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Gimnazjum w Przemyślu
rok szkolny 1887

Skład grona nauczycielskiego z końcem roku szkolnego 1887

Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych.
Grzegorczyk Franciszek, dr filozofii, dyrektor.
Ks. Żelechowski Justyn profesor, uczył religii gr. kat. w kl. I-IV – 16 godzin tygodniowo.
Antoniewicz Mikołaj, dr filozofii, profesor, od 1 maja na urlopie.
Łęczyński Jan, profesor, gospodarz III b, uczył języka łacińskiego w III b i VIII b, języka
polskiego w I b i III a, 17 godzin.
Kotula Bolesław, profesor, zawiadowca gabinetu przyrodniczego, uczył matematyki w II a i
III a, fizyki w III a i IV a, historii naturalnej w I a, II a, V a i VI b – 19 godzin.
Harwot Jerzy, profesor, uczył języka niemieckiego w VI a, VII a, VIII a, propedeutyki w VII
a i VIII a – 16 godzin.
Kościński Ignacy, profesor, gospodarz VIII a, uczył języka łacińskiego w VIII a, języka
greckiego w VI a, VII b, VIII a, 19 godzin.
Tychowicz Ignacy, profesor, gospodarz VII b, zawiadowca gabinetu fizykalnego, uczył
matematyki w V a, VI a, VII b, VIII a, fizyki w VII b, VIII a – 18godzin.
Gajewski Karol, profesor, gospodarz kl. VII a, zawiadowca biblioteki dla nauczycieli, uczył
języka łacińskiego w VII a, języka greckiego w VII a, języka polskiego w III c, V b i VII b –
18 godzin.
Goliński Stanisław, profesor, gospodarz III a, zawiadowca biblioteki dla młodzieży, uczył
języka łacińskiego w III a, języka greckiego w III a, języka polskiego w V a i VIII a, 17
godzin.
Górski Kazimierz, nauczyciel, gospodarz kl. VI a, uczył języka polskiego w VI a i VIII b,
historii i geografii w IV a, V b, VII a i VIII b, - 20 godzin.
Ks. Drozd Józef, dr teologii, nauczyciel, uczył religii rz. kat. w kl. od I-VIII – 16 godzin.
Carewicz Julian, egzam. zastępca nauczyciela, uczył języka ruskiego w I i V kl., matematyki
w I a, II b, III b, III c i IV b, - 19 godzin.

Markowski Ignacy, egzam. zast. nauczyciela, uczył matematyki w V b, VI b, VII a i VIII b,
fizyki w VII a i VIII b, propedeutyki w VII b, - 20 godzin.
Warmski Mieczysław, dr filozofii, egzem. zast. nauczyciela, gospodarz V a kl., uczył języka
niemieckiego w V a, historii i geografii w III c, IV b, V a, VII a i VIII a, propedeutyki w VIII
b,- 22 godzin.
Zych Franciszek, egzam. zast. nauczyciela, gospodarz VI b, uczył języka polskiego w VI b i
VII a, języka niemieckiego w II b, historii i geografii w II b, III b i IV b, - 22 godzin.
Bizoń Franciszek, egzam. zast. naucz. gospodarz kl. VIII b, uczył języka łacińskiego w V a i
VIII b, języka greckiego w VIII b, języka polskiego w IV b, - 19 godzin.
Schneider Stanisław, egzam. zast. nauczyciela, gospodarz kl. IV a, uczył języka łacińskiego
w IV a, VI b, języka greckiego w IV a, języka polskiego w III b, - 19 godzin.
Krywult Walerian, egzam. zast. nauczyciela, uczył języka niemieckiego w I a, III a, V b,
historii i geografii w I a, II a, 21 godzin.
Łoziński Florian, egzam. zast. nauczyciela, uczył matematyki w I b i IV a, fizyki w III b i IV
b, historii naturalnej w I b, II b, V b i VI a, 21 godzin.
Stypkowski Tomasz, zast. nauczyciela, gospodarz II a, uczył języka łacińskiego w VI a,
języka polskiego w II b, języka niemieckiego w II a i IV b, - 18 godzin.
Bielski Józef, zast. nauczyciela, gospodarz I b, kl., uczył języka łacińskiego w I b, języka
polskiego w II a, języka niemieckiego w I b,- 17 godzin.
Piekarski Józef, zast. nauczyciela, uczył języka niemieckiego w VI b, VII b i VIII b, historii i
geografii w I a, III a i VII b, - 21 godzin.
Szafran Józef, zast. nauczyciela, gospodarz III c kl., uczył języka łacińskiego w III c i V b,
języka greckiego w III c, 17 godzin.
Klisiecki Jędrzej, zast. nauczyciela, gospodarz V b kl., uczył języka łacińskiego w II a,
języka greckiego w V b, języka niemieckiego w III c, - 17 godzin.
Bacior Józef, zast. nauczyciela, gospodarz IV b kl., uczył języka łacińskiego w IV b, języka
greckiego w IV b, języka polskiego w IV b, języka niemieckiego w IV a, - 17 godzin.
Miodoński Karol, zast. nauczyciela, gospodarz kl. II b, uczył języka łacińskiego w II b,
języka greckiego w V a, języka niemieckiego w III b, - 17 godzin.
Kossowicz Jan, zast. nauczyciela, gospodarz I a kl., uczył języka łacińskiego w I a kl., języka
greckiego w VI b, języka polskiego w I a, - 16 godzin.
Nalewajko Grzegorz, zast. nauczyciela, uczył języka greckiego w III b, języka ruskiego w II,
III, IV, VI, VII i VIII kl. – 17 godzin.

Nauczyciel pomocniczy:
Baumgarten Jakub, uczył rel. starozakonnej 8 godzin tygodniowo.

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych.
Górski Kazimierz, j. w., uczył historii kraju rodzinnego w kl. IV a i VI a, - 2 godziny.
Dr Warmski Mieczysław, j. w., uczył historii kraju rodzinnego w kl. III c, IV b, VII a, - 3
godziny.
Zych Franciszek, j. w., uczył historii kraju rodzinnego w kl. III b i IV b, - 2 godziny.
Piekarski Józef, j. w., uczył historii kraju rodzinnego w kl. III a i VII b, - 2 godziny.
Carewicz Julian, j. w., uczył kaligrafii 2 godziny.
Stypkowski Tomasz, j. w., uczył języka francuskiego w 3 oddziałach 6 godzin.
Bacior Józef, j. w., uczył śpiewu w 2 oddziałach 4 godziny.
Krzanowski Wiktor, nauczyciel szkoły wydziałowej, uczył rysunków w 3 oddziałach 4
godziny.

Zmiany w składzie grona nauczycielskiego w ciągu roku szkolnego 1887.
Wysoka Rada szkolna krajowa rozporządzeniem z dnia 2. września 1886, l. 11733
udzieliła katechecie r. l. ks. Drowi Józefowi Drozdowi urlopu dla poratowania zdrowia a
naukę religii r. l. powierzyła profesorowi teologii ks. Drowi Janowi Łabudzie, który
poruczone sobie obowiązki zastępcy nauczyciela religii sprawował do końca I. półrocza b. r.
szk.
JE. Pan Minister W. i O. reskryptem z dnia 30. sierpnia 1886. l. 17374 nadał zastępcy
dyrektora i profesorowi tutejszego gimnazjum Janowi Lewickiemu posadę nauczyciela w c.
k. IV. gimnazyum we Lwowie (Rozporządz. Rady szkolnej kraj. z dnia 6. września 1886 l.
555 Pr. Rsk.)
Wysoka Rada szkol. kraj. rozporządzeniem z dnia 18. września 1886 l. 568 Pr. Rsk.
przeniosła zastępcę nauczyciela gimn. św. Anny w Krakowie Józefa Bielskiego do tutejszego
zakładu w tym samym charakterze.
Wys. Rada szkol. kraj. rozporządzeniem z dnia 17. października 1886 l. 14126
uwolniła od pełnienia służby w tutejszym zakładzie zastępcę nauczyciela Bronisława Mierkę
na własną jego prośbę a zamianowała kandydatów stany nauczycielskiego Grzegorza
Nalewajkę i Waleriana Krywulta zastępcami nauczycieli dla tutejszego zakładu.

Najwyższym postanowieniem Jego c. k. Apostolskiej Mości z dnia 29. września 1886
został profesor II. (niemieckiego) gimnazjum we Lwowie Dr Franciszek Grzegorczyk,
zamianowany rzeczywistym dyrektorem c. k. państwowego gimnazjum w Przemyślu.
Wys. Rada szk. kraj. reskryptem z dnia 8. października 1886 l. 12937 zatwierdziła
nauczyciela tutejszego zakładu Stanisława Golińskiego w zawodzie nauczycielskim, nadając
mu zarazem tytuł c. k. profesora.
Wys. Rada szk. kraj. reskryptem z dnia 22. grudnia 1886 l. 18427 zawiadomiła, że JE.
Pan Minister W. i O. przeniósł profesora tutej. zakładu Józefa Cipsera, będącego na urlopie,
w stały stan spoczynku.
Wys. Rada szk. kraj. rozporządzeniem z dnia 12. marca 1887 l. 145 (Pr. Rsk)
zatwierdziła nauczyciela tutej. zakładu Karola Gajewskiego w zawodzie nauczycielskim,
nadając mu zarazem tytuł c. k. profesora.
JE Pan Minister W. i O. reskryptem z dnia 2. kwietnia 1887 l. 5903 zamianował
zastępcę nauczyciela w Kołomyi Jana Rużyckiego rzeczywistym nauczycielem tutejszego
gimnazjum.
Wys. Rada szk. kraj. rozporządzeniem z dnia 30. kwietnia 1887 l. 5985 i 26 maja 1887
l. 7270 udzieliła prof. Drowi Mikołajowi Antoniewiczowi urlopu od 1. maja do końca b. r.
szkol. dla poratowania zdrowia.
JE Pan Minister W. i O. reskryptem z dnia 6. czerwca 1887 l. 10508 przeniósł chorego
prof. tutej. gimn. Mikołaja Kulczyckiego w tymczasowy stan spoczynku. (Rozporz. Rady
szkol. kraj. z dnia 25. czerwca 1887 l. 442 Pr. Rsk.)
JE Pan Minister W. i O. reskryptem z dnia 9. lipca 1887 l. 11248 nadał posadę
nauczyciela w c. k. gimnazyum w Przemyślu profesorowi gimnazjum w Drohobyczu
Michałowi Żułkiewiczowi i zaminował tymże reskryptem tutej. zastępcę nauczyciela
Franciszka Bizonia rzeczywistym nauczycielem dla c. k. gimnazjum w Samborze.

