Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum I. w Przemyślu za rok szkolny 1901,
Przemyśl 1901.
Gimnazjum I.
rok szkolny 1901
Grono nauczycielskie.

Po skończeniu roku szkolnego 1900 i w ciągu bieżącego roku szkolnego zaszły w
gronie nauczycielskim zmiany następujące:
1. Pan c. k. Minister W. i O. reskryptem z dnia 21. lipca 1900 l. 19901. przeniósł dra
Mikołaja Antoniewicza, c. k. profesora w tutejszym zakładzie, w stan spoczynku. (Reskr. c.
k. Rady szkol. kraj. z dnia 9 sierpnia 1900 l. 18394).
2. Pan c. k. Minister W. i O. przeniósł reskryptem z dnia 14 czerwca 1900 l. 12443 p.
Jana Kublińskiego, c. k. profesora w tutejszym zakładzie, w tym samym charakterze do c. k.
gimnazjum w Podgórzu, a zamianował p. Stanisława Figla, zastępcę nauczyciela w c. k.
gimnazjum w Złoczowie, rzeczywistym nauczycielem w tutejszym zakładzie. (Reskr. Prezyd.
c. k. Rady szkol. z dnia 14 lipca 1900 l. 470/Prs).
3. C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła reskryptem z dnia 25 lipca 1900 l. 17861 p.
Seweryna Wolańskiego, zastępcę nauczyciela w tutejszym zakładzie, w tym samych
charakterze do c. k. gimnazjum w Złoczowie, a p. Józefa Jaworskiego, zastępcę nauczyciela
w c. k. gimnazjum w Brzeżanach, w tym samym charakterze do tutejszego zakładu.
4. Pan c. k. Minister W. i O. przeniósł reskryptem z dnia 21 sierpnia 1900 l. 22851 p.
Władysława Bojarskiego, c. k profesora w tutejszym zakładzie, w tym samym charakterze
do c. k. IV gimnazjum we Lwowie, a zamianował p. Piotra Burzmińskiego, zastępcę
nauczyciela w c. k. gimnazjum w Tarnowie i p. Jana Salomona Friedberga, zastępcę
nauczyciela w c. k. gimnazjum w Rzeszowie, rzeczywistymi nauczycielami w tutejszym
zakładzie. (Reskr. Prezyd. c. k. Rady szkol. z dnia 31 sierpnia 1900 l. 560/Prs.).
5. C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała reskryptem z dnia 6 września 1900 l.
20411 p. Stanisława Podkowicza, zastępcą nauczyciela w tutejszym zakładzie.
6. C. k. Rada szkolna reskryptem z dnia 9 września 1900 l. 19782 przeniosła ks. Dra
Józefa Dziadosza, zastępcę nauczyciela w Jaśle, w ty samym charakterze do tutejszego
zakładu.

7. C. k. Rada szkolna przeniosła reskryptem z dnia 14 września 1900 l. 18032 p.
Włodzimierza Maślaka, zastępcę nauczyciela w tutejszym zakładzie, w tym samym
charakterze do c. k. gimnazjum w Złoczowie.

Skład grona nauczycielskiego przy końcu roku szk. 1901.
Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych.
Piątkiewicz Stanisław, dyrektor, uczył prop. filozof. w kl. VII, VIII, w 4 godz. tyg.
Burzmiński Piotr, gospodarz kl. IIIa, uczył jęz. łac. w kl. IIIa, IVa, jęz. greck. w kl. IIIa i
języka niem. w kl. IVa, w 21 godz. tyg.
Burzyński Marian, uczył mat. w kl. IIIb, IVa, Vb, VI, VIII, fizyki w kl. IVa, VIII, w 21
godz. tyg.
Ks. Dr. Drozd Józef, w ciągu całego roku na urlopie.
Ks. Dr. Dziadosz Józef, uczył rel. rzymsko-kat. w kl. Iabc, IIIab, IVa, Va, VI, VIII, w 18
godz. tyg.
Figiel Stanisław, gospodarz kl. Vb, uczyłjęz. łac. w kl. IIIb, Vb, jęz. grec. w kl. VB, w 17
godz. tyg.
Friedberg-Salomon Jan, gospodarz kl. IVa, uczył jęz. polsk. w kl. IIb, IVa, histor. i geogr.
w kl. IIIa, IVa, Vb, VII, w 19 godz. tyg.
Ks. Dr. Galant Wojciech, uczył religii rzymsko-katol. w kl. IIab, IIIc, IVb, Vb, VII, w 12
godz. tyg.
Goliński Stanisław, gospodarz kl. Ia, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, uczył jęz. łac. w
kl. Ia, jęz. pol. w kl. Ia, IIIac, Vb, 20 godz. tyg.
Górski Kazimierz, zawiadowca środków pomoc. do nauki hist. i geogr., uczył geogr. w kl.
Ia, hist. i geogr. w kl. IVb, Va, VI, VIII, w 17 godz. tyg.
Hamczykiewicz Roman, gospodarz kl. IIa, zawiadowca biblioteki niem. dla uczniów, uczył
jęz. niem w kl. IIa, IIIa, Vb, VII, VIII, w 21 godz. tyg.
Harwot Jerzy, w ciągu drugiego półrocza na urlopie.
Jaworski Józef, gospodarz kl. IIIb, uczył jęz. pol. w kl. IIa, IIIb, jęz. niem. w kl. Ic, IIIbc,
mat. w kl. IIa, w 23 godz. tyg.
Kąsinowski Bronisław, zawiadowca biblioteki polskiej dla uczniów, uczył jęz. pol. w kl. Va,
VI, VIII, jęz. niem. w kl. IVb, Va, VI, w 21 godz. tyg.
Kossowicz Jan, gospodarz kl. Va, uczył jęz. łac. w kl. Va, jęz. gresk. W kl. IIIbc, Va, w 21
godz. tyg.

Dr. Krygowski Zdzisław, zawiadowca gabinetu fizykalnego, uczył mat. w kl. IIIa, IVb, Va,
VII, fizyki w kl. IVb, VII, w 20 godz. tyg.
Myślewicz Władysław, gospod. kl.IVb, uczył jęz. łac. w kl. IVb, jęz. greck. w kl. IVab, jęz.
pol. w kl. IVb, w 17 godz. tyg.
Nowosielski Michał, gospodarz kl. IIIc, zawiadowca gabinetu historii naturalnej, uczył geogr.
w kl. Ic, matem. w kl. IIIc, hist. natur. w kl. Ic, IIIabc, Vab, VI, w 20 godz. tyg.
Ks. Pasławski Włodzimierz, uczył rel. grecko-kat. w kl. I-VIII, w 16 godz. tyg.
Piątkowski Józef, gospodarz kl. IIb, uczył mat. w kl. Iabc, IIb, hist. nat. w kl. Iab, IIab, w 20
godz. tyg.
Podkowicz Stanisław, gospodarz kl. Ic, uczył jęz. łac. w kl. Ibc, jęz. pol. w kl. Ic, w 19 godz.
tyg.
Radecki Aleksander, gosp. kl. VIII, uczył jęz. łac. w kl. IIa, VIII, języka greckiego w kl.
VIII, w 18 godz. tyg.
Seidler Franciszek, gospod. kl. VI, uczył języka łac. w kl. IIIc, VI, języka greckiego kl. VI,
w 17 godz. tyg.
Sroczyński Józef, gospod. kl. Ib, uczył języka polskiego w kl. Ib, geogr. w kl. Ib, historii i
geogr. w kl. IIab, IIIbc, w 20 godz. tyg.
Stojanowski Bolesław, gospod. kl. VII, uczył języka łac. w kl. IIb, VII, języka greckiego w
kl. VII, języka polskiego w kl. VII, w 20 godz. tyg.

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych.
Friedberg-Salomon Jan, uczył historii kraju rodzin. w kl. IIIa, IVb i VII, w 3 godz. tyg.
Górski Kazimierz, uczył historii kraju rodzin. w kl. Ivb, w I półr. w kl. VIII, a w II półr. w
kl. VI, w 2 godz. tyg.
Horbal Konstanty, uczył języka ruskiego w 2 oddziałach, w 4 godz. tyg.
Kąsinowski Bronisław, uczył języka francuskiego w 3 oddziałach, w 6 godz. tyg.
Krzanowski Wiktor, uczył rysunków w 3 oddziałach, w 6 godz. tyg.
Myślewicz Władysław, uczył kaligrafii w 2 oddziałach, w 2 godz. tyg.
Ks. Nikodemowicz Jan, uczył śpiewu w 2 oddz. w 4 godz. tyg.
Sawicki Włodzimierz, uczył gimnastyki, w 3 oddziałach, w 6 godz. tyg.
Sroczyński Józef, uczył historii kraju rodzinnego w kl. IIIb, IIIc, w 2 godz. tyg.

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

