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W roku tym nastąpiło skompletowanie zakładu tutejszego o tyle, iż Seminarium
liczyło już 2 kursy. Na kurs I. Seminarium weszły przeważnie nowo zapisane, które musiały
poprzednio przy egzaminie wstępnym dowieść należytego uzdolnienia do studiów
seminarzyckich, kurs zaś II. powstał z uczennic przeszłorocznych. Równocześnie otwarte
zostały z polecenia c. k. Rady szkolnej krajowej 2 klasy ćwiczeń, przeznaczone do odbywania
w nich lekcji praktycznych kandydatek nauczycielskich. Naukę w nich objęły tymczasowo
dwie nauczycielki zakonu PP. Benedyktynek, Kazimiera Wolszczakiewicz i Gertruda
Cisło.
Po zamianowaniu tedy tymczasowym 2 zakonnic w szkole ćwiczeń, istniejącej przy c.
k. Seminarium nauczycielskiej w Przemyślu, przypadają jeszcze w r. 1871/71 nominacje
reszty członków grona nauczycielskiego/. I tak zamianowani zostali w tym roku: Ignacy
Kulisseki, nauczyciel gimnazjalny w Sączu, nauczycielem starszym przy tutejszym
Seminarium, ks. Henryk Biega, katechetą dla młodzieży ob. łac., ks. Emilian Sembratowicz
katechetą dla młodzieży gr. kat., obaj przeznaczeni dla Seminarium nauczycielskiego i szkoły
żeńskiej PP. Benedyktynek. Ten obowiązek udzielania nauki w jednym i drugim zakładzie
przez tego samego nauczyciela względnie nauczycielkę szczególnie przedmiotów naukowych
technicznych, jak rysunków, robót, kaligrafii, śpiewu, odnosi się do grona nauczycielskiego
tak jednego, jak drugiego zakładu tylko, że rozkład zajęć z początkiem każdego roku c. k.
Radzie szkolnej krajowej przedkładano wraz z planem lekcyjnym do zatwierdzenia. Z
nominacji powyższych wynika, że już w pierwszym roku istnienia Seminarium tutejszego –
było 3 nauczycieli starszych, czego statut organizacyjny się domaga dla Seminariów
nauczycielskich o 3 kursach, a takimi były wówczas wszystkie Seminaria z wyjątkiem
Seminariów dwukursowych w Nowym Sączu, Stanisławowie i Tarnopolu. Podział zajęć
nauczycieli starszych odpowiadał ich fachowemu uzdolnieniu. Ignacy Kulisseki uczył języka
polskiego i niemieckiego. Tytus Słoniewski, uczył języka ruskiego , geografii i historii
powszechnej. Stanisław Twaróg uczył matematyki, fizyki i historii naturalnej.

