Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum I. w Przemyślu za rok szkolny 1903,
Przemyśl 1903.
Gimnazjum I
rok szkolny 1903
Grono nauczycielskie.

Po skończeniu roku szkolnego 1902 i w ciągu bieżącego roku szkolnego zaszły w
gronie nauczycielskim zmiany następujące:
1. C. k. kraj. Rada szkoln. reskryptem z dnia 22 lipca 1902 l. 21150 przeniosła Dra
Michała Janika, zastępcę nauczyciela c. k. gimnazjum w Złoczowie, w tym samym
charakterze do tutejszego zakładu.
2. Pan c. k. Minister W. i O. reskryptem z 9 czerwca 1902 l. 16471 zamianował p.
Dominika Żelaka, zastępcę nauczyciela w c. k. gimnazjum w Tarnopolu, rzeczywistym
nauczycielem w tutejszym zakładzie, a zastępcę nauczyciela w tutejszym zakładzie p.
Grzegorza Bobiaka, zastępcą nauczyciela w c. k. gimnazjum w Dębicy. (Reskr. Prezyd. c. k.
kraj. Rady szkoln. z dnia 22 lipca 1902 l. 381).
3. C. k. kraj. Rada szkoln. reskr. z dnia 23 lipca 1902 l. 21676 przeniosła zastępcę
nauczyciela c. k. gimnazjum I w Kołomyi, p. Bronisława Gerulę, w tym samym charakterze
do tutejszego zakładu.
4. C. k. kraj. Rada szkoln. reskryptem z dnia 23 lipca 1902 l. 21678 przeniosła
tutejszego zastępcę nauczyciela p. Zygmunta Klingera, w tym samym charakterze do c. k.
gimnazjum I w Kołomyi.
5. Pan c. k. Minister W. i O. reskr. z dnia 27 sierpnia 1902 l. 25980 przeniósł
rzeczywistego nauczyciela tutejszego zakładu, p. Jana Salomona Friedberga, w tym samym
charakterze do c. k. gimnazjum V we Lwowie i zamianował zastępcę nauczyciela w c. k.
gimnazjum III w Krakowie, p. Jana Ptaśnika, rzeczywistym nauczycielem w tutejszym
zakładzie. (Reskr. Prez. c. k. kraj. Rady szk. z dnia 8 września 1902 l. 489).
6. Pan c. k. Minister W. i O. reskryptem z dnia 10 listopada 1902 l. 34965 udzielił
zastępcy nauczyciela tutejszego zakładu, p. Bronisławowi Geruli, z powodu słabości urlopu
8 tygodniowego (Reskr. c. k. Rady szk. kraj. z dnia 26 listopada 1902 l. 39475).

7. C. k. kraj. Rada szk. reskr. z dnia 17 października 1902 l. 34119 zatwierdza
rzeczywistego nauczyciela tutejszego zakładu, p. Piotra Burzmińskiego, w zawodzie
nauczycielskim, nadając mu tytuł c. k. profesora.
8. C. k. kraj. Rada szk. reskr. z dnia 13 października 1902 l. 25406 zamianowała
kandydata stanu nauczycielskiego, p. Sebastiana Drozda, zastępcą nauczyciela w tutejszym
zakładzie.
9. C. k. kraj. Rada szk. reskr. z dnia 28 października 1902 l. 35315 zatwierdza
rzeczywistego nauczyciela p. Mariana Burzyńskiego, w zawodzie nauczycielskim, nadając
mu tytuł c. k. profesora.
10. Pan c. k. Minister W. i O. reskr. z dnia 29 listopada 1902 l. 37984 udziela
profesorowi, p. Piotrowi Burzmińskiemu, urlopu dla poratowania zdrowia do końca lutego
1903, a reskryptem z dnia 1 kwietnia 1903 l. 9196 przedłuża mu urlop do 15 maja 1903.
(Reskr. c. k. kraj. Rady szk. z dnia 24 grudnia 1902 l. 42173 i 27 kwietnia 1903 l. 12830). O
przedłużenie urlopu do końca bieżącego roku wniósł p. Piotr Burzmiński prośbę do c. k.
Ministerstwa W. i O.
11. C. k. kraj. Rada szk. reskrypt. z dnia 8 grudnia 1902 l. 40846 przeniosła tutejszego
zastępcę, p. Bronisława Gerulę w tym samym charakterze do c. k. gimnazjum w Brzeżanach.
12. Pan c. k. Minister W. i O. reskr. z dnia 28 października 1902 l. 17202 przyznał
profesorowi tutejszego zakładu p. Stanisławowi Golińskiemu i Kazimierzowi Górskiemu,
siódmą rangę służbową. Reskrypt c. k. kraj. Rady szk. z dnia 7 grudnia 1902 l. 3649 b.
13. C. k. kraj. Rada szk. reskrypt. z dnia 12 grudnia 1902 l. 41059 zatwierdza Dra
Zdzisława Krygowskiego w zawodzie nauczycielskim, nadając mu tytuł c. k. profesora.
14. Pan c. k. Minister W. i O. resor. Z dnia 3 stycznia 1903 l. 33335 ex 902 zatwierdził
rzeczywistego tutejszego nauczyciela p. Stanisława Figla w zawodzie nauczycielskim,
nadając mu tytuł c. k. profesora (Reskrypt c. k. kraj. Rady szk. z dnia 17 stycznia 1903 l.
1241).
15. Pan c. k. Minister W. i O. reskr. z dnia 14 kwietnia 1903 l. 11386 udziela
profesorowi tutejszego zakładu p. Franciszkowi Seidlerowi, urlopu celem poratowania
zdrowia do końca bieżącego roku szkolnego.
16. P. Myślewicz Władysław, tutejszy zastępca nauczyciela, wniósł dnia 23 kwietnia
b. r. do c. k. Ministerstwa W. i O. prośbę o udzielenie mu półrocznego urlopu celem
poratowania zdrowia.

Skład grona nauczycielskiego z końcem roku szkolnego.

Piątkiewicz Stanisław, c. k. dyrektor, uczył proped. filozof. w kl. VII2, VIII2; a od 15 lutego
aż do końca maja prop. w kl. VII2, VIII2, jęz. łac. w kl. IVa1, języka greck. w kl. IVa3, IVb3,
tyg. godz. 11, od początku czerwca tj. po egzaminie dojrzałości do końca roku szkol. prop. w
kl. VII2 – tyg. godz. 2.
Awdykowicz Orest, gosp. kl. IIb, uczył jęz. łac. w kl. IIb8, jęz. niemieck. w kl. Ic6, IIc5,
języka rusk. w oddz.. I2, oddz. II2, tyg. godz. 23.
Burzmiński Piotr, w obu półroczach na urlopie.
Burzyński Marian, gosp. kl. IVb i zawiadowca gabinetu fizykalnego, uczył mat. w kl. IVb3,
VI3, VII3, VIII2, i fizyki w kl. IVb3, VII3, VIII3, tyg. godz. 20.
Ks. Dr. Drozd Józef, uczył religii r. l. w kl. Ib2, Ic2, IIa2, IIIa2, IVb2, Va2, VI2, VII2, VIII2,
tyg. godz. 18, a od 23 kwietnia oprócz tego jeszcze jęz. pol. w kl. Ib3, tyg. godz. 21.
Drozd Sebastian, gosp. kl. Ib, uczył mat. w kl. Ib3, IIb3, IIIb3, IIIc3, hist. nat. w kl. Ib2, IIb2,
IIIb2, IIIc2, tyg. godz. 20.
Ks. dr. Dziadosz Józef, uczył religii r. l. w kl. Ia2, IIb2, IIc2, IIIb2, IIc2, IVa2, Vb2, geogr. w
kl. Ia3, mat. w kl. Ia3, tyg. godz. 20.
Figiel Stanisław, gosp. kl. IIc, uczył jęz. łac. w kl. IIc8, IIIb6, Va6, jęz. pol. w kl. IIc3, tyg.
godz. 23.
Goliński Stanisław, gosp. kl. IIIa i zawiadowca bibl. nauczycielskiej, uczył jęz. łac. w kl.
IIIa6, greck. w kl. IIIa5, pol. w kl. IIIa3, w c. k. gimnazjum II. w kl. (V-VIII)2, tyg. godz. 22, a
od 23 kwietnia oprócz tego jeszcze pol. w kl. IIIc3, tyg. godz. 25.
Górski Kazimierz, zawiadowca środków pomocniczych dla nauki historii i geografii, uczył
hist. i geogr. w kl. IIc4, IVb4, Vb3, VI4, VIII3, tyg. godz. 18.
Hamczykiewicz Roman, gosp. kl. Va i zawiadowca bibliot. niem. dla uczniów, uczył jęz.
niem w kl. Va4, VII4, VIII4, w c. k. gimn. II w kl. Vb4, VI4, tyg. godz. 20.
Dr Janik Michał, gosp. kl. Ia, uczył jęz. łac. w kl. Ia8, pol. w kl. Ia3, IIb3, IVb3,Va3, Vb3, tyg.
godz. 23.
Jaworski Józef, gosp. kl. IIa, uczył jęz. niem. w kl. IIa3, IIIa4, IIIc4, hist. i geogr. w kl. IIa4,
IIIc3, tyg. godz. 20, a od 23 kwietnia oprócz tego jeszcze jęz. niem. w kl. Ib6, tyg. godz. 26.
Kąsinowski Bronisław, gosp. kl. IIIb i zawiadowca bibl. pol. dla uczniów, uczył jęz. niem. w
kl. Ia6, IIIb4, jęz. pol. w kl. IIIb3, IVa4, VII3, VIII3, tyg. godz. 22.
Kleczeński Aleksander, gosp. IIIc, uczył języka łac. w kl. IIIc6, IVb6, jęz. greck. w kl. IIIc5,
jęz. pol. w kl. IIIc3, tyg. godz. 20, od 15 lutego do 23 kwietnia także jęz. łac. w kl. Vb6, tyg.
godz. 26, a od 23 kwietnia do końca roku szkol. jęz. łac. w kl. IIIc6, IVb6, Vb6, jęz. greck. w
kl. IIIc5, tyg. godz. 23.

Kossowicz Jan, gosp. kl. VII, uczył jęz. łac. w kl. IIa3, VII5, greck. w kl. IIIb5, VII4, tyg.
godz. 22.
Kozłowski Jan, gosp. kl. II, uczył jęz. łac. w kl. Ic3, jęz. pol. w kl. Ic3, IIa3, geogr. w kl. Ib3,
Ic3, tygod. godz. 20, a od 23 kwietnia, jęz. łac. w kl. Ib8, Ic8, jęz. pol. w kl. Ic3, IIa3, tyg. godz.
22.
Dr. Krygowski Zdzisław, przydzielony do szkoły realnej we Lwowie.
Myślewicz Władysław, od 23 kwietnia na urlopie.
Nowosielski Michał, gosp. kl. Vb i zawiadowca gabinetu naturalnego, uczył mat. w kl. Va4,
Vb4, hist. nat. w kl. Ia2, Ic2, IIa2, IIc2, Va2, Vb2, VI2, tyg. godz. 22.
Ks. Pasławski Włodzimierz, uczył rel. r. g. w kl (I-VIII)2, tyg. godz. 16.
Ptaśnik Jan, uczył hist. i geogr. w kl. IIb4, IIIb3, IIIc3, IVa4, Va3, VII3, tyg. godz. 20, a od 23
kwietnia oprócz tego jeszcze geogr. w kl. Ib3, tyg. godz. 23.
Radecki Aleksander, gosp. kl. IVa, uczył jęz. łac. w kl. IVa6, jęz. greck. w kl. IVa4, IVb4,
jęz. niem. w kl. IVb4, tyg. godz. 18; od 15 lutego do końca maja, jęz. łac. w kl. IVa5, VIII5,
jęz. greck. w kl. IVa1, IVb1, VIII5, jęz. niem. w kl. IVb4, tyg. godz. 23, od początku czerwca t.
j. egzam. dojrzałości, jęz. łac. w kl. IVa5, greck. w kl. IVa4, IVb4, jęz. niem. w kl. IVb4, tyg.
godz. 18.
Radomski Michał, uczył mat. w kl. Ic3, IIa3, IIc3, IIIa3, IVa3, hist. nat. w kl. IIIa2, fiz. w kl.
IVa3, a od 23 kwietnia oprócz tego geogr. w kl. Ic3, tyg. godz. 23.
Seidler Franciszek, od 15 lutego na urlopie.
Stojanowski Bolesław, gosp. kl. VI, uczył jęz. łac. w kl. VI6, greck. w kl. Vb5, VI5, pol. w kl.
VI3, tyg. godz. 19, a od 15 lutego języka greck. w kl. Va5, tyg. godz. 24.
Żelak Dominik, uczył jęz. niem. w kl. IIc5, IVa4, Vb4, VI4, tyg. godz. 17.
Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych.
Goliński Stanisław, uczył hist. kr, rodz. w kl. IIIa, w 1 godz. tyg.
Górski Kazimierz, uczył hist. kr, rodz. w kl. IVb, i w kl. VI w 2 pół. a w kl. VIII w 1 półr. w
2 godz. tyg.
Jaworski Józef, uczył hist. kr, rodz. w kl. IIIc, w 1 godz. tyg.
Kąsinowski Bronisław, uczył hist. kr, rodz. w kl. IIIb, w 1 godz. tyg., jęz. francuskiego w 3
oddział. w 6 godz. tyg. i śpiewu w 2 oddział. w 4 godz. tyg.
Ptaśnik Jan, uczył hist. kr, rodz. w kl. IVa i VII w 2 godz. tyg.
Krzanowski Wiktor, uczył rysunków w 3 oddz. w 6 godz. tyg.
Nowosielski Michał, uczył kaligrafii w 2 oddz. w 2 godz. tyg.

Sawicki Włodzimierz, uczył gimnastyki w 6 oddz., w 6 godz. tyg.

Nauczyciele pomocniczy.
Baumgarten Jakub, uczył religii mojż. w całym gimnazjum w 8 godz. tyg.

