Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w
Przemyślu za rok szkolny 1906, Przemyśl 1906.
Gimnazjum I [zakład główny i filia na Zasaniu]
rok szkolny 1906
Grono nauczycielskie.

Po ukończeniu roku szkolnego 1905 i w ciągu bieżącego roku szkolnego zaszły w
gronie nauczycielskim zmiany następujące:
1. Pan c. k. Minister W. i O. reskryptem z dnia 19 czerwca 1905 l. 19176 (reskr. c. k.
Rady szkolnej krajowej z dnia 5 sierpnia l. 23027) nadał p. Stanisławowi Bielawskiemu,
profesorowi c. k. gimnazjum I w Kołomyi, posadę w tutejszym zakładzie, a reskryptem z dnia
28 sierpnia 1905 l. 30600 (reskr. Prezydium c. k. Rady szk. kraj. z dnia 12 września 1905 l.
387) zamianował p. Eugeniusza Flisa, zastępcę nauczyciela w c. k. gimnazjum w Podgórzu,
rzeczywistym nauczycielem w tutejszym zakładzie.
2. C. k. Rada szkolna krajowa przeniosła do tutejszego zakładu zastępców nauczycieli:
p. Józefa Zajączkowskiego z c. k. gimnazjum w Sanoku reskr. z dnia 25 lipca 1905 l. 26825,
p. Pawła Kowalskiego z c. k. gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie reskr. z dnia 25 lipca
1905 l. 26828, tudzież p. Antoniego Dudzika z c. k. gimnazjum w Sanoku resk. z dnia 22
stycznia 1906 l. 3203.
3. C. k. rada szkolna krajowa zamianowała zastępcami nauczycieli w tutejszym
zakładzie kandydatów stanu nauczycielskiego: p. Dra Stanisława Czerskiego, reskr. z dnia
24 lipca 1905 l. 22973, p. Jana Solaka reskr. z dnia 24 lipca 1905 l. 25610, p. Henryka
Rosego reskr. z dnia 18 września 1905 l. 20604, ks. Dra Wojciecha Tomakę reskr. z dnia 22
września 1905 l. 31880, p. Tadeusza Gawrysia reskr. z dnia 26 stycznia 1906 l. 1994.
4. C. k. Rada szk. kraj. reskr. z dnia 30 czerwca 1905 l. 22435 intymuje reskrypt
ministerialny z 19 czerwca 1905 l. 20078, którym zastępca nauczyciela p. Sebastian Drozd
otrzymał urlop na przeciąg pierwszego urlopu 1905/6 celem przygotowania się do egzaminu
nauczycielskiego, a reskryptem z dnia 22 stycznia 1906 l. 3201 przeniosła p. Sebastiana
Drozda w ty samym charakterze do c. k. gimnazjum w Jaśle.

5. C. k. Rada szk. kraj. reskryptem z dnia 7 października 1905 l. 39994 i 21 listopada
1905 l. 47856 udzieliła zastępcy nauczyciela p. Mikołajowi Mielnikowi urlopu do 15 grudnia
1905 celem poratowania zdrowia; p. Mielnik objął obowiązki 1 grudnia 1905.
6. C. k. Rada szk. kraj. reskr. z dnia 23 października 1905 l. 42703 intymuje reskrypt
ministerialny z 10 października 1905 l. 34319 udzielający zastępcy nauczyciela p.
Bronisławowi Gawłowi celem poratowania zdrowia urlopu na przeciąg pierwszego półrocza
1905/6, reskryptem zaś z dnia 8 lutego 1906 l. 5092 intymuje reskrypt ministerialny z dn. 27
stycznia 1906 l. 1433 udzielający mu dalszego urlopu.
7. C. k. Rada szk. kraj. reskr. z dnia 26 października 1905 l. 43948 intymuje reskrypt
ministerialny z 15 października 1905 l. 37548, którym zastępca nauczyciela p. Dr. Ludwik
Bykowski otrzymał urlop na przeciąg roku szk. 1905/6 celem studiów naukowych za granicą.
8. C. k. Rada szk. kraj. reskr. z dnia 26 stycznia 1906 l. 3042 intymuje reskrypt
ministerialny z 13 stycznia 1906 l. 48211 ex 1905 zezwalający, aby zastępcy nauczyciela p.
Jakubowi Jackiewiczowi zmniejszono ilość obowiązkowych godzin tygodniowych do
połowy celem przygotowania się do egzaminu nauczycielskiego.
9. C. k. Rada szk. kraj. reskryptem z dnia 17 lutego 1906 l. 5960 udzieliła c. k.
profesorowi p, Bolesławowi Stojanowskiemu urlopu na 3 tygodnie dla poratowania zdrowia.
10. C. k. Rada szk. kraj. reskr. z dnia 2 marca 1906 l. 8985 intymuje reskrypt
ministerialny z 14 lutego 1906 l. 5473 udzielający zastępcy nauczyciela p. Zdzisławowi
Kultysowi urlopu na przeciąg drugiego półrocza r. szk. 1905/6 celem poratowania zdrowia.
11. C. k. Rada szk. kraj. reskr. z 14 kwietnia 1906 l. 16006 udzieliła zastępcy
nauczyciela p. Jakubowi Jackiewiczowi urlopu na miesiąc maj br.

Skład grona nauczycielskiego przy końcu II półrocza roku szkolnego 1906.
Zakład Główny
Piątkiewicz Stanisław, c. k. dyrektor, uczył proped. filozof. w kl. VIIa2, VIIb2 i VIII2, tyg.
godz. 6.
Ks. Bieda Konstanty, spirytualny w Seminarium duchownym ob. łac. uczył rel. rz. kat. w kl.
Ia2, IIa2, IVa2, Va2, VIb2, tyg. godz. 10.
Bielawski Stanisław, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, gosp. kl. Va, uczył jęz. łac. w
kl. IIIa6, Va6, jęz. gr. w kl. Va5, tyg. godz. 17.
Burzmiński Piotr, gosp. kl. VIa, uczył jęz. łac. w kl. VIa6, greckiego w kl. IVb4, VIa5, tyg.
godz. 15.
Burzyński Marian, uczył mat. w kl. Ic3, Id3, IIa3, IVc3, VIa3, VIb3, tyg. godz. 18.

Bykowski Ludwik, doktor filozofii, na urlopie.
Czajkowski Karol, zawiadowca gabinetu fizykalnego, gosp. kl. VIIb, uczył jęz. ruskiego w
kl. Ib2, mat. w kl. VIIa3, VIIb3, VIII2, fizyki w kl. VIIa3, VIIb3, VIII3, tyg. godz. 19.
Czerski Stanisław, doktor filozofii, uczył mat. w kl. Ib3, IIb3, IIc3, IIIb3, hist. nat. w kl. Ib2,
IIb2, IIc2, IIIb2, tyg. godz. 20.
Dorożyński Arseni, gosp. kl. VIb, uczył jęz. łac. w kl. IVb6, VIb6, grec. w kl. VIb5, tyg.
godz. 17.
Dudzik Antoni, gosp. kl. IIb, uczył jęz. łac. w kl. IIb8, grec. w kl. IVa4, pol. w kl. IIb3, IVa3,
tyg. godz. 18.
Figiel Stanisław, gosp. kl. Ib, uczył jęz. łac. w kl. Ib7, polsk. w Ib3, jęz. niem. w kl. Ib6, tyg.
godz. 16.
Flis Eugeniusz, zawiadowca gabinetu naturalnego, gosp. kl. IIIa, uczył mat. w kl. Ia3, w IIIa3,
his. nat. w kl. Ia2, IIa2, IIIa2, Va2, Vb2, VIa2, VIb2, tyg. godz. 20.
Gaweł Bronisław, na urlopie.
Gawryś Tadeusz, uczył jęz. pol. w kl. IId3, hist. i geogr. w kl. IIa4, IIb4, IIc4, IIIa3, IIb3, tyg.
godz. 21.
Górski Kazimierz, zawiadowca środków naukowych do historii i geografii, uczył geogr. w
kl. Ia3, hist. i geogr. w kl. IVa4, VIb4, VIIa3, VIII3, tyg. godz. 17.
Hamczykiewicz Roman, zawiadowca biblioteki niemiec. dla uczniów, uczył jęz. niem. w kl.
VIb4, VIIa4, VIIb4, VIII4, tyg. godz. 16.
Hass Gwido, uczył jęz. niem. w kl. IIb5, IIIa4, IVa4, IVb4, tyg. godz. 17.
Jackiewicz Jakub, gosp. kl. IIb, uczył jęz. niem. w kl. IIc5 i jęz. rusk. jako względnie
obowiązkowego w oddz. I2, II2, tyg. godz. 9.
Kleczeński Aleksander, gospod. kl. IIIb, uczył jęz. łac. w kl. IIIb6, greck. w kl. IIIb5, pol. w
kl. Va3, VIa3, tyg. godz. 17.
Korol Edward, gosp. kl. IIa, uczył jęz. łac. w kl. IIa8, jęz. pol. w kl. IIa3, IIc3, IVb3, tyg.
godz. 17.
Kossowicz Jan, pomocnik kancelaryjny dyrektora, zawiadowca czasopism, gosp. kl. VIII,
uczył jęz. łac. w kl. VIII5, greck. w kl. IIIa5, VIII5, tyg. godz. 15.
Kowalski Paweł, uczył geogr. w kl. Ib3, hist. i geogr. w kl. IVb4, Va3, Vb3, VIa4, VIIb3, tyg.
godz. 20.
Kultys Zdzisław, na urlopie.
Ks. Pasławski Włodzimierz, uczył religii gr. kat. w kl. Ib2, IIb2, IIIb2, IVb2, Vb2, VIb2, VIIb2,
VIII2, tyg. godz. 16.

Popiel Bronisław, zawiadowca biblioteki polskiej dla uczniów, gospod. kl. IVa, uczył jęz.
łac. w kl. IVa6, polsk. w kl. VIb3, VIIb3, VIII3, tyg. godz. 15.
Radecki Aleksander, gosp. kl. VIIa, uczył jęz. łac. w kl. VIIa5, VIIb5, greck. w kl. VIIa4,
VIIb4, jęz. rusk. w kl. Ia2, tyg. godz. 20.
Rose Henryk, uczył jęz. polsk. w kl. IIIa3, IIIb3, jęz. niem. w kl. Ia6, IIa5, tyg. godz. 17.
Solak Jan, gosp. kl. Ia, uczył jęz. łac. w kl. Ia7, IIc8, polsk. w kl. Ia3, tyg. godz. 18.
Stojanowski Bolesław, gospod. kl. Vb, uczył jęz. łac. w kl. Vb6, grec. w kl. Vb5, polsk. w kl.
Vb3, VIIa3, tyg. godz. 17.
Teich Gabriel, uczył jęz. niem. w kl. IIIb4, Va4, Vb4, VIa4, tyg. godz. 16.
Ks. Dr. Trznadel Jan, uczył religii rz. kat. w kl. Ib2, II(bc)2, IIIa2, IIIb2, IVb2, Vb2, VIa2,
VII(ab)2, VIII2, tyg. godz. 18.
Zajączkowski Józef, gosp. kl. IVb, uczył matem. w kl. IVa3, IVb3, Va4, Vb4, fizyki w kl.
IVa3, IVb3, tyg. godz. 20.

Filia na Zasaniu.
Goliński Stanisław, kierownik, uczył języka łac. w kl. IId3, tyg. godz. 8.
Burda Jan, gospod. kl. IVc, uczył jęz. łac. w kl. IVc6, greck. w kl. IVc4, polsk. w kl. Id3,
niem. w kl. Ic6, tyg. godz. 19.
Kozłowski Jan, gospod. kl. Ic, uczył jęz. łac. w kl. Ic7, Id7, pol. w kl. Ic3, tyg. godz. 17.
Mielnik Mikołaj, gospod. kl. IId, uczył jęz. rusk. w kl Ic2, Id2, matematyki w kl. IId3, IIIc3,
historii naturalnej w kl. Ic2, Id2, IId2, IIIc2, fizyki w kl. IVc3, tyg. godz. 21.
Strzelecki Kazimierz, gosp. kl. IIIc, uczył jęz. łac. w kl. IIIc6, greck. w kl. IIIc5, polsk. w kl.
IIIc3, IVc3, tyg. godz. 17.
Ks. Dr. Tomaka Wojciech, uczył religii rz. kat. w kl. Ic2, Id2, IId2, IIIc2, IVc2, tyg. godz. 10.
Troskolański Tadeusz, doktor filozofii, uczył geogr. w kl. Ic3, Id2, historii i geografii w kl.
IId4, IIIc3, IVc4, tyg. godz. 17.
Żelak Dominik, gosp. kl. Id, uczył jęz. niemiec. w kl. Id6, IId5, IIIc4, IVc4, tyg. godz. 19.
Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych.
Burda Jan, uczył kaligrafii, w 2 oddziałach, w 2 godz. tyg.
Czajkowski Karol, uczył śpiewu w dwóch oddziałach w 4 godz. tyg. i stenografii, w 2 godz.
tyg.
Gawryś Tadeusz, uczył historii kraju rodzinnego w kl. IIIa i IIIb, w 2 godz. tyg.
Górski Kazimierz, uczył historii kraju rodzinnego w kl. IVa, VIb i VIIa, w 3 godz. tyg.

Kowalski Paweł, uczył historii kraju rodzinnego w kl. IVb, VIa i VIIb w 3 godz. tyg.
Krzanowski Wiktor, dyrektor szkoły wydziałowej męsk., uczył rysunków w 3 oddziałach w
6 godz. tyg.
Sawicki Włodzimierz, c. k. oficjał sądowy, uczył gimnastyki w 6 oddziałach, w 6 godz. tyg.
Dr. Troskolański Tadeusz, uczył historii kraju rodzinnego w kl. IIIc i IVc w 2 godz. tyg

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

