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Tomasz Pudłocki, Fischer Karol (1881–1940) [w:] Tek-

stowa kartoteka osobowa przemyślan, pod red. Anny 

Siciak – na stronie Przemyskiej Biblioteki Publicznej 

Fischer Karol (1881–1940), nauczyciel, inspektor 
szkolny. 

Ur. 28 sierpnia 1881 w Samborze jako syn Kornela, 

filologa klasycznego i nauczyciela, oraz Marii z Wi-
śniowieckich. Do gimnazjum uczęszczał we Lwowie 
w latach 1893–1898, maturę jednak zdał dopiero 
24 IX 1902 r. w III Gimnazjum w Krakowie. W la-
tach 1902/1903–1905/1906 studiował na Wydzia-
le Filozoficznym Uniw. Lwowskiego filologię polską 
oraz pobocznie filologię klasyczną. Mianowany za-
stępcą nauczyciela przez RSK 3 IX 1906 r. w Gim-
nazjum w Samborze. 10 VI 1911 r. zdał egzamin 
nauczycielski przed Lwowską Komisją Egzamina-
cyjną. Mianowany rzeczywistym nauczycielem w 
filii gimnazjum w Samborze od 1 X 1911 r. 
W 1920 r. mianowany inspektorem szkolnym w 
Przemyślu, a od 1 IV 1926 r. wizytatorem szkolnym 
w Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego. Od 
1 VIII 1926 powrócił na stanowisko inspektora 
szkolnego w Przemyślu, ale już z dn. 1 IX 1926 r. 
podjął na własną prośbę obowiązki polonisty w 
I Gimnazjum im. J. Słowackiego w Przemyślu, 
gdzie uczył do 27 IX 1928 r., kiedy objął ponownie 
stanowisko inspektora szkolnego w Przemyślu. 
Z dn. 26 II 1934 r. został przeniesiony na równo-
rzędne stanowisko do Jarosławia, po czym z dn. 
31 VIII 1934 r. został przez MWRiOP przeniesiony 
w stan spoczynku. Powrócił następnie do Przemy-
śla. W międzyczasie, obok obowiązków inspektora 
szkolnego, był dyrektorem Prywatnego Seminarium 
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Nauczycielskiego Męskiego 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.  

Pozostawił po sobie nieliczny dorobek popularno-
naukowy: pisywał przez I wojną światową do m.in. 
„Dziennika Polskiego”, „Muzeum” R. 39: 1924, z. 4, 
s. 234–260, ogłosił rozprawkę Cele i metody na-
uczania języka polskiego w seminariach nauczyciel-
skich ze względu na potrzeby szkoły powszechnej w 
Jednodniówce wydanej ku uczczenia setnej rocznicy 
Powstania Listopadowego w Przemyślu 29 listopa-
da 1930 r., Przemyśl 1930, zamieścił artykuł Lecą 
liście z drzewa (s. 21–24).  

Zm. 4 lipca 1940 w Przemyślu i został pochowany 
na Cmentarzu Zasańskim.  

Źródła: CDIAU, f. 174, op. 1, spr. 1853; tamże, f. 179, 

op. 7, spr. 27135. 


