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Pudłocki Tomasz, Rose Henryk Ozjasz (1880–?) [w:] Tek-

stowa kartoteka osobowa przemyślan, pod red. Anny Si-

ciak, na stronie Przemyskiej Biblioteki Publicznej; 
zob. także Pudłocki Tomasz, Rose Henryk Ozjasz (1880–?) 
[w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i 
XX wieku Polski południowo-wschodniej, pod red. Andrzeja 
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ROSE Henryk Ozjasz (1880–?), nauczyciel, filolog 
germański, żołnierz WP.  

Ur. 27 VIII 1880 r. w Przemyślu jako syn Izaaka Elia-
sza i Lei z domu Izraelowicz. W latach 1892–1901 
uczęszczał do gimnazjów w Przemyślu, Samborze, 
Jarosławiu i Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, 
gdzie zdał 20 IX 1901 r. maturę. W latach 
1901/1902–1904/1905 studiował filologię niemiecką 
i polską na Wydz. Filozoficznym UJ, a dodatkowo w 
r. akad. 1906/1907 na Uniw. Wiedeńskim. Zaraz po 
ukończeniu studiów, 27 IX 1905 r., mianowano go 
zastępcą nauczyciela w I Gimnazjum w Przemyślu; 
został przydzielony do filii, która od 1 IX 1907 r. roz-
poczęła funkcjonowanie jako Gimnazjum na Zasa-
niu. Mianowany rzeczywistym nauczycielem 
w Gimnazjum w Buczaczu od 1 IX 1908 r., po zdaniu 
12 VI 1908 r. egzaminu nauczycielskiego przed Kra-
kowską Komisją Egzaminacyjną z języków niemiec-
kiego i polskiego jako przedmiotów głównych i filologii 
klasycznej jako dodatkowego.  

W sierpniu 1914 r. został zmobilizowany jako żoł-
nierz armii austriackiej i pozostał w służbie do listo-
pada 1918 r. Powrócił następnie do pracy w gimna-
zjum buczackim. Z dn. 27 III 1920 r. przeniesiony 
został do I Gimnazjum w Przemyślu. W okresie wojny 
polsko-bolszewickiej latem 1920 r. zgłosił się do WP, 
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uczestnicząc w obronie kraju, za co otrzymał Złoty 
Krzyż Zasługi. Po zwolnieniu z wojska zaangażował 
się w prace I Gimnazjum, m.in. jako nieformalny za-
stępca dyrektora i twórca teatru szkolnego (sam reży-
serował m.in. 3 V 1922 r. Powrót posła, 6 i 7 V – Ślu-
by panieńskie, 10 i 11 VI Skąpca). Z dn. 1 IX 1924 r. 
przeniesiony został do Gimnazjum św. Jacka w Kra-

kowie, a 1 XI 1929 r. do V Gimnazjum im. J. Kocha-
nowskiego w Krakowie. W sprawozdaniu dyrekcji tej 
szkoły za r. szk. 1932/1933 umieścił rozprawę Próba 
nowego ujęcia i stosowania poglądu w nauczaniu ję-
zyków obcych (s. 1–17). Wśród wielu inicjatyw, w 
które zaangażował się na terenie Krakowa był m.in. 
organizatorem w dn. 3–12 IV 1933 r. wystawy neofi-
lologicznej w gimnazjum z okazji zainicjowania kur-
sów dla nauczycieli neofilologów z polecenia MW-
RiOP. Dodatkowo nauczał w latach 30. na Wyższym 
Kursie Nauczycielskim w Krakowie. Z dn. 1 VII 1936 
przeniesiony do Gimnazjum św. Jacka, a od 1 IX 
1938 r. do I Gimnazjum im. B. Nowodworskiego w 
Krakowie. 26 VI 1937 r. obronił doktorat z filozofii z 
zakresu filologii germańskiej na podstawie pracy 
Über das Verhältnis der Fastnachspiele Hans Sach-
sen’s zu seinen Schwänken und Meistergesängen mit 
Berücksichtigung der herangezogenen Quellen.  

Aktywnie działał m.in. w buczackim Kole TNSW, bę-
dąc od 18 I 1912 r. w jego Zarządzie, a 5 III 1913 r. 
wygłaszając na jego łamach referat W sprawie zadań 
domowych z języka niemieckiego, którego streszcze-
nie opublikowano w „Muzeum” (R. 29: 1913, t. 1, 
s. 568). Członek TPN w Przemyślu. 

Nieznane są jego losy w trakcie wojny, prawdopodob-
nie został zamordowany. Ze związku z Reginą Dei-
ches miał dwoje dzieci, córkę Zofię i syna Jerzego.  
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