
Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum I. w Przemyślu za rok szkolny 1902, 

Przemyśl 1902. 

 

Gimnazjum I.  

rok szkolny 1902 
 

Grono nauczycielskie. 

 

Po skończeniu roku szkolnego 1901 i w ciągu bieżącego roku szkolnego zaszły w 

gronie nauczycielskim zmiany następujące: 

1. Pan c. k. Minister W. i O. reskryptem z dnia 19 czerwca 1901 l. 17118 przeniósł p. 

Jerzego Harwota, c. k. profesora w tutejszym zakładzie, w czasowy stan spoczynku. (Reskr. 

c. k. kraj. Rady szkolnej z dnia 6 lipca 1901 l. 16803). 

2. C. k. kraj. Rada szkol. przeniosła reskryptem z dnia 19 lipca 1901 l. 15057 p. 

Grzegorza Bobiaka, zastępcę nauczyciela w c. k. gimn. w Samborze, p. Eugeniusza 

Mandyczewskiego, zastępcę nauczyciela w c. k. akademic. gimnazjum we Lwowie i p. 

Michała Radomskiego, zastępcę nauczyciela w c. k. szkole realnej w Krakowie, w tym 

samym charakterze do tutejszego zakładu. 

3. C. k. kra. Rada szkol. kraj. przeniosła reskryptem z dnia 24 sierpnia 1901 l. 17204 

p. Stanisława Podkowicza, zastępcę nauczyciela w tutejszym zakładzie, w tym samych 

charakterze do c. k. gimnazjum IV we Lwowie. 

4. C. k. Rada szkol. kraj. reskryptem z dnia 28 sierpnia 1901 l. 16642 zamianowała 

kandydata stanu nauczycielskiego, p. Mariana Turnaua, zastępcą nauczyciela w tutejszym 

zakładzie. 

5. C. k. Rada szkol. krajowa reskryptem z dnia 21 sierpnia 1901 l. 23295 zamianowała 

kandydata stanu nauczycielskiego, p. Aleksandra Kleczeńskiego, zastępcą nauczyciela w 

tutejszym zakładzie. 

6. C. k. Rada szkol. krajowa reskryptem z dnia 11 września 1901 l. 25221 przeniosła 

zastępcę w tutejszym c. k. gimnazjum p. Mariana Turnaua, w tym samym charakterze do c. 

k. gimnazjum w Tarnopolu, a reskryptem z dnia 11 września 1901 l. 25225 zamianowała 

kandydata stanu nauczycielskiego p. Zygmunta Klingera, zastępcą nauczyciela w tutejszym 

zakładzie. 

 



7. Pan c. k. Minister W. i O. reskryptem a dnia 12 września 1901 l. 27398 udzielił 

nauczycielowi tutejszego zakładu p. Piotrowi Burzmińskiemu, z powodu słabości, urlopu do 

końca pierwszego półrocza, a reskryptem z dnia 15 marca 1902 l. 7003 przedłużył ten urlop 

do końca roku szkol. 1902. (Reskr. c. k. kraj. Rady szkolnej z dnia 28 września 1901 l. 28153 

i z 11 kwietnia 1902 l. 10498). 

8. Pan c. k. Minister W. i O. reskryptem a dnia 5 września 1901 l. 24010 przydzielił 

nauczyciela tutejszego zakładu Dr. Zdzisława Krygowskiego, do służby w oddziałach 

równorzędnych w c. k. szkole realnej we Lwowie. (Reskr. c. k. kraj. Rady szkolnej z dnia 18 

września 1901 l. 26276). 

9. Pan c. k. Minister W. i O. reskryptem a dnia 23 sierpnia 1901 l. 22721 zamianował 

zastępców nauczycieli w tutejszym zakładzie p. Piątkowskiego Józefa i p. Sroczyńskiego 

Józefa, rzeczywistymi nauczycielami, pierwszego w c. k. gimnazjum w Jarosławiu, a 

drugiego w c. k. gimnazjum w Stanisławowie (Reskr. Prez. c. k. Rady szkol. kraj. z dnia 6 

września 1901 l. 545/PRs). 

10. C. k. kraj. Rada szkol. Reskryptem z dnia 20 lutego 1902 l. 5075 uwolniła od 

dalszego pełnienia obowiązków służbowych pomocniczego nauczyciela religii r. l., ks. Dra 

Galanta Wojciecha, profesora św. teologii w tutejszym Seminarium duchownem, wyrażając 

mu uznanie za dotychczasową działalność. 

11. C. k. rada szkol. krajowa reskryptem z dnia 10 lutego 1902 l. 3831 zamianowała 

kandydata stanu nauczycielskiego p. Oresta Awdykowicza, zastępcą nauczyciela w 

tutejszym zakładzie. 

12. C. k. rada szkol. krajowa reskryptem z dnia 17 lutego 1902 l. 29502 zamianowała 

kandydata stanu nauczycielskiego p. Jana Karola Kozłowskiego, zastępcą nauczyciela w 

tutejszym zakładzie. 

13. Pan c. k. Minister W. i O. reskryptem a dnia13 marca 1902 l. 4874, udzielił 

zastępcy nauczyciela w tutejszym zakładzie, p. Władysławowi Myślewiczowi, urlopu na 

przeciąg drugiego półrocza, celem poratowania zdrowia. (Reskr. c. k. kraj. Rady szkol. z dnia 

11 kwietnia 1902 l. 10163). 

 

Skład grona nauczycielskiego w końcem II półrocza roku szkolnego 1902. 

Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych. 

Piątkiewicz Stanisław, dyrektor, uczył prop. filozof. w kl VII2, VIII2, tyg. godz. 4. 

Awdykowicz Orest, gospodarz kl. IIa, uczył jęz. łac. w kl. Ib8, IIa8, pol. w kl. Ib3, tyg. godz. 

19. 



Bobiak Grzegorz, gosp. kl. IIIa, uczył matem. w kl. IIIa3, IVa3, fiz. w kl. IVa3, hist. nat. w kl. 

Ib2, Ic2, IIb2, IIc2, IIIa2, IIIb2, Va2, tyg. godz. 23. 

Burzmiński Piotr, w obu półroczach z powodu słabości na urlopie. 

Burzyński Marian, zawiadowca gabinetu fizykalnego, uczył mat. w kl. Va4, VI3, VII3, VIII2, 

fiz. w kl. IVb3, VII3, VIII3, tyg. godz. 21. 

Ks. Dr. Drozd Józef, uczył rel. r. l. w kl. Ia2, Ib2, Ic2, IIa2, IIIb2, IVb2, Vb2, VII2, tyg. godz. 

18. 

Ks. Dr. Dziadosz Józef, uczył jęz. łac. w kl. IIb8, rel. r. l. w kl. IIb2, IIc2, IIIa2, IVa2, Va2, VI2, 

VIII2, tyg. godz. 20. 

Figiel Stanisław, gosp. kl. Ic, uczył jęz. łac. w kl. Ic8, IVb6, jęz. pol. w kl. Ic3, tyg. godz. 17. 

Friedberg Jan, gosp. kl. IIIb, uczył jęz. pol. w kl. IIIb3, hist. i geogr. w kl. IIIb3, IVa4, Va3, 

VI4, VIII3, tyg. godz. 20. 

Goliński Stanisław, gosp. kl. IVa, zawiadowca biblioteki naucz., uczył jęz. łac. w kl. IVa6, 

jęz. greck. w kl. IIIb3, języka pol. w kl. IVa3, Va3, Vb3, tyg. godz. 20. 

Górski Kazimierz, zawiadowca środków pomocniczych do nauki historii i geografii, uczył 

hist. i geogr. w kl. IIa4, IIb4, IVb4, Vb3, VII3, tyg. godz. 18. 

Hamczykiewicz Roman, zawiadowca biblioteki niem. dla uczniów, uczył jęz. niem w kl. 

IIIA4, IVa4, Va4, VIII4, tyg. godz. 16. 

Horbal Konstanty, w II-gim półroczu przydzielony czasowo do gimnazjum II. 

Jaworski Józef, gosp. kl. IVb, uczył jęz. pol. w kl. IVb3, jęz. niem w kl. IIc5, IVb4, histor. i 

geogr. w kl. IIc4, IIIa3, matem. w kl. IIc3, tyg. godz. 22. 

Kąsinowski Bronisław, gosp. kl. IIb i zawiadowca bibl. pol. dla uczniów, uczył jęz. pol. w 

kl. IIIa3, VI3, VII3, język. niem. w kl. IIb5, VI4, tyg. godz. 18. 

Kleczeński Aleksander, gosp. kl. IIc, uczył jęz. łac. w kl. IIc8, IIIb6, jęz. pol. w kl. IIc3, tyg. 

godz. 17. 

Klinger Zygmunt, uczył jęz. niem. w kl. Ib6, Ic6, IIa5, IIIb4, tyg. godz. 21. 

Kossowicz Jan, gosp. kl. VI, uczył jęz. łac. w kl. Vb6, VI6, języka grec. w kl. Vb5, VI5, tyg. 

godz. 22. 

Kozłowski Jan Karol, uczył jęz. łac. w kl. Ia8, jęz. pol. w kl. Ia3, IIa3, IIb3, tyg. godz. 17. 

Dr. Krygowski Zdzisław, przydzielony do służby  w oddziałach równorzędnych c. k  szkoły 

realnej we Lwowie. 

Mandyczewski Eugeniusz, gosp. kl. Ia, uczył jęz. niem. w kl. Ia6, Vb4, VII4, jęz. rusk. jako 

przedmiotu względnie obowiązkowego w I. oddz.2, w II. oddz.2, tyg. godz. 18. 

Myślewicz Władysław, w II-gim półr. z powodu słabości na urlopie. 



Nowosielski Michał, gosp. kl. Vb i zawiadowca gabinetu naturalnego, uczył geogr. w kl. Ia3, 

mat. w kl. Ia3, IVb3, Vb4, hist. natur. w kl. Ia3, IIa2, Vb2, VI2, tyg. godz. 21. 

Ks. Pasławski Włodzimierz, uczył rel. r. g. w kl. (I-VII)2, tyg. godz. 16. 

Radecki Aleksander, gosp. kl. Va, uczył jęz. łac. w kl. IIIa6, Va6, jęz. greck. w kl. IIIa5, tyg. 

godz. 17. 

Radomski Michał, gosp. kl. Ib, uczył geogr. w kl. Ib3, Ic3, mat. w kl. Ib3, Ic3, IIa3, IIb3, IIIb3, 

tyg. gdz. 21. 

Seidler Franciszek, gosp. kl. VII, uczył jęz. łac. w kl. VII5, jęz. greck. w kl. IVa4, IVb4, VII4, 

tyg. godz. 17. 

Stojanowski Bolesław, gosp. kl. VIII, uczył jęz. łac. w kl. VIII5, greck. w kl. Va5, w VIII5, 

jęz. pol. w kl. VIII3, tyg. godz. 18. 

 

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych. 

Friedberg Jan, uczył historii kraju rodzin. w klasie IIIb, IVa, VI, w 3 godzinach tygodniowo. 

Górski Kazimierz, uczył historii kraju rodzin. w kl. IVb, VII, w 2 godzinach tygodniowo. 

Jaworski Józef, uczył historii kraju rodzin. W kl. IIIa, w 1 godzinę tygodniowo. 

Kąsinowski Bronisław, uczył jęz. franc. w 3 oddziałach, w 6 godzinach tygodniowo. 

Krzanowski Wiktor, uczył rysunków w 3 oddziałach, w 6 godzinach tygodniowo. 

Nowosielski Michał, uczył kaligrafii w 2 oddz., w 2 godzinach tygodniowo. 

Sawicki Włodzimierz, uczył gimnastyki w 6 oddziałach, w 6 godzinach tygodniowo. 

Szybiak Władysław, uczył śpiewu w 2 oddz., w 4 godzinach tygodniowo. 

 

Nauczyciel pomocniczy. 

Baumgarten Jakub, uczył religii mojżeszowej w całym gimnazjum w 8 godz. tyg. 


