
Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum w Przemyślu za rok szkolny 1895, 

Przemyśl 1895. 
 

Gimnazyum w Przemyślu za rok szkolny 1895 
 

Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szkolnego 1895. 

 

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 łac. w kl. VII, grec. w kl. VII, proped. fil. w kl. VII, tyg. godz. 1.  

Dr. Antoniewicz Mikołaj profesor, gosp. kl. IIa, poseł na Sejm krajowy, uczył jęz. niem. w 

kl. Ib, IIa, geogr. w kl. Ib, hist. i geogr. w kl. IIa, tyg. godz. 18. 

Harwot Jerzy profesor w VIII. randze, gosp. kl. Vb, uczył jęz. niem. w kl. IIIa, IVa, VB, VII, 

VIII, tyg. godz. 20. 

Horbal Konstanty profesor, zawiad. bibl. pol. dla uczn. w rusk. kl., uczył języka Rusk. w kl. 

VIII, zakł. gł. i jęz. rusk. w kl. IV, V, VI, jęz. pols. w kl. V, VI, VII, jęz. niem. w kl. II, w 

ruskich kl. równorz., tyg. godz. 22. 

Czyczkiewicz Andrzej profesor, gospod. kl. VI, uczył w ruskich kl. równorzędnych jęz. łac. 

w kl. II, VI, jęz. greck. w kl. VI. 

Goliński Stanisław profesor, gospod. kl. IIIa, zawiadowca bibl. nauczycielskiej, uczył jęz. 

łac.  w kl. IIIa, jęz. pols. w kl. IIIa, VI, VII, VIII i w klasie przygotow. Ruskiej, tyg. godz. 21. 

Górski Kazimierz profesor, zawiad. środ. pomoc. do nauki hist. i geogr., uczył geografii w 

kl. Ia, IIIa, IVb, Va, VII, VIII, tyg. godz. 19. 

Seidler Franciszek profesor, z powodu słabości w II półroczu na urlopie. 

 Ks. dr. Józef Drozd profesor, uczył rel. rzym.-kat. w kl. Iabc, IIb, IV, V, VI, VIII, tyg. godz. 

16. 

Lewkiewicz Dymitr profesor, z powodu słabości w II półroczu na urlopie. 

Radecki Alexander profesor, gospodarz kl. Va, uczył jęz. łac. w kl. IIa, V(ab), jęz. grec. w 

kl. V(ab), VIII, tyg. godz. 24. 

Czechowski Dymitr profesor, gosp. kl. IV, zawiadowca bibl. naucz. w rusk. kl., uczył  w 

ruzkich kl. równorzędnych jęz. łac. w kl. IV, jęz. greck. w kl. IV, V, jęz. pols. w I, IV, tyg. 

godz. 19. 



Wasilkowski Władysław profesor, gosp. kl. VIII, zawadowca gabun. fizyk., uczył matem. w 

kl. IIa, IIIa, IVa, VI, VIII, fizyki w kl. IVa, VII, ttgod. Godz. 20. 

Nakoneczny Alexy profesor, zawiad. gabin. fizyk. w rusk. kl. równorz., uczył w ruskich kl. 

równorzędnych matem. w kl. III-VII, fizyki w kl. IV, VII, tyg. godz. 22. 

Zarzycki Seweryn profesor, gospodarz kl. VII, uczył w ruskich kl. równorzędnych geogr. i 

hist. w kl. II-VII, tyg. godz. 21. 

Frank Wincenty profesor, gospodarz kl. VII, uczył matem. w kl. IIIb, IVb, Vb, VII, fiz. w kl. 

IVb, VII, tyg. godz. 19. 

Bojarski Władysław profesor, gospodarz kl. VI, uczył jęz. łac. w kl. VI, VII, jez. Grec. w kl. 

VI, jęz. polsk. w kl. Vb, tyg. godz. 19. 

Malinowski Jan profesor, gosp. kl. V, zawiad. bibl. niem. dla uczn. w rusk. kl., uczył w 

ruskich kl równorzędnych jęz. niem. w kl. III-VII, tyg. godz. 20. 

Ks. Sawczyn Jan profesor, uczył w rusk. kl. równ. rel. gr.-kat. w kl. przygot. i w kl. I-VII; w 

kl. VIII zakładu głównego, tyg. godz. 18. 

Kordasiewicz Emil profesor, zawiad. gab. nat. w rusk. kl. równ., gospod. kl. II, uczył w rusk. 

kl, równorz. matem. w kl. I, II, hist. natur. w kl. I, II, III, V, VI, tyg. godz. 19. 

Stojanowski Bolesław nauczyciel, gosp. kl. IVb, zawiad. bibl. pols. dla uczniów, uczył jęz. 

łac. w kl. Ib, jęz. greck. w kl. IVb, jęz. polsk. w kl. Ib, IVb, Va, tyg. godz. 21. 

Jarema Alexy, naucz., gosp. kl. III, zawiad. bibl. rusk. dla uczniów w rusk. kl., uczył w rusk. 

kl. równorzędnych, uczył jęz. łac. w kl. III, V, jęz. greck. w kl. III, jęz. polsk. w kl. III tyg. 

godz.. 19. 

Kossowicz Jan nauczyciel, gospod. kl. IIIb, uczył jęz. łac. w kl. IIIb, jęz. greck. w kl. IIIab, 

jęz. polsk. w kl. IIIb, tyg godz. 19. 

Joniec Antoni naucz., gospod. kl. IIb, zawiad. bibl. niem. dla uczn., uczył jęz. niem. w kl. 

IIb, IIIb, IVb, Va, VI, tyg. godz. 21. 

Kubliński Jan naucz., gospod. kl. IVa, uczył jęz. łac. w kl. IVa, VII, jęz. greck. w kl. IVa, 

VII, tyg. godz. 19. 

Kmicikiewicz Włodzimierz nauczyciel, z powodu słabości w II. półroczu na urlopie. 

Klisiecki Jędrzej egzam. zast. naucz., gospod. kl. Ia, uczył jęz. łac. w kl. Ia, IVb, jęz. pol. w 

kl. Ia, IVa, tyg. godz. 20. 

Petryk Jozafat egzam. zastępca naucz., uczył jęz. niem. w kl. Ia, matem. w kl. Iac, IIb, Va. 

Nowosielski Michał egzam. zast. naucz., gospod. kl. Ib, zawiad. gabin, natur., uczył matem. 

w kl. Ib, hist. natur. w kl. Iabc, IIIab, Vb, VI, tyg. godz. 23. 



Stypkowski Tomasz zast. naucz., gospod. kl. Ic, uczył jęz. łac. w kl. Ic, jęz. niem. w kl. Ic, 

jęz. pols. w kl. Ic, tyg. godz. 17. 

Franczuk Jan zast. naucz., gospod. kl. I, uczył w rusk. kl. równorzędnych jęz. łac w kl. I, jęz. 

rusk. w kl. II, III, VII, geogr. w I, tyg. godz. 22. 

Witwicki Tadeusz zastępca nauczyciela, uczył geogr. w kl. Ic, hist. i geogr. w kl. IIb, IIIb, 

IVa, Vb, VI, tyg. godz. 21. 

Ks. dr. Galant Wojciech prof. teolog. przy Semin. duchow. ob. łac., uczył jęz. łac. w kl. IIb, 

jęz. polsk. w kl. IIab, tyg. godz. 14. 

Ks. Jan Milczanowski, prof. teologii przy Seminar. duchow. ob. łać., uczył religii obrz. 

rzym.-kat. w kl. IIa, IIIab, VII, tyg. godz. 8. 

Ks. Kormosz Emil, katecheta przy szkoł. lud.. gosp. kl. przyg., uczył w rusk. kl. 

równorzędnych jęz. rusk. w kl. przyogotow. i w kl. I, tyg. godz. 10. 

Ks. Jarema Teodat, katecheta przy szkołach lud., uczył jęz. niem. w kl. rusk. przyg., w kl. I 

jęz. rusk. i kalgrafii w kl. przygot., tyg. godz. 15. 

 

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych. 

Goliński Stanisław, j. w., uczył histor. kraju rodz. w kl. IIIa, tyg. godz. 1. 

Górski Kazimierz, j. w., uczył hist. kr. rodz. w kl. VII, VIII, tyg. godz. 2. 

Zarzycki Seweryn, j. w., uczył histor. kraju rodzin. W kl. rusk. III, IV, VII, tyg. godz. 4. 

Stojanowski Bolesław, j. w., uczył histor. kraju rodz. w kl. IVb i kaligr. w zakładzie główn. 

w 2 oddz., tyg. godz. 3. 

Witwicki Tadeusz, j. w., uczył histor. kraju rodz. w kl. IIIb, IVa, tyg. godz. 2. 

Jarema Alexy, j. w., uczył w zakł. główn. jęz. rusk. w oddz. II, tyg. godz. 2. 

Franczuk Jan, j. w., uczył w zakł. główn. jęz. rusk. w oddz. I, tyg. godz. 2. 

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

Malinowski Jan, j. w., uczył kaligr. w rusk. kl. równorz. w 2 oddz., tyg. godz. 2. 

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

Koczyrkiewicz Szymon, naucz. ludowy, uczył w ruskich kl. równorzędnych gimnastyki w 5 

oddz., tyg. godz. 6. 

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

Krzanowski Wiktor kierownik szkoły 6-klasowej ludowej, uczył w zakł. gł. rysunków w 3 

oddz., tyg. godz. 6. 

Żurakowski Antoni kierownik szkoły 4-klasowej, uczył w rusk. kl. równorzędnych 

rysunków w 3 oddz., tyg. godz. 4. 



Ks. Kwieciński Stanisław, wikar. kated. i naucz. śpiewu w pols. Sem. duch., uczył w zakł. 

gł. śpiewu w 3 oddz., tyg. godz. 4. 

Ks. Kormosz Emil, katecheta szkół ludowych, uczył w rusk. kl. równorzędn. Śpiewu w 3 

oddz., tyg. godz. 3. 

Do religii mojżeszowej Baumgarten Jakób, nauczyciel pomocniczy dla całego gimnazyum 

w 8 oddziałach, tyg. godz. 8. 

 

Zmiany w składzie grona nauczycielskiego w ciągu roku szkolnego 1894. 

1. Wys. c. k. Rada szkolna kraj. przeniosła reskryptem z dnia 27. lipca 1894. 1. 12616 

zastępcę nauczyciela w c. k. Gimnazyum w Buczaczu p. Michała Nowosielskiego w 

tym samym charakterze do tutejszego zakładu. 

2. J. E. P. Minister W. i O. przeniósł reskryptem z dnia 6. lipca 1894. I. 13562 c. k. 

profesora tutejszego zakładu. p. Stanisława Schneidera, do c. k. Gimiiazyum V. we 

Lwowie, a zamianował p. Antoniego Jońca, zastępcę nauczyciela w c. k. Gimnazyum 

III. w Krakowie. p. Włodzimierza Kmicikiewicza, zastępcę nauczyciela w c. k. 

Gimnazyum V. we Lwowie i p. Jana Kublińskiego, nauczyciela w Gimnazyum 

prywatnem OO Jezuitów w Bąkowicach pod Chynowem rzeczywistymi 

nauczycielami tutejszego zakładu. (Reskrypt Wys. Prez. c. k. Rady szkol. kraj. z dnia 

8. sierpnia 1894. 1. 384/Pr. R. S.)                                                                                                      

3. Wys. c. k. Rada szkol. kraj. reskrypt. z dnia 30. sierpnia 1894. 1. 19190 zamianowała 

kandydata stanu nauczycielskiego, p. Tadeusza Witwickiego, zastępcą nauczyciela w 

tutejszym zakładzie. 

4. J. E. P. Minister W. i O. przeniósł reskryptem z dnia 21. sierpnia 1894. I. 16553 

profesora tutejszego zakładu, p. Kazimierza Bobka do c. k. Gimnazyum św. Anny w 

Krakowie, i zamianował zastępcę nauczyciela tutejszego zakładu, p. Stanisława 

Babińskiego, prowizorycznym nauczycielem w c. k. Gimnazyum w Rzeszowie. 

(Reskrypt Wys. Prezyd. c. k. Rady szkol. kraj. z dnia 30. sierpnia 1894. 1. 435/Pr. R. 

S.) 

5. Wys. c. k. Rada szkol. kraj. reskryptem z dnia 3. września 1894. l. 19781 zamianowała 

kandydata stanu nauczycielskiego, p. Andrzeja Klisieckiego, zastępcą nauczyciela w 

tutejszym zakładzie. 



6. Wys. c. k. Rada szkol. kraj. reskryptem z dnia 3. września 894. l. 19749 przeniosła 

zastępcę nauczyciela przy c. k. Gimnazyum akademickiem we Lwowie, p. Jana 

Frauczuka, w tym samym charakterze do tutejszego zakładu. 

7. Wys. Prezyd. c. k. Rady szkol. kraj. zatwierdziło reskryptem z dnia 10. października 

1894. l. 456 tutejszego rzeczywistego nauczyciela. p. Wincentego Franka w zawodzie 

nauczycielskim, nadając mu tytuł c. k. profesora. 

8. Wys. Prezyd. c. k. Rady szkol. kraj. zatwierdziło reskryptem z dnia 10. października 

1894. l. 457 tutejszego rzeczywistego nauczyciela, p. Seweryna Zarzyckiego, w 

zawodzie nauczycielskim, nadając mu tytuł c. k. profesora. 

9. Wys. Prezyd. c. k. Rady szkol. kraj. zatwierdziło reskryptem z dnia 10. października 

1894. l. 458 tutejszego rzeczywistego nauczyciela. p. Jana Malinowskiego, w 

zawodzie nauczycielskim, nadając mu tytuł c. k. profesora. 

10. Wys. Prezyd. c. k. Rady szkol. kraj. zatwierdziło reskryptem z dnia 10. października 

1894. l. 459 tutejszego rzeczywistego nauczyciela. p. Emila Kordasiewicza, w 

zawodzie nauczycielskim, nadając mu tytuł c. k. profesora. 

11. Wys. c. k. Rada szkolna krajowa przeniosła reskryptem z dnia 18 października 1894 l. 

21281 zastępcę nauczyciela w c. k. Gimnazyum Franciszka Jozefa, p. Jozefa Petryka, 

w tym samym charakterze do tutejszego zakładu. 

12. Wys. c. k. Rada szkolna krajowa zamianowała reskryptem z dnia 26 października 

1894. l. 24263, profesora teologii w tutejszym Seminaryum duchownem, ks. Jana 

Milczanowskiego pomocniczym katechetą w tutejszym zakładzie. 

13. Wys. c. k. Bada szkol. kraj. przeniosła reskryptem z 4. stycznia 1895. do l 31470 

tutejszego zastępcę nauczyciela p. Alexandra Demkowicza, w tym samym charakterze 

do c. k. Gimnazyum w Drohobyczu. 

14. J. E. Pan Minister Wyznań i Oświecenia udzielił reskryptem z 12. marca 1895. do 1. 

5396 c. k. profesorowi, p. Franciszkowi Seidlerowi, urlopu dla poratowania zdrowia 

do końca b. r. szk. (Reskrypt Wysokiej Rady Szkolnej z 24. marca 1895. do 1. 7345.) 



15. J. E. Pan Minister Wyznań i Oświecenia udzielił reskryptem z 12. marca 1895. do 1. 

7341; nauczycielowi, przydzielonemu do ruskich klas równorzędnych, p. 

Włodzimierzowi Kmicikiewiczowi. urlopu do końca b. r. szk. dla poratowania 

zdrowia. (Reskrypt Wysokiej Rady szk. z 24. marca 1895. 1. 7346.) 

16. Wysokie Prezydyum c. k. Rady szkolnej krajowej zatwierdziło reskryptem z 18. maja 

1895. 1. 221 tutejszego rzeczywistego nauczyciela, p. Władysława Bojarskiego, w 

zawodzie nauczycielskim, nadając mu tytuł c. k. profesora. 

17. J. E. Pan Minister Wyznań i Oświecenia udzielił reskryptem z 9. maja 1895. (10 I. 

9465 e. k. profesorowi, p. Dymitrowi Lewkiewiczowi. urlopu dla poratowania zdrowia 

do końca b. r. szk. (Reskrypt Wysokiej Rady szk. z 22. maja 1995. do I. 11954.)  

 


