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Gimnazjum w Przemyślu  

rok szkolny 1876 
 

Skład grona nauczycielskiego z końcem roku szkolnego. 

Polański Tomasz, dyrektor, uczył proped. filozof. w kl. VIII, tyg. godz. 2. 

Cipser Józef, profesor, uczył języka niemieckiego w kl. I a, II a, III b, V, tyg. godz. 18. 

Żelechowski Justyn, profesor, uczył religii w kl. I-VIII, tyg. godz. 17. 

Michoński Edward, profesor, uczył języka polskiego w kl. III b, V, VII, matematyki w kl. II 

a, b, III b, proped. filozof. w kl. VII, tyg. godz. 20. 

Sienkiewicz Klemens, profesor, uczył języka łacińskiego w kl. VI, VIII, języka greckiego w 

kl. VI, języka ruskiego w kl. V, VII, tyg. godz. 20. 

Dr Antoniewicz Mikołaj, profesor, uczył języka niemieckiego w kl. VIII, geografii i historii 

w kl. II a, III a, VI, VIII, języka ruskiego w kl. VI, tyg. godz. 19. 

Kulczycki Mikołaj, profesor, uczył języka łacińskiego w kl. VII, greckiego w kl. VII, VIII, 

ruskiego w kl. I, II, tyg. godz. 18. 

Łęczyński Jan, udzielał nauki języka łacińskiego w kl. III a i VIII, tudzież nauki języka 

greckiego w kl. III a, od 17 marca 1876 nie pełnił obowiązków z powodu słabości, 

przedmioty jego zastąpili do końca roku szk. koledzy. 

Dr Lewicki Anatol, profesor, uczył języka niemieckiego w kl. VII, geogr. i hist. w kl. I b, III 

b, V, VII, tyg. godz. 17. 

Piątkiewicz Stanisław, nauczyciel, uczył matematyki w kl. I a, V, VI, VII, VIII, fizyki w kl. 

VII, VIII, tyg. godz. 20. 

Lewicki Jan, nauczyciel, uczył języka łacińskiego w kl. V, języka greckiego w kl. V, języka 

polskiego w kl. VI, VIII, języka ruskiego w kl. VIII, tyg. godz. 19. 

Cymbul Władysław, nauczyciel, uczył religii w kl. I-VIII, tyg. godz. 17. 

Kotula Bolesław, nauczyciel, uczył fizyki w kl. III a, b, IV, historii natur. w kl. I a, b, III a, b, 

V, VI, tyg. godz. 19. 

Carewicz Julian, zastęp. naucz., uczył języka niemieckiego w kl. I b, języka ruskiego w kl. 

III, IV, matematyki w kl. I b, III a, IV, tyg. godz. 19. 



Stefkowski Leopold, zastęp. naucz., uczył języka łacińskiego w kl. II a, języka greckiego w 

kl. III a, języka polskiego w kl. II a, b, tyg. godz. 19. 

Dobrzański Paweł, zastęp. naucz., uczył języka łacińskiego w kl. I b, języka polskiego w kl. 

I b, języka niemieckiego w kl. II b, tyg. godz. 16. 

Kozak Józef, zastęp. naucz., uczył języka łacińskiego w kl. II b, III b, języka greckiego w kl. 

III b, tyg. godz. 19. 

Rudnicki Leon, zastęp. naucz., uczył języka niemieckiego w kl. IV, VI, geogr. i historii w kl. 

I a, II b, IV, tyg. godz. 20. 

Goliński Stanisław, zastęp. naucz., uczył języka łacińskiego w kl. IV, języka greckiego w kl. 

IV, języka polskiego w kl. III a, języka niemieckiego w kl. III a, tyg. godz. 17. 

Pawłowicz Franciszek, zastęp. naucz., uczył języka łacińskiego w kl. I a, III a, języka 

polskiego w kl. I a, IV, tyg. godz. 20. 

 

Nauczyciele do przedmiotów nadobowiązkowych: 

Dr Antoniewicz Mikołaj, uczył historii kraju rodzinnego w kl. III a, VI, tyg. 2. godz. 

Dr Lewicki Anatol, uczył historii kraju rodzinnego w kl. III b, , VII, tyg. 2 godz. 

Rudnicki Leon, uczył historii kraju rodzinnego w kl. IV, 1 godzinę. 

Carewicz Julian, uczył kaligrafii i rysunków 7 godzin. 

Brzezina Jan, nauczyciel szkoły wydziałowej, uczył gimnastyki 6 godzin. 

Sedlak Ludwik, dyrektor chóru katedr., uczył śpiewu 4 godz. 

Nauki religii starozakonnej udzielał p. Salomon Auerbach 4 godziny w tygodniu. 

 

Kronika zakładu. 

Rok szkolny rozpoczął się dnia 1. września nabożeństwem uroczystym, i tegoż dnia 

tudzież 2, 3, 4, września odbyły się egzaminy wstępne do I. klasy. 

Rozporządzeniem Rady szk. kraj. z 18 sierpnia 1875. do l. 58 przeniesiony został 

zastępca naucz. p. Hipolit Parasiewicz do gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie, a w 

jego miejsce przydzielony zastępca naucz. w gimnazyum lwowskim Franciszka Józefa p. 

Bolesław Kotula w tymże samym charakterze do tutejszego zakładu. 

Dekretem Rady szk. kraj. 16 października 1875 do l. 100 mianowany został 

dotychczasowy zastępca naucz. p. Bolesław Kotula, rzeczywistym nauczycielem tutejszego 

zakładu. 



Dnia 10 grudnia 1875 zjechał na lustracją tutejszego gimnazjum c. k. inspektor 

krajowy szkół średnich p. Antoni Sołtykiewicz i ukończył ją na dniu 20 grudnia konferencją z 

gronem nauczycielskim. 

Rozporządzeniem Rady szk. kr. z dnia 31 stycznia 1876. do L. 67 otrzymał nauczyciel 

p. Jan Łęczyński z potwierdzeniem w zawodzie nauczycielskim tytuł profesora. 

Koniec roku szkolnego 15 lipca 1876. 


