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c. k. Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Przemyślu  

- rok szkolny 1897. 
 

Skład grona nauczycielskiego c. k. Seminarium nauczycielskiego żeńskiego  

w Przemyślu w roku szkolnym 1896/7. 

 

A. Dyrektor. 

Ks. Fałat Józef, urodzony w Tuligłowach w Galicji 12. września 1841 r., mianowany 

nauczycielem 26. listopada 1881 r., profesorem 1. sierpnia 1883 r., dyrektorem 20. stycznia 

1890 r. uczył pedagogii, dydaktyki, historii pedagogii, ustaw szkolnych i planów naukowych. 

 

B. Profesorowie: 

Kling Stefan, urodzony w Gumniskach w Galicji w roku 1839, mianowany profesorem 13. 

października 1876 roku, w VIII. randze – uczył geografii, historii powszechnej i języka 

polskiego. 

Kozłowski Antoni, urodzony w Lacku w Galicji w r. 1846, mianowany profesorem 15. 

grudnia 1876 r., uczył matematyki i historii naturalnej. 

Ks. Biega Henryk, urodzony w r. 1844 w Sanoku, mianowany nauczycielem religii Rzym. 

katolickiej 13. listopada 1881, profesorem 1. sierpnia 1883 r., uczył pedagogii i religii. 

Nowina-Przybylski Wilhelm, urodzony w Woli Zabierzowskiej w r. 1848, mianowany 

profesorem 20. czerwca 1887 r., uczył fizyki, niemieckiego języka i gimnastyki. 

Nowina-Przybylska Laura, urodzona w r. 1850 w Nisku w Galicji, mianowana nauczycielką 

w r. 1874, posunięta do rangi nauczycielki starszej 6. września 1892 r., uczyła polskiego i 

niemieckiego języka. 

Ks. Kopko Maksymilian, urodzony w r. 1859 w Borszowicach w Galicji, mianowany 

profesorem religii gr. kat. 17. lipca 1896 r., uczył religii gr. kat. i języka ruskiego. 

 

C. Nauczyciel muzyki: 



Dietz Ludwik, urodzony w r. 1847 w Zgierzu, w Królestwie Polskim, mianowany 

nauczycielem muzyki 21. marca 1895 r., uczył śpiewu jako przedmiotu obowiązkowego, a 

gry na skrzypcach i fortepianie jako przedmiotów nadobowiązkowych. 

 

D. Kierowniczka ogródka Froebla. 

Hanula Tekla, urodzona w Przemyślu w 1855, zamianowana kierowniczą ogrodu 

Freblowskiego dnia 16. sierpnia 1889 r., uczyła metodyki Freblowskiej, modelowania, śpiewu 

i gimnastyki na kursie Froebla.  

 

E. Nauczycielki szkoły ćwiczeń. 

Gutteter Antonina, urodzona w r. 1846 w Rzeszowie, zamianowana nauczycielką 2. sierpnia 

1887, uczyła w I kl. ćwiczeń. 

Dembowska de Dembowa Wanda, urodzona w r. 1856 w Cyganowicach w Galicji, 

zamianowana nauczycielką 22. sierpnia 1893 r. prowadziła III. kl. ćwiczeń, uczyła rysunków i 

kaligrafii na 4 kursach seminarzyckich i na kursie Froebla. 

Ciepanowska Olga, urodzona w r. 1861 w Mizuniu, w Galicji, zamianowana nauczycielką 

22. sierpnia 1893 r. uczyła ruskiego języka na kursach seminarzyckich, i w szkole ćwiczeń, 

języka polskiego i ruskiego na kursie Froebla. 

Sikorska Sydonia, urodzona w r. 1858 w Dębnikach, w Galicji, zamianowana nauczycielką 

7. sierpnia 1894 r., prowadziła IV. klasę ćwiczeń i uczyła robót ręcznych kobiecych na 

kursach seminarzyckich. 

Zaleska Stanisława, urodzona w r. 1867 w Drohobyczu zamianowana nauczycielką 17. 

czerwca 1895, prowadziła II. klasę ćwiczeń. 

 

F. Docent somatologii i higieny. 

Smolarski Zygmunt Dr wszech nauk lekarskich. 

 

G. Nauczycielka języka francuskiego. 

Pochmarska Marietta. 


