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Gimnazjum w Przemyślu  

rok szkolny 1904 

 
Grono nauczycielskie. 

 

 Po skończeniu roku szkolnego 1903 i w ciągu bieżącego roku szkolnego zaszły w 

gronie nauczycielskim zmiany następujące:  

 Pan c. k. Minister W. i O. reskryptem z dnia 10. stycznia 1903 l. 33655 przeniósł 

tutejszego profesora ks. Dr Józefa Drozda, w tym samym charakterze, z tutejszego zakładu 

do c. k. gimnazyum w Sanoku, a c. k. profesora w gimnazyum w Sanoku, ks. Dr Jana 

Trznadla, do tutejszego zakładu. Reskr. z dnia 26. Lutego 1903 l. 5594 zezwolił Pan Minister 

W. i O. aby obaj zostali na dotychczasowem stanowisku aż do końca sierpnia 1903. (Reskr. 

Rady szkolnej kraj. z dnia 4. Kwietnia 1903 l. 7431). 

 Pan c. k. Minister W. i O. reskr. z dnia 4. lipca 1903 l. 21872 udziela zastępcy 

nauczyciela tutejszego zakładu p. Władysławowi Myślewiczowi urlopu do końca grudnia, 

celem poratowania zdrowia. – (Reskr. c. k. kraj. Rady szkol. z dnia 11. sierpnia 1903 l. 

24559).   

 Pan c. k. Minister W. i O. reskr. z dnia 16. września 1903 l. 36351 udziela zastępcy 

nauczyciela, ks. Dr Józefowi Dziadoszowi, urlopu do końca stycznia 1904, celem 

poratowania zdrowia. (Reskr. c. k. kraj. Rady szkol. z dnia 26. Września 1903 l. 44585). 

 Pan c. k. Minister W. i O. reskr. z dnia 20. czerwca 1903 l. 17656 przyznał profesorom 

tutejszego zakładu, p. Bolesławowi Stojanowskiemu i p. Janowi Kossowiczowi, ósmą rangę 

służbową. (Reskr. Prezyd. c. k. kraj. Rady szkol. z dnia 18. lipca 1903 l. 368).  

 Pan c. k. Minister W. i O. reskryptem z dnia 23. czerwca 1903 l. 16700 nadał 

profesorowi tutejszego zakładu, p. Bronisławowi Kąsinowskiemu, posadę rzeczywistego 

nauczyciela w c. k. gimnazyum II. we Lwowie, i zamianował tutejszego zastępcę nauczyciela 

Dr. Michała Janika, rzeczywistym nauczycielem w c. k. gimnazjum w Wadowicach. (Reskr. 

c. k. kraj. Rady szkol. z dnia 4. sierpnia 1903 l. 261840).  

 C. k. kraj. Rada szkol. reskr. z dnia 4. sierpnia 1903 l. 26185 przeniosła tutejszego 

zastępcę nauczyciela, p. Oresta Awdykowicza, w tym samym charakterze do tutejszego c. k. 



gimnazjum II., a reskr. z dnia 4. sierpnia 1903 l. 26284 przeniosła tutejszego zastępcę 

nauczyciela, p. Józefa Jaworskiego w tym samym charakterze do c. k. gimnazyum I. w 

Tarnopolu. 

 C. k. kraj. Rada szkol. reskr. z dnia 4. sierpnia 1903 l. 26582 przeniosła p. Hassa 

Gwidona, zastępcę nauczyciela w c. k. gimnazyum w Złoczowie, w tym samym charakterze 

do tutejszego zakładu. 

 C. k. kraj. Rada szkol. reskr. z dnia 8. sierpnia 1903 l. 21974 przeniosła p. 

Mieczysława Skibińskiego, zastępcę nauczyciela przy filii c. k. gimnazjum Franciszka Józefa 

we Lwowie, w tym samym charakterze do tutejszego zakładu.  

 C. k. kraj. Rada szkol. reskr. z dnia 15. sierpnia 1903 l. 27718 zamianowała kandydata 

stanu nauczycielskiego, p. Bronisława Gawła, zastępcą nauczyciela w tutejszym zakładzie.

 C. k. kraj. Rada szkol. reskr. z dnia 25. sierpnia 1903 l. 19473 zamianowała kandydata 

stanu nauczycielskiego p. Jana Burdę, zastępcą nauczyciela w tutejszym zakładzie. 

 Pan c. k. Minister W. i O. reskr. z dnia 24. sierpnia 1903 l. 28395 przeniósł 

rzeczywistego profesora w c. k. gimnazjum w Buczaczu, p. Karola Czajkowskiego, w tym 

samym charakterze do tutejszego zakładu, i zamianował zastępcę nauczyciela przy c. k. 

gimnazjum I. w Tarnopolu, p. Bronisława Popiela, rzeczywistym nauczycielem w tutejszym 

zakładzie. (Reskr. c. k. kraj. Rady szkol. z dnia 26. września 1903 l. 44585).  

 Pan c. k. Minister W. i O. reskr. z dnia 2. października 1903 l. 32015 udziela 

rzeczywistemu nauczycielowi tutejszego zakładu Dr Ptaśnikowi Janowi, urlopu do końca r. 

szkolnego 1904 w celu odbycia studiów w archiwach rzymskich. (Reskr. c. k. Rady szkolnej 

kraj. z dnia 14. października 1903 l. 37844).  

 C. k. kraj. Rada szkol. reskr. z dnia 25. października 1903 l. 37237 porucza zastępstwo 

nauczyciela religii ks. Dr. Dziadosza, ks. Konstantemu Biedzie, radcy konsystorialnemu i 

spirytualnemu tutejszego seminarium duchownego obrz. łac.  

 C. k. kraj. Rada szkol. reskr. z dnia 7. marca 1904 l. 6733 uwalnia ks. Józefa 

Dziadosza od obowiązków katechety w tutejszym zakładzie. 

Skład grona nauczycielskiego przy końcu II. półrocza roku szkolnego 1904. 

Piątkiewicz Stanisław, c. k. dyrektor, uczył proped. filozof. w kl. VII2 i VIII2, tyg. godz. 4. 

Ks. Bieda Konstanty, spirytualny w Seminarium duchownym obrz. łac., uczył religii rz. kat. 

w kl. Ia2, IIa2, IIc3, IIIa2, IIIc2, IVa2, Va2, tyg. godz. 14. 

Burda Jan, gospodarz kl. Ib, uczył jęz. łac. w kl. Ib8, polsk. w kl. Ib3, niem. w kl. Ib6, tyg. 

godz. 17. 



Burzmiński Piotr, gosp. kl. Ia, uczył jęz. łać. w kl. Ia8, pol. w kl. Ia3, grec. w kl. IIIa5, tyg. 

godz. 16. 

Burzyński Marian, uczył mat. w kl. IVb3, Vb4, VII3, fiz. w kl. IVb3, VII3, mineral. w kl. 

IIIc2, tyg. godz. 18. 

Czajkowski Karol, zawiadowca gabinetu fizykal., uczył mat. w kl. IVa3, Va4, VI3, VIII2, 

fiz. w kl. IVa3, VIII8, tyg. godz. 18. 

Dorożyński Arseni, gospod. kl. IVb, uczył jęz. łac. w kl. IVb6, Vb6, grec. w kl. IVb4, tyg. 

godz. 16. 

Drozd Sebastian, uczył mat. w kl. Ib3, Ic3, IIb3, IIc3, hist. nat. w kl. Ib3, Ic2, IIb2, IIc2, tyg. 

godz. 20. 

Figiel Stanisław, gospod. kl. IIIc, uczył języka łać. w kl. Ic8, IIIc6, greck. w kl. IIIc5, tyg. 

godz. 19. 

Gaweł Bronisław, uczył jęz. niem. w kl. Ia6, Ic6, IIa5, IIc5, tyg. godz. 22. 

Goliński Stanisław, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej i gospod. kl. IVa, uczył jęz. łac. 

w kl. IVa6, greck. w kl. IVa4, polsk. w kl. IVa3, IVb3, Vb3, tyg. godz. 19. 

Górski Kazimierz, zawiadowca środków naukowych do historii i geografii, uczył hist. i 

geografii w kl. IIIc3, IVb4, Va3, VI4, VII3, tyg. godz. 17. 

Hamczykiewicz Roman, zawiadowca biblioteki niem. dla uczniów i gospod. kl. IVb, uczył 

jęz. niemiec. w kl. Vb4, VI4, VII4, VIII4 i jęz. rusk. jako względnie obowiązkowego w oddz. 

I2, II2, tyg. godz. 20. 

Hass Gwido, gospod. kl. IIb, uczył jęz. łac. w kl. IIb8, pol. w kl. IIb3, niem. w kl. IIIb4, IIIc4, 

tyg. godz. 19. 

Kleczeński Aleksander, gospod. kl. IIIb, uczył jęz. łac. w kl. IIIb6, greck. w kl. IIIb5, pol. w 

kl. IIc3, IIIa3, IIIb3, tyg. godz. 20. 

Kossowicz Jan, gosp. kl. VIII, uczył jęz. łac. w kl. IIIa6, VIII5, greck. w kl. VIII5, tyg. godz. 

16. 

Kozłowski Jan, gosp. kl. IIc, uczył jęz. łac. w kl. IIc8, geogr. w kl. Ib3, hist. i geogr. w kl. 

IIb4, IIc4, tyg. godz. 19. 

Nowosielski Michał, zawiadowca gabinetu naturalnego i gospod. kl. IIIa, uczył mat. w kl. 

Ia3, IIIa3, hist. nat. w kl. Ia2, IIa2, IIIa2, Va2, Vb2, VI2, tyg. godz. 18. 

Ks. Pasławski Włodzimierz, uczył religii gr. kat. w kl. Ib2, IIb2, IIIb2, IVb2, Vb2, VI2, 

VII2, VIII2, tyg. godz. 16. 

Popiel Bronisław, gospod. kl. IIa, uczył jęz. łać. w kl. IIa8, polsk. w kl.IIa2, Va3, VI3, tyg. 

godz. 17. 



Dr Ptaśnik Jan, w ciągu całego roku szkolnego na urlopie, zajęty przy poszukiwaniach 

naukowych w muzeum Watykańskim w Rzymie. 

Radecki Aleksander, gosp. kl. Va, uczył jęz. łać. w kl. Va6, greck. w kl. Va5, Vb5, tyg. 

godz. 16. 

Radomski Michał, gosp. kl. Ic, uczył jęz. polsk. w kl. Ic3, geogr. w kl. Ia3, Ic3, matem. w kl. 

IIa3, IIIb3, IIIc3, miner. w kl. IIIb2, tygod. godz. 20. 

Seidler Franciszek, gosp. kl. VI, uczył jęz. łać. w kl. VI6, greck. w kl. VI5, niem. w kl. IIIa4, 

tyg. godz. 15. 

Skibiński Mieczysław, uczył hist. i geogr. w kl. IIa4, IIIa3, IIIb3, IVa4, Vb3, VIII3, tyg. 

godz. 20. 

Stojanowski Bolesław, gospod. kl. VI, uczył jęz. łać. w kl. VII5, greck. w kl. VII4, polsk. w 

kl. IIIc3, VII3, VIII3, tyg. godz. 18. 

Ks. Dr Jan Trznadel, uczył rel. rz. kat. w kl. Ib2, Ic2, IIb2, IIIb2, IVb2, Vb2, VI2, VII2, 

VIII2, tyg. godz. 18. 

Żelak Dominik, uczył jęz. niem. w kl. IIb5, IVa4, IVb4, Va4, tyg. godz. 17. 

Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych: 

Czajkowski Karol, uczył śpiewu w dwóch oddziałach, w 4 godzinach tygodniowo. 

Goliński Stanisław, uczył historii kraju rodzin. w kl. IVa, w 1 godzinie tygodniowo. 

Górski Kazimierz, uczył historii kraju rodzin. w I. półr. w klasie IVb i VII w 2 godz. tyg., w 

II. półr. w kl. IVb, VI i VII w 3 godzinach tygodniowo. 

Krzanowski Wiktor, dyrektor szkoły wydziałowej, uczył rysunków w 3 oddziałach, w 6 

godzin tygodniowo. 

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

Sawicki Włodzimierz, c. k. oficjał sądowy, uczył gimnastyki w 6 oddziale, w 6 godzin 

tygodniowo. 

Skibiński Mieczysław, uczył hist. kraju rodz., w I. półr. w kl. IIIa, IIIb, VII, w 3 godz. tyg. a 

w II. półr. w kl. IIIa i IIIb, w 2 godziny tygodniowo.            

Stojanowski Bolesław, uczył hist. kr. rodz. w kl. IIIc, w 1 godzinę tygodniowo. 

 

Nauczyciel pomocniczy.  

 

Jakub Baumgarten, uczył religii mojżeszowej w całym gimnazjum, w 8 godzin tygodniowo. 


