg. godz. 20. 

Babiński Stanisław, egzamin. zastępca nauczyciela, gospodarz kl. Ib, uczył jęz. niem. w kl. 

Ib., jęz. pol. w kl. IIIab, IVb, tyg. godz. 15. 

Stypkowski Tomasz, zastępca naucz., uczył jęz. niem. w kl. Ia, III(ab), IVb, tyg. godz. 18. 

Demkowicz Aleksander, zastęp. naucz. gospod. kl. IIIb, uczył jęz. łaciń. w kl. IIIb, jęz. 

greck. w kl. IIIb, IVb, jęz. rusk. w II oddz., tyg. godz. 17. 

Ks. dr. Galant Wojciech, prof. teologii przy Semin. duchow. ob. ł., uczył jęz. łaciń. w kl. Ib., 

jęz. pol. w kl. Ib, tyg. godz. 11. 

 

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych 



Nauczyciele historii i geografii w klasach IIIab, IVab i VII. zakładu głównego i w klasach III 

i IV ruskich uczyli w każdej z tych klas historii kraju rodzinnego w 7 oddz. 

Stypkowski Tomasz, j. w., uczył języka franc., w 3 oddz., tyg. godz. 6. 

Radecki Aleksander, j. w., uczył w zakładzie głównym kaligrafii w 2 oddz., tyg. godz. 2. 

Malinowski Jan, j. w., uczył w ruskich kl. równorzęd. kaligrafii w 2 oddz., tyg. godz. 2. 

Wasilkowski Władysław, j. w., uczył w zakładzie głównym gimnastyki w 6 oddz., tyg. godz. 

6. 

Bobek Kazimierz, j. w., uczył w ruskich kl. równorzęd. gimnastyki w 4 oddz., tyg. godz. 4. 

Bojarski Władysław, j. w., uczył stenografii w 3 oddz., tyg. godz. 3. 

Krzanowski Wiktor, kierownik 6-klas. Szkoły ludowej, uczył rysunków w 3 oddz., tyg. 

godz. 6. 

Ks. Kwieciński Stanisław, wikariusz katedralny i nauczyciel śpiewu w polskim Seminarium 

duchownym, uczył w zakładzie głównym śpiewu w 3 oddz. tyg. godz. 4. 

Ks. Kopko Maksymilian, nauczyciel religii w Seminarium, nauczyciel i kierownik ruskiego 

chóru katedra., uczył w ruskich kl. równorzęd. śpiewu w 2 oddz., tyg. godz. 2. 

 

Do religii mojżeszowej 

Baumgarten Jakub, nauczyciel pomocniczy dla całego gimnazjum w 8 oddziałach, tyg. 

godz. 8. 

 

Zmiany w składzie grona nauczycieli w ciągu roku szkolnego 1894. 

J. E. P. Minister W. i O. przeniósł reskryptem z dnia 1. lipca 1893 l. 13487 p. Andrzeja 

Czyczkiewicza, profesora w c. k. Gimnazjum w Brodach, do tutejszego c. k. Gimnazjum; 

p. Ignacego Kościńskiego, profesora przy tutejszym c. k. Gimnazjum, do c. k. 

Gimnazjum w Podgórzu; p. Emila Kordasiewicza, rzeczywistego nauczyciela przy c. k. 

Gimnazjum w Rzeszowie, do tutejszego c. k. Gimnazjum; a p. Jana Kossowicza, 

zastępcę nauczyciela przy tutejszym c. k. Gimnazjum, zamianował rzeczywistym 

nauczycielem w tym samym zakładzie. (Reskrypt. Wys. Prezyd. c. k. Rady szkol. kraj. z 

dnia 30. lipca 1893 l. 408). 

Wys. c. k. Rada szkol. kraj. przeniosła reskryptem z dnia 9. września 1893 l. 18802 

tutejszego zastępcę nauczyciela, p. Wojciecha Polka, w tym samym charakterze do c. k. 

męskiego Seminarium nauczycielskiego w Tarnowie. 



Wys. Prezyd. c. k. Rady szkol. kraj. zatwierdziła reskryptem z dnia 19. września 1893 l. 

526 tutejszego rzeczywistego nauczyciela p. Władysława Wasilkowskiego, w zawodzie 

nauczycielskim, nadając mu tytuł c. k. profesora. 

Wys. Prezyd. c. k. Rady szkol. kraj. zatwierdziła reskryptem z dnia 5. października 1893 l. 

553 tutejszego rzeczywistego nauczyciela, p. Aleksego Nakonecznego, w zawodzie 

nauczycielskim, nadając mu tytuł c. k. profesora. 

J. E. P. Minister W. i O. przyznał reskryptem z dnia 4. grudnia 1893 l. 23561 p. 

Harwotowi Jerzemu, c. k. profesorowi tutejszego Gimnazjum ósmą rangę służbową. 

(Reskrypt. Wys. Prezyd. c. k. Rady szkol. kraj. z dnia 29. grudnia 1893 l. 649). 

Wys. Prezyd. c. k. Rady szkol. kraj. przeniosło reskryptem z d. 9. lutego 1894 l. 52 

tutejszego zastępcę nauczyciela, p. Antoniego Borzemskiego, w tym samym charakterze 

do c. k. Gimn. w Samborze. 

J. E. P. Minister W. i O. udzielił reskryptem z dnia 6. lutego 1894 l. 599 profesorowi 

tutejszego c. k. Gimnazjum, p. Andrzejowi Czyczkiewiczowi, urlopu od 23. listopada 

1893 do końca bieżącego roku szkol. dla podratowania zdrowia (Reskrypt. Wys. c. k. 

Rady szkol. kraj. z dnia 20. lutego 1894 l. 3320). 


