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Tomasz Pudłocki, Wybitni poloniści – nauczyciele i ab-
solwenci I Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego w 
Przemyślu: Karol Fischer, „Rocznik Gimnazjalny” 2001, 

nr 5, s. 192-193 [tam bibliografia] 

Karol Fischer ur. 28 VIII 1881 w Samborze, syn 
Kornela, znanego filologa klasycznego, i Marii z Wi-

śniowieckich. Studia w UL, nauczyciel gimn. w 
Samborze od 3 IX 1906 r., w filii gimn. w Samborze 
od 1 X 1911 r., od 1920 r. inspektor szkolny w 
Przemyślu, od 1 IV 1926 r. wizytator szkolny w Ku-
ratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego, od 1 VIII 
1926 r. powrócił na stanowisko inspektora szkol-
nego w Przemyślu, ale już z dn. 1 IX podjął na wła-
sną prośbę obowiązki polonisty w I Gimn. im. J. 
Słowackiego w Przemyślu, gdzie uczył do 27 IX 
1928 r., następnie objął ponownie stanowisko in-
spektora szkolnego w Przemyślu. Z dn. 26 II 
1934 r. został przeniesiony na równorzędne stano-
wisko do Jarosławia, po czym z dn. 31 VIII 1934 r. 
M.W.R. i O.P. przeniosło go w stan spoczynku. Po-
wrócił następnie do Przemyśla. W międzyczasie, 
obok obowiązków inspektora szkolnego, dyrektor 
Prywatn. Seminar. Naucz. Męsk. w Przemyślu 
(3 XII 1924 – 1 III 1926).  

Czynny członek TSL we Lwowie w czasach akade-
mickich, najpierw, jako sekretarz, a następnie pre-
zes Komisji Kursów dla dorosłych analfabetów we 
Lwowie; członek TNSW. Więziony w czasie I wojny 
światowej za działalność antyaustriacką, uczestnik 
walk 1918–1919; bardzo zasłużony na stanowisku 
inspektora szkolnego, organizator wielu kolonii wa-
kacyjnych dla dzieci z Przemyśla.  
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Brat prof. Anny Fischerówny i bratanek bpa Karola 
Józefa Fischera, sufragana przemyskiego. Pozosta-
wił po sobie nieliczny dorobek popularnonaukowy: 
pisywał przed I wojną światową do m.in. „Dzienni-
ka Polskiego”, w „Muzeum” R. 39: 1924 z. 4 s. 234-
260 ogłosił rozprawkę Cele i metody nauczania ję-
zyka polskiego w seminariach nauczycielskich ze 
względu na potrzeby szkoły powszechnej, zaś w 
Jednodniówce wydanej ku czci setnej rocznicy Po-
wstania Listopadowego w Przemyślu 29 listopada 
1930 r., Przemyśl 1930, zamieścił artykuł Lecą li-
ście z drzewa (s. 21-24). Zm. 4 VII 1940 r. i został 
pochowany na Cmentarzu Zasańskim. 


