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Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Przemyślu  

- rok szkolny 1909/10 
 

Część urzędowa. 

 

W ostatnich latach powstały po większych miastach prywatne seminaria 

nauczycielskie żeńskie. Tworzenie prywatnych zakładów dla kształcenia nauczycielek 

przypisać należy tej okoliczności, że młodzież żeńska garnie się licznie po ukończeniu szkoły 

wydziałowej do zawodu nauczycielskiego, istniejące zaś rządowe seminaria nauczycielskie 

żeńskie przyjąć mogą tylko ograniczoną liczbę kandydatek. 

Aby dać możność kształcenia się według programu nauk w seminariach 

nauczycielskich tym kandydatkom, które mimo warunków nie znalazły z braku miejsca 

przyjęcia do c. k. seminarium nauczycielskiego w Przemyślu, otwarto w roku 1906. prywatne 

seminarium nauczycielskie żeńskie przy szkole wydziałowej PP. Benedyktynek. 

Zakład ten znajduje się w szczęśliwszym od wielu innych położeniu dlatego, że może 

wzorować się na miejscowym Rządowem seminarium tudzież, że rutynowe siły 

nauczycielskie tegoż nie odmawiają mu swej pomocy i poparcia. 

C. k. Ministerstwo Wyznań i Oświaty zezwoliło reskryptem z dnia 17. lutego 1907. do 

L. 397. na otwarcie seminarium z dniem 1. września 1906. Kierownictwo zakładu objął ks. 

Michał Wojtaś, dyrektor szkoły wydziałowej żeń. im. św. Scholastyki. 

Do klasy pierwszej zgłosiło się w pierwszym roku 50 kandydatek, które poprzednio 

złożyły egzamin wstępny w c. k. seminarium żeńskim w Przemyślu. 

Do udzielania przedmiotów naukowych w zakładzie uprosiła Dyrekcja 

poszczególnych Członków grona nauczycielskiego c. k. seminarium, profesorów 

miejscowych tudzież siły nauczycielskie szkoły wydziałowej PP. Benedyktynek. 

W roku szkolnym 1907/8 przybyła w seminarium klasa druga. 

W następnym roku otrzymał zakład klasę trzecią, a w roku 1909/10 liczył cztery kursy 

seminaryjne. 

Liczba uczennic wynosiła w roku 1909/10. 153 kandydatek. 



W roku szkolnym 1908/9 odbył lustrację zakładu c. k. Krajowy inspektor szkół, 

Bolesław Baranowski. 

 

Skład Grona nauczycielskiego pryw. seminarium nauczycielskiego żeńskiego 

 w roku 1909/10. 

 

Ks. Michał Wojtaś, dyrektor, uczył dydaktyki na III. kursie, historii pedagogii na IV. kursie. 

Baranowiczówna Maria, nauczycielka szkoły wydz. żeńskiej, uczyła języka polskiego i 

ruskiego na II. kursie. 

Barącz Jan, profesor c. k. gimnazjum, uczył matematyki na I. i II. kursie, fizyki na II. kursie.  

Brzezowska Ludwika, nauczycielka szkoły wydz. żeńsk., uczyła rysunków na II. i III. 

kursie, tudzież kaligrafii na I. kursie. 

Ciepanowska Olga, nauczycielka gł. c. k. seminarium nauczycielskiego, uczyła języka 

ruskiego na I. i IV. kursie. 

Gaweł Bronisław, zastępca nauczyciela gł. c. k. seminarium naucz., gospodarz II. kursu, 

uczył historii naturalnej na wszystkich kursach. 

Golcówna Alojza, nauczycielka zakonna szkoły wydziałowej żeńskiej, uczyła geografii na I., 

II. i III. kursie. 

Ks. Kopko Maksymilian, Katecheta c. k. seminarium nauczycielskiego, uczył religii gr. kat. 

tudzież pedagogiki na II. kursie. 

Lepianka Kazimierz, dyrektor szkoły muzycznej, uczył śpiewu na wszystkich kursach, gry 

na skrzypcach na I. i II. kursie. 

Linhardtowa Stanisława, nauczycielka c. k. seminarium naucz., gospodyni I. kursu, uczyła 

języka niemieckiego na I. i IV. kursie, specjalnej metodyki na IV. kursie. 

Ks. Marciak Karol, katecheta szkoły wydziałowej męskiej, uczył religii rzym. kat. 

Matwijas Sofron, nauczyciel gł. c. k, seminarium naucz., uczył języka ruskiego na III. kursie. 

Nowacki Józef, zastępca nauczyciela gł. w c. k. seminarium naucz., gospodarz III. kursu, 

uczył matematyki na III. i IV. kursie, fizyki na I., III. i IV. kursie. 

Nowak Witold, profesor c. k. gimnazjum, uczył języka niemieckiego na II. i III. kursie.  

Dr. Smolarski Zygmunt, naczelny lekarz miejski, uczył somatologii i higieny. 

Talar Antoni, profesor c. k. gimnazjum, uczył języka polskiego na I., III. i IV. kursie. 

Tęczarówna Teofila, nauczycielka c. k. seminarium naucz., uczyła rysunków na I. i IV. 

kursie. 



Dr. Troskolański Tadeusz, profesor c. k. gimnazyum, gospodarz IV. kursu, uczył historii na 

I., II., III. i IV. kursie, geografii na IV. kursie. 

Wiśniewska Gabriela, nauczycielka szkoły robót kobiecych, uczyła robót kobiecych. 

Zajączkowska Wanda, nauczycielka c. k. seminarium nauczycielskiego żeń., uczyła 

gimnastyki. 


