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ГЕРБ
столичного княжгорода Перемишля
Карпатський бурий медвідь — профілем у спокійнім ході в ліву сторону звернений — на темно-синім тлі, з блідо-жовтою обвідкою довкруги гербового
поля. (Є це первісний вид гербу м. Перемишля за княжих часів; Білий
хрест w ррпвпйім пллі над медведем є вже пізнішим додатком за польських
часів)

ВИД ПЕРЕМИШЛЯ В XVI стор.
«Premislia celebris Russiae civitas» »Перемишль славнозвісний город Руса».
(Мідорит Гоґенбурґа з книжки Бравна; «Civitates orbis terrarum«.)
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ДИР. ГР. ЦЕГЛИНСЬКИЙ
Памяткова таблиця з портретом dup. Гр. Цеглинського, вмурована
13.2. 1913. у вестібулі гімназійного будинку, заходами вдячних учнів,
учит. збору і перем, громадянства. (Плякета роботи б. учителя рисунків тут. заведення Станислава Якубовського і різьбаря Маврського)

БУДИНОК УКРАЇНСЬКОЇДЕРЖ. ГІМНАЗІЇ В ПЕРЕМИШЛІ.
В цім будинку приміщалась гімназія за ввесь час свого 44-літнього самостійного існування (1895-1939); за той час вийшло з неї 2648 матуристів
у світ (пересічно по 51 річно), з чого було: 2518 греко-католиків, 8 православних, 6 римо-католиків, 2 евангеликів і 114 Мойсеевого віровизнання.
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Управа Т-ва "Рідна Школа" в Німеччині складає щиру подяку Вельмишановним Панам-Добродіям: авторові проф. поч. д-рові Степанові Шахові, вет. лікареві д-рові Володимирові Войтовичеві, Всесв. о. крилтшнинові Степанові
Дмитришинові та проф. д-рові Іванові Ковальському —за їхні ласкаві пожертви, котрими вони
допомогли видати гро працю.
проф. д-р. Г. Васькович
Голова
мґр. В. Леник
Секретар
мґр. В. Дідович
Фінансовий референт

Мюнхен, Німеччина, листопад

1977р.

СЛОВО ВІД ВИДАВЦЯ
Історія шкільництва, це одна з важливих ділянок суспільних наук.
Вона повязуе минуле з сучасним та дає можливости на підставі минулого будувати майбутнє, тобто сприяє для позитивного розв'язання
виховних проблем.
Шкот взагалі покликана здійснювати розумове, моральне, естетичне й фізичне виховання учнів. Вона відограє велику ролю у розвитку суспільства й житті поодиноких людей.
Вже в ІО.ст.у Київській Русі були створені перші школи, а на західних
землях перші школи постали самеу княжгороді Перемишлі. На протязі
довгої історії український народ боровся за своє право на освіту. Це була
довга боротьба, вона ведеться й сьогодні. Боротьба за свою школу, за
рідну мову, була і є одним з найбільших завдань нашого народу. Тим
самим історія українського шкільництва показує історію боротьби за
національне виховання української молоді під різними окупаціями. Це
боротьба за майбутність нації.
Княжгород Перемишль, майже найдальше положений на західних
окраїнах нашої Батьківщини, був довгими роками осередком завзятої
боротьби за українське шкільництво. Перемишль був центром культурного і національного життя Надсяння. Прикладом цієї боротьби
являється Історія Перемиської Гімназії, що її написав останній директор, відомий педагог, довголітній голова, а тепер почесний голова Товариства "Рідна Школа"у Німеччині. Степан Шах, Почесний Доктор
Українського Вільного Університету, працював гімназійним учителем
більш, ніж 40років, в українських, польських та німецькій гімназіях.
Він був секретарем Головного Виділу Матірного Товариства <(Просві
та(і у Львові в рр. 1921-1925, співредактором органу Т-ва "Народня
Освіта" та редактором його календарів, він є автором єдиної історії
цього заслуженого товариства, виданої у Львові 1932р., а перевиданої
у століття його заснування 1968року у Канаді.
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