Sprawozdanie Dyrekcji Prywatnego Seminarjum naucz. męskiego w Przemyślu
za rok szkolny 1927-28, Przemyśl 1928.

Prywatne Seminarium naucz. męskie w Przemyślu
za rok szkolny 1927-28

Skład Grona nauczycielskiego
a) dla nauki obowiązkowej
Dyrektor:
Bolesław Stojanowski, em. prof. gimnaz. i radca szkolny.

Nauczyciele:
Arłamowski Kazimierz, własna siła zakładu, opiekun kursu I., uczył historii na kursie I2, II3,
III3, IV2, V2, geografii I3, II3, III3, tyg. godzin 21.
Bąkowski Stefan, prof. gimnaz. im. J. Słowackiego, uczył matematyki na kursie II3, III3, IV2,
V2, tyg. godz. 10.
Biliński Bogdan, inż. leśny, własna siła zakładu, uczył biologii na kursie I4, II3, III4, fizyki I3,
II3, III2, IV2, tyg. godz. 21. W I. półr. uczył na kursie V. metodyki przyrody 1. godz. tyg.
Ciążyński Edmund, nauczyciel gimnaz. im. K. Morawskiego, uczył gimnastyki na kursie I2,
II2, III2, IV2, V2, prowadził gry i zabawy tyg. godz. 4. razem godz. 14.
Cwenar Stanisław, przydzielony nauczyciel szkoły powszechnej w Słochyniach, opiekun
kursu V., zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, uczył przedmiotów pedagogicznych na k.
IV9, V6; ćwiczenia praktyczne, hospitacje i konferencje zajmowały 9 godz., razem 24 godzin.
Hibl Władysław, doktor medycyny, jako lekarz szkolny prowadził badania lekarskie w godz.
2., uczył somatologii na kursie III2, higieny V1, tyg. godz. 5.
Klisz Jan, własna siła zakładu, opiekun kursu III., uczył j. ruskiego na kursie I4, II4, III4, IV4,
śpiewu na I2, II1, III1, IV1, V2, prowadził śpiew chóralny w 2. godz., razem godz. 25.
Lepianka Kazimierz, własna siła zakładu, uczył gry na skrzypcach na kursie II4, III2, IV5, V4
i prowadził orkiestrę smyczkową w 2. godz., razem godz. 14.
Oleksiewicz Stefan, prof. gimnaz. im. J. Słowackiego, uczył j. niemieckiego na kursie I2, II2,
III2, IV2, V3, tyg. godz. 11.
Stachowicz Józef, własna siła zakładu, opiekun kursu II. i hufca szkolnego, zawiadowca
biblioteki uczniów, uczył j. polskiego na kursie I4, II4, III4, IV4, V4, razem godzin 20.

Ks. Szypuła Jakub, katecheta gimnaz. im. J. Słowackiego, uczył religii ob. rz. kat. na kursie
III2, IV2, V2, razem z egzortą godz. 7.
Ks. Dr Wziątek Marcin, katecheta gimnaz. im. J. Słowackiego, uczył religii ob. rz. kat. na k.
I2, II2, tyg. godz. 4.
Ks. Wasylkiewicz Mokij, katecheta szkół powszechnych, uczył religii greckokat. na kursie
I1, II1, III1, IV1, V1, z egzortą godz. 6. i j. ruskiego na kursie V3, razem tyg. godz. 9.
Zadorożny Włodzimierz, przydzielony nauczyciel szkoły powszechnej im. św. St. Kostki w
Przemyślu, opiekun kursu IV., uczył kaligrafii na kursie I1, rysunków na k. I2, II2, III2, IV2,
robót ręcznych I4, II4, III4, V2, tyg. godz. 23.

b) przedmiot nadobowiązkowy.
Ćwikowski Jan, em. referent rolny M. T. R. uczył gospodarstwa wiejskiego i organizacji
pracy społecznej na wsi na kursie IV2, V2, tyg. godz. 4.

