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Wstęp

Po kasacie Towarzystwa Jezusowego w 1773 roku jezuici pozostali 
jedynie w Rosji. Przez prawie pół wieku kontynuowali na terytorium 
dawnych ziem polskich, zabranych przez Rosję, działalność eduka‑
cyjną, na przykład w Połocku. Wypędzeni z Rosji przez cara Alek‑
sandra I, w 1820 roku osiedlili się za pozwoleniem władz austriac‑
kich w Galicji, między innymi w Tarnopolu. Już 6 listopada 1820 
roku otwarli tam szkoły publiczne z infimą, a następnie z gramaty‑
ką i syntaksą 1. Rok później, 1 października 1821 roku w Tarnopolu 
utworzono gimnazjum, a w 1823 roku studia filozoficzne dla studen‑
tów świeckich i kleryków jezuickich. W latach 1825-1826 zbudowano 
budynek szkolny. Kadrę nauczycielską stanowili profesorowie byłej 
Akademii Połockiej: Jakub Condrau, Józef Cytowicz, Maurycy Po‑
łoński, Wincenty Buczyński, Piotr Jacobs, Jerzy Schneilin i Jan Oeil‑
lard. Jezuici dbali o to, by nauka odbywała się na wysokim poziomie, 
a młodzież była wychowywana w duchu patriotycznym. Wynikiem 
takiego podejścia do wychowania był między innymi udział uczniów 
w spiskach patriotycznych w latach 1832-1833. Z tego powodu kilku 
z nich aresztowano w 1834 roku.
 W 1836 roku prowadzone w Tarnopolu studia filozoficzne dosto‑
sowano do jezuickiej Ratio studiorum. Istotnym wydarzeniem w życiu 
szkoły było powołanie 8 grudnia 1836 roku, za zgodą samego cesarza 
Ferdynanda I, akademickiej Sodalicji Mariańskiej. W 1824 roku szkoły 
liczyły 394 uczniów, a już w 1836 roku – około 500 uczniów. Ponad 300 
uczniów uczęszczało do gimnazjum, a 130-150 na studium filozofii. 
W latach 1821-1848 roku jezuickie publiczne gimnazjum tarnopolskie 
należało do ważnych ośrodków szkolnych w Galicji. Wraz z urucho‑
mieniem gimnazjum we wrześniu 1821 roku jezuici otwarli również 
w Tarnopolu konwikt dla młodzieży szlacheckiej. Początkowo był to 

1 Nazwy pierwszej, drugiej i trzeciej klasy szkoły humanistycznej. Od podstaw 
nauki języka łacińskiego w klasie pierwszej przechodzono w kolejnych klasach do 
biegłego władania i posługiwania się tym językiem. Por. Encyklopedia wiedzy o je‑
zuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564‑1995, oprac. L. Grzebień przy współpracy ze‑
społu jezuitów, Kraków 1996, <http://www.jezuici.krakow.pl/bibl/enc.htm> (dostęp: 
12.12.2014).
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prywatny dom wychowawczy pod kierunkiem Jana Oeillarda, ale 
już w kolejnych latach (1822-1823) zbudowano dwupiętrowy gmach 
konwiktu z kilkudziesięcioma pokojami. Jezuici zdecydowali, że po‑
zostaną przy prywatnym konwikcie. Postanowili, że najpierw naukę 
rozpoczną uczniowie w czterech niższych klasach gimnazjum, a na‑
stępnie zdecydowali o otwarciu czterech wyższych klasy gimnazjal‑
nych z kursem przygotowawczym. Uczniowie konwiktu w Tarnopo‑
lu pochodzili z całej monarchii austriackiej oraz z zaboru rosyjskiego 
i pruskiego. Uczęszczali na wykłady do jezuickich szkół publicznych, 
ponadto jezuici zadbali o dodatkowe wykształcenie i wychowanie po‑
wierzonej im młodzieży. 
 W konwikcie, od początków jego istnienia, działał również teatr. 
Jego reżyserem i kierownikiem był najpierw Jan Oeillard (1821-1832), 
a potem Jan Menet (1832-1838). Najczęściej wystawiano polskie oraz 
niemieckie komedie i tragedie, uświetniając wizyty wybitnych gości 
odwiedzających Tarnopol. 
 Wiosna Ludów w Galicji miała także wpływ na dalsze funkcjono‑
wanie konwiktu w Tarnopolu. W maju 1848 roku rząd austriacki wy‑
dał nakaz rozwiązujący gimnazjum i studia filozoficzne. Zgodnie z tą 
decyzją jezuici zakończyli w czerwcu rok szkolny i ulegli rozprosze‑
niu. Wznowienie działalności zakonu w monarchii austriackiej nastą‑
piło w 1852 roku, jednak dopiero 13 czerwca 1853 roku przywróco‑
no jezuitom administrację kościoła i zwrócono na własność konwikt 
w Tarnopolu. Nie udało się jezuitom uzyskać praw państwowych dla 
otwartego ponownie w 1856 roku konwiktu. Zadecydowano, o pry‑
watnym charakterze konwiktu, w którym młodzież będzie się uczy‑
ła przedmiotów w zakresie szkoły średniej, ale już bez studiów filo‑
zoficznych. W 1872 roku wznowiła działalność akademicka Sodalicja 
Mariańska. W 1872 i 1877 roku poszerzano i zmodernizowano gmach 
konwiktu. W szkole obowiązywał austriacki system nauk. W miejsce 
dawnego gimnazjum jezuickiego utworzono w Tarnopolu gimnazjum 
państwowe, z którym jezuici ściśle współpracowali, zapewniając swo‑
im wychowankom możliwość uzyskania matury państwowej. Język 
polski został wprowadzony jako wykładowy do konwiktu w 1867 
roku. W konwikcie czynny był nadal teatr szkolny 2.

2 Rektorami kolegium i konwiktu po wznowieniu działalności zakonu w 1852 
roku byli: Jan Zranicki (superior) 1852-1856, Franciszek Kautny 1856-1861, Jan Ga‑
licz 1861-1867, Adolf Kamieński 1867-1871, Kasper Szczepkowski 1871-1874, Adolf 
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 Po nieudanych rozmowach z dominikanami dotyczącymi przeję‑
cia na własność zajmowanych dotąd budynków jezuici zdecydowali 
się na przeniesienie konwiktu z Tarnopola do Chyrowa. W 1886 roku 
umieścili w Chyrowie tylko uczniów niższych klas. Natomiast ucznio‑
wie klas wyższych, było ich 29, potem 22, pozostali jeszcze przez rok 
w konwikcie tarnopolskiem, uczęszczając do publicznego gimnazjum. 
Ostatecznie jezuici zamknęli konwikt w Tarnopolu w 1887 roku 3.
 Konwikt tarnopolski był w II połowie XIX wieku jedyną polską 
szkołą prywatną i konwiktem dla synów ziemiaństwa i wyższych 
urzędników państwowych ze wszystkich trzech zaborów (austriackie‑
go, rosyjskiego i pruskiego). Odgrywał więc ważną rolę w podtrzyma‑
niu polskości na ziemiach zabranych. W pierwszym roku działalno‑
ści konwikt kształcił 27 uczniów, w następnym 60, a w późniejszych 
latach około 100. Największą liczbę konwiktorów jedno cześnie – 
130  zanotowano w 1872 roku, w 1873 roku było ich 122. W okresie 
30-lecia działalności konwiktu (1856-1886) skorzystało więc z niego 
około 670 uczniów. Sodalicja Mariańska obejmowała w tym czasie ra‑
zem 170 uczniów.
 Wychowankowie tarnopolscy nie posiadali swojej własnej organi‑
zacji, nie organizowali też częstszych zjazdów, stąd ich losy nie są nam 
dokładnie znane. W czasie zjazdu konwiktorów w 1906 roku, zorgani‑
zowanego z okazji 50-lecia otwarcia konwiktu, nie posiadano dokład‑
nych informacji o wszystkich wychowankach, stąd w wydanej oko‑
licznościowej publikacji między żyjącymi podano niektóre osoby już 
zmarłe, na przykład Józefa Buttlera. Publikacja wylicza 638 konwikto‑
rów, w tym 103 zmarłych i 535 żyjących 4. Zachowane źródła wskazują 
jednak, że przez konwikt „przeszło” około 730 wychowanków.
 Duży procent wychowanków konwiktu stanowili uczniowie klas 
przygotowawczych i pierwszych, a więc chłopcy bardzo młodzi. Ro‑
dzice wyrażali nadzieję, że wychowawcy wprowadzą ich dzieci do 
grona rówieśników, a zarazem dadzą im podstawy wiedzy szkolnej, by 
potem mogły już bez trudności uczyć się w szkołach publicznych. Dla‑
tego też najwięcej dzieci przebywało w konwikcie jedynie okresowo od 

Kamieński 1874-1880, Marian Morawski 1880-1883, Paweł Rubon 1883-1886, Piotr 
Bapst 1886-1887.

3 M. Maciszewski, Historia gimnazjum tarnopolskiego, Okres I: 1820‑1848, Tarnopol 
1896; S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. V, Kraków 1906, s. 924, przypis 2.

4 Pamiętnik zjazdu – Pamiętnik zjazdu konwiktorów tarnopolskich z roku 1856‑1886 we 
Lwowie, w dniach 26, 27, 28 i 29 maja 1906, Lwów 1906.
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roku do trzech lat. Nieliczna tylko grupa wychowanków pozostawała 
w konwikcie od I do VIII klasy, czyli do matury.
 W konwikcie przebywali głównie synowie bogatych ziemian z Ga‑
licji, Podola, Wołynia, Litwy i Wielkopolski. O skierowaniu synów do 
konwiktu tarnopolskiego decydowały często związki rodzinne i śro‑
dowiskowe rodzin konwiktorów. Możemy zaobserwować kilka wy‑
raźnie skrystalizowanych środowisk, z których wywodziły się dzieci, 
oraz określić pokrewieństwo lub inne związki łączące wychowanków. 
Nieliczną tylko grupę wychowanków stanowili synowie wyższych 
urzędników państwowych lub przedsiębiorców, którzy posiadali za‑
równo ambicje, jak i środki finansowe na kształcenie swych dzieci 
w konwikcie. W konwikcie znaleźli się również, choć już bardzo nie‑
liczni, synowie rodzin powiązanych z jezuitami tarnopolskimi różny‑
mi więziami współpracy, głównie gospodarczej.
 Prywatny konwikt nie prowadził szerszej akcji wydawniczej, stąd 
nie posiadamy ani drukowanych rocznych katalogów uczniów, ani 
też rocznych programów szkolnych. Na podstawie nielicznych źródeł 
archiwalnych możemy jednak odtworzyć skład osobowy konwiktu 
i zarysować jego organizację. W konwikcie, choć prywatnym, dosto‑
sowano system nauczania ściśle do obowiązujących przepisów prawa 
austriackiego. W każdej chwili uczniowie mogli przejść z konwiktu do 
szkół publicznych, mogli też stamtąd do konwiktu przybywać. Głów‑
nym zadaniem jezuitów było wychowanie dzieci i młodzieży, stworze‑
nie im właściwych warunków dojrzewania i samodzielnego postępo‑
wania. Rodzice wymagali, by jezuici dbali o zdrowie, naukę języków 
obcych, uprawianie sportu, wychowanie estetyczne (muzyka, śpiew, 
taniec), a także o wychowanie moralne wychowanków. Posiadamy 
wyjątkowo dużo informacji dotyczących wymagań stawionych przez 
rodziców w ciągu ostatniego dziesięciolecia istnienia konwiktu.
 W odróżnieniu od konwiktu jezuitów w Chyrowie, który posiada 
bardzo dużo opracowań w postaci książek i artykułów, o konwikcie 
w Tarnopolu z lat 1856-1886 nikt dotąd szerzej nie pisał. Stąd też po‑
chodzą liczne w literaturze, nawet naukowej, błędy i niejasności co do 
określenia miejsca kształcenia się wielu wybitnych ludzi. Podstawo‑
we źródła stanowią dziś rękopisy zachowane w Archiwum Księży Je‑
zuitów w Krakowie oraz publikacje o poszczególnych wychowankach. 
Sam konwikt w latach 1856-1886 opisuje tylko jedna publikacja jubi‑
leuszowa z 1906 roku. W XX wieku ukazały się dwie cenne źródłowe 
publikacje poświęcone braciom Michałowi i Stanisławowi Wysockim 
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(Przemówiły stare listy, Kraków 1986) oraz Mycielskim (Gębickie zapiski 
historyczne. Od Anny z Mycielskich Radziwiłłowej do gen. Stanisława Ro‑
stworowskiego, Gębice 2014). Zawarte w obu wydawnictwach listy uka‑
zują wewnętrzne życie konwiktu, ale też zawierają wiele informacji 
dotyczących wychowanków innych rodzin ziemiańskich.
 Ponieważ konwiktorzy pochodzili głównie z rodzin szlacheckich, 
utytułowanych, stąd podstawą identyfikacji osób są przede wszystkim 
polskie herbarze. Istnieją też publikacje dotyczące polskich rodów na 
Wołyniu czy Podolu, które pozwalają na określenie statusu społeczne‑
go niektórych z nich. Wystarczy tu wspomnieć Helleniusza (Iwanow‑
ski), który we Wspomnieniach polskich czasów (t. 2, Lwów 1894) opisuje 
ważniejsze rody Ukrainy i Wołynia, wśród których pojawia się wie‑
le nazwisk rodziców Tarnopolczyków, między innymi Młodeckich, 
Turkułłów, Sarneckich, Sobańskich, Jaroszyńskich, Podhorskich, Zale‑
skich, Jezierskich, Leszczyńskich i innych. Również liczne publikacje 
współczesne o polskich Kresach Wschodnich stanowią bardzo pomoc‑
ną literaturę do poznania składu osobowego konwiktu tarnopolskiego.
 W Archiwum Prowincji Polski Południowej jezuitów w Krakowie ist‑
nieją tylko nieliczne źródła rękopiśmienne dotyczące konwiktu tarno-
polskiego. Zachował się wprawdzie „Dziennik Konwiktu Tarnopolskie‑
go 1858-1868” (ATJKr. 452), ale ten z nakazu prowincjała Józefa Browna 
nie podaje w tekście żadnych nazwisk ani profesorów, ani alumnów, aż 
do 1865 roku, kiedy to prowincjał Kasper Szczepkowski nakazał poda‑
wanie wykazu wychowanków poszczególnych roczników na początku 
nowego roku szkolnego (wrzesień). Niestety i tego polecenia nie zawsze 
przestrzegano. Również drugi tom dziennika konwiktu z lat 1863-1883 
(ATJKr. 456) też tylko przypadkowo podaje nazwiska konwiktorów, któ‑
rzy przybywali do konwiktu lub go opuszczali.
 Zachowała się „Księga pamiątkowa uczniów Konwiktu Tarnopol‑
skiego SJ” z lat 1856-1880 (ATJKr. 648), która jednak poza nazwiskami 
i imionami konwiktorów nie zawiera żadnych innych informacji, a ru‑
bryki, pozostawione na informacje, są puste.
 Najcenniejszy jest jednak „Spis uczniów Konwiktu Tarnopolskiego 
zaczęty 14 marca 1880” (ATJKr. 788), który wspomina niemal wszyst‑
kich konwiktorów przebywających w konwikcie w latach 1880-1885, 
a zatem również tych, którzy przybyli wcześniej, ale przebywali w Tar‑
nopolu jeszcze po 1880 roku, czyli około 290 osób. Spis ten ma do‑
datkową wartość; podaje nie tylko pochodzenie konwiktorów, ale też 
uwagi rodziców co do zakresu dodatkowego nauczania i wychowania.
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 Dwa zachowane druki: „Wykaz nagród i wyszczególnień z nauk 
i zachowania zasłużonych przez uczniów Zakładu św. Stanisława 
Kostki w Tarnopolu w r. 1874” (Tarnopol 1874, wykaz wklejony do 
ATJKr. rkps 648) oraz „Uczniowie 1885-86 – Uczniowie Konwiktu Tar‑
nopolskiego Tow. Jezusowego z roku 1885-86” (Tarnopol 1886, wykaz 
wklejony do ATJKr. rkps 788) uzupełniają posiadane wykazy rękopi‑
śmienne. Zachowało się kilkanaście drukowanych programów z oka‑
zji zakończenia roku szkolnego oraz uroczystości szkolnych, w któ‑
rych wymieniono nazwiska konwiktorów jako aktorów, recytatorów 
i mówców organizowanych imprez. Znajdują się one głównie w ręko‑
pisie „Różne akademie, dialogi odczyty Konwiktu Tarnopolskiego” 
(ATJKr. 959).
 Niewielką wartość posiadają „Rachunki konwiktu tarnopolskiego” 
(ATJKr. 1176, od nr 63) z lat 1856-1874, które przedstawiają wpłaca‑
ne czesne, zwykle co semestr, w wysokości 210 fl (z małymi odchyle‑
niami). Pozwalają na ustalenie okresu pobytu w konwikcie niektórych 
alumnów. Niekiedy jednak rodzice zalegali z opłatą i wpłacali ją o wie‑
le później, co wymaga ostrożności w ich odczytywaniu.
 Poszczególne hasła biograficzne podają: nazwisko i imię konwik‑
tora, w miarę możliwości daty ramowe życia oraz imiona rodziców, 
okres pobytu w konwikcie, niekiedy zakres nauczania dodatkowego, 
dalsze losy konwiktorów oraz bibliografię. 
 Mamy nadzieję, że taki układ słownika rozszerzy zakres naszej wie‑
dzy o wychowaniu i nauczaniu w XIX wieku, szczególnie w odniesie‑
niu do bogatego ziemiaństwa Kresów Wschodnich, oraz ukaże ponad‑
rozbiorowe więzi Polaków.



Introduction

After the dissolution of the Jesuit Order in 1773, Jesuits remained 
only in Russia. For almost half of a century, they continued their 
educational activities on the former Polish land annexed by Rus‑
sia, among other places in Polotsk. In 1820, expelled from Russia by 
Tsar Alexander I, Jesuits settled in Galicia, with the permission of 
the Austrian authorities, among other places, in Ternopil. Already 
on 6th November 1820, they opened public schools of humanities 
with infima and then grammar and syntax. 1 A year later, on 1st Oc‑
tober in 1821, in Ternopil, a lower secondary school was created and 
in 1823 a college of philosophy for lay students and Jesuit clerics. In 
the years 1825-1826, the school building was erected. On the teach‑
ing faculty, there were academic teachers from the former Acad‑
emy of Polotsk such as Jakub Condrau, Józef Cytowicz, Maurycy 
Płoński, Wincenty Buczyński, Piotr Jacobs, Jerzy Schneilin and Jan 
Oeillard. Jesuits strove to maintain high standards of education and 
the young people were educated fostering their patriotic awareness. 
Such an educational approach resulted in students’ participation in 
political conspiracies in the years 1832-1833. For this reason, several 
students were arrested in 1834.
 In 1836, the college of philosophy in Ternopil was adapted to com‑
ply with the Jesuit Ratio studiorum. The creation of the academic So‑
dality of Our Lady on 8th December in 1836, with the consent of Em‑
peror Ferdinand I, was a significant event in the school life. In 1824, 
there were 394 students in the schools and in 1836 about 500 students. 
Over 300 students attended the lower secondary school whereas in 
the college of philosophy there were between 130‑150 students. In the 
years 1821-1848, the public, Jesuit lower secondary school in Terno‑
pil belonged to significant educational centres in Galicia. Along with 

1 The names for the first, second and third grades of school of humanities. They 
were derived from the basics of Latin when students started learning and in the 
subsequent grades when they gained fluency in the language. Encyclopedia of the 
Knowledge about Jesuits in the Lands of Poland and Lithuania 1564‑1995, research paper 
L. Grzebień in cooperation with a Jesuit team, Krakow 1996, <http://www.jezuici.
krakow.pl/bibl/enc.htm> [access: 12.12.2014].

http://www.jesuici.krakow.pl/bibl/enc.htm
http://www.jesuici.krakow.pl/bibl/enc.htm
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the creation of the lower secondary school, in September 1821 also in 
Ternopil, Jesuits opened a monastic boarding school for the young 
people from the gentry. Initially, it was a private educational institu‑
tion run by Jan Oeillard, but already in the following years (1822-
1823), a two-floor building was erected with a few dozen rooms. Jes‑
uits decided to maintain a private monastic boarding school. Then, 
they made a decision to open four lower grades of lower secondary 
school and then they created four higher grades of lower secondary 
school with a preparatory course. Students from the Ternopil monas‑
tic boarding school came from the entire Austrian monarchy as well 
as from the land under the Russian and Prussian Partition. They at‑
tended lectures in Jesuit public schools. Moreover, Jesuits ensured 
that the youth entrusted to their care obtained proper additional 
education.
 Furthermore, since the early days of the monastic boarding school, 
a theatre functioned there. Initially, Jan Oeillard (1821-32) and later Jan 
Menet (1832-38) were its directors and managers. The theatre most of‑
ten staged Polish and German comedies and tragedies adding splen‑
dour to prominent guests visiting Ternopil. 
 The Spring of Nations in Galicia also influenced the further exist‑
ence of the monastic boarding school in Ternopil. In May 1848, the 
Austrian government issued an order to dissolve the lower second‑
ary school and the college of philosophy. Pursuant to that decision, 
Jesuits completed the school year in June and then dispersed. The re‑
sumption of the order’s activities took place in the Austrian monarchy 
in 1852. However, it was only on 13th June 1853 that Jesuits regained 
church administration and the monastic boarding school’s proper‑
ty in Ternopil. Jesuits failed to obtain state status for the monastic 
boarding school reopened in 1856. The monastic boarding school was 
to remain private and young people were to study subjects within 
the scope of secondary school, but without the possibility to attend 
the college of philosophy there. In 1872, the academic Sodality of Our 
Lady again resumed its activities. In 1872 and 1877, the school build‑
ing was extended and modernised. The Austrian educational system 
operated in the school. Instead of the former Jesuit lower secondary 
school, a state lower secondary school in Ternopil was established, 
which Jesuits cooperated tightly with so that their students would 
take and pass the state secondary school leaving exam. The Polish 
language was introduced as language of instruction into the monastic 
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boarding school in 1867. The school theatre did not cease to function 
in the monastic school. 2

 After unsuccessful talks with Dominicans concerning the appro‑
priation of the occupied buildings, Jesuits decided to transfer the mo‑
nastic boarding school from Ternopil to Khyriv. In 1886, only students 
from lower grades were transferred to Khyriv. While the students of 
higher grades, there were 29, later 22 of them, remained for a year in 
the Ternopil monastic boarding school attending public lower second‑
ary school. Eventually, Jesuits closed the monastic boarding school in 
Ternopil in 1887. 3

 In the second half of the 19th century, the monastic boarding school in 
Ternopil was the only Polish private school and the monastic boarding 
school for the sons of the Polish landed gentry and senior government 
officials from all three Partitions (Austrian, Russian and Prussian). 
Therefore, it fulfilled a prominent role in maintaining and nurturing 
Polish patriotic awareness and identity on the annexed land. In the first 
year of its existence, there were 27 students, in the next year, 60 stu‑
dents and in the later years, there were about 100. In 1872, there were 
130 alumni of the monastic boarding schools, which was the highest 
number. In 1873, there were 122 students. In the 30 years of its existence 
(1856-1886), there were altogether 670 students in the monastic board‑
ing school. The Sodality of Our Lady brought together 170 students.
 Ternopil students did not have their own association, they did not 
organise frequent meetings or conventions therefore their life cours‑
es are not well‑known. During the convention of monastic boarding 
school in 1906, organised to commemorate the 50th anniversary of the 
monastic boarding school’s creation, there was no precise information 
about all its students. Thus, in the occasional publication, among the 
living alumni, some already deceased students were mentioned, for 
instance, Józef Buttler. The publication enumerates 638 alumni, 103 

2 After the activities of the order were resumed in 1852, Jan Zranicki (superior) 
1852-56, Franciszek Kautny 1856-61, Jan Galicz 1861-67, Adolf Kamieński 1867-71, 
Kasper Szczepkowski 1871-74, Adolf Kamieński 1874-80, Marian Morawski 1880-83, 
Paweł Rubon 1883-86, Piotr Bapst 1886-87 were the Rectors of the philosophy college 
and monastic boarding school.

3 M. Macieszewski, The History of  the Ternopil Monastic Boarding School, Period I: 
1820‑1848, Ternopil 1896; S. Załęski, Jesuits in Poland, vol. V, Krakow 1906, p. 924, 
footnote 2.
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deceased and 535 living. 4 Nevertheless, the preserved sources indicate 
that there might have been altogether about 730 students of the monas‑
tic boarding school. 
 A significant percentage of the monastic boarding school’s students 
were the young people attending the preparatory course and the first 
grade, therefore very young boys. Their parents expressed hopes that 
their teachers would introduce them into circles of their peers and 
would provide them with the school knowledge base so that they 
would continue without difficulty their education in public schools. 
As a result, the greatest number of children remained in the monastic 
boarding school only temporarily for a year up to three years. Only 
a small group of students remained in the monastic boarding school 
from the first until the eight grade, which means until they took the 
secondary school leaving exam.
 In the monastic boarding school, there were mainly sons of the rich 
landed gentry from Galicia, Podolia (Podole), Wolyn, Lithuania and 
Greater Poland (Wielkopolska). The decision to send their sons to the 
Ternopil monastic boarding school was influenced by their family and 
social connections. Several clearly specified environments the students 
came from may be observed. We can also analyse family relations and 
other connections between the alumni. A relatively small group of the 
alumni were the sons of senior government officials or entrepreneurs, 
who had both ambitions and financial means to educate their offspring 
in the monastic boarding school. There were also, even though only 
few, sons of the families linked by various ties of cooperation with Jesu‑
its from Ternopil. These were mainly economic ties. 
 The private monastic boarding school did not conduct extensive 
publishing activities. Therefore, there are neither published annual 
student catalogues nor annual school curricula. Based on the few archi‑
val sources, we may recreate the personal composition of the monastic 
boarding school and outline its organisation. Although the monastic 
boarding school was private, the system of education was adjusted to 
the Austrian legal regulations. At any time, students could be trans‑
ferred from the monastic school to public schools and they were also 
able to enrol in the monastic boarding school as well. The main Jesuits’ 
objective was the education of children and young people as well as 

4 The Memoir of the Convention ‑ The Memoir of the Ternopil Alumni Convention from 
the Years 1856‑1886 in Lviv, on 26th, 27th, 28th and 29th May 1906, Lviv 1906.
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creating proper conditions for them to gain maturity and undertake 
independent actions. Parents insisted on Jesuits’ taking care of their 
children‘s health, on teaching them foreign languages, doing sports, on 
their aesthetic education (music, singing, dancing) as well as on moral 
education of their students. There is an exceptional amount of informa‑
tion concerning demands made by parents for the last ten years of the 
existence of the institution. 
 Unlike the monastic boarding school in Khyriv, about which there 
are very many books and articles, until now nobody has written ex‑
tensively about the monastic boarding school in Ternopil concerning 
the years 1856-1886. Therefore, there are numerous mistakes and in‑
accuracies in literature, even the academic one, referring to the place 
of education of many prominent people. The manuscripts preserved 
until the present in the Roman Jesuit Archives in Krakow as well as 
publications about particular students constitute the principal source. 
As far as the monastic boarding school itself is concerned, in the years 
1856-1886, only one commemorative publication was issued in 1906. In 
the 20th century, two valuable source publications were published de‑
voted to brothers: Michał and Stanisław Wysoccy (Old Letters Have Spo‑
ken, Krakow 1986) as well as Mycielscy brothers (Historical Records from 
Gębice. From Anna Radziwiłłowa of the Mycielscy family to Gen. Stanisław 
Rostworowski, Głębice 2014). Letters included in the two publications 
present the internal life of the monastic boarding school, but also con‑
tain a lot of information concerning students from other Polish landed 
gentry families.
 Owing to the fact that students came mainly from noble, titled fami‑
lies, the basis for their identification are, above all, the Polish armorials. 
There are also publications concerning Polish families in Wolyn or Pod‑
olia, which allow to establish the social status of some of the families. It 
is sufficient to mention Helleniusz (Iwanowski) who in “Recollections 
from the Polish Period” (vol. 2 Lviv 1894) describes some important 
families in Ukraine and Wolyn. There are among them many surnames 
of the Ternopil alumni’s parents such as Młodeccy, Turkułłowie, Sarnec‑
cy, Sobańscy, Jaroszczyńscy, Podhorscy, Zalescy, Jezierscy, Leczczyńscy 
and others. Similarly, numerous contemporary publications about the 
Eastern Borderlands constitute a reliable literature to recreate the per‑
sonal composition of the monastic boarding school.
 In the Archive of the Polish Southern Province of the Society of Je‑
sus in Krakow, there are merely a few manuscript sources concerning 
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the monastic boarding school in Ternopil. Indeed, “Ternopil Monastic 
School Journal 1858-1868” (the Archive of the Polish Southern Province 
of the Society of Jesus in Krakow, MS 452), has been preserved, but by 
the order of Józef Brown, it contains no surnames of teachers or alumni 
until 1865 when Kasper Szczepkowski ordered to include the lists of 
alumni of particular grades at the beginning of the new school year 
(September). Unfortunately, also this order was not always obeyed. 
Similarly, the second volume of the journal concerning the years 1863-
1883 (the Archive of the Polish Southern Province of the Society of Je‑
sus in Krakow, MS 456) only accidently mentions the surnames of stu‑
dents who were arriving at or leaving the monastic boarding school.
 “The Commemorative Book of the Ternopil Jesuit Monastic Board‑
ing School” concerning the years 1856-1880 (the Archive of the Polish 
Southern Province of the Society of Jesus in Krakow, MS 648) has been 
preserved. Nonetheless, apart from names and surnames of the alum‑
ni, it contains no information and blank spaces meant for additional 
information remain blank.
 Nevertheless, the most precious document is the “Register of the 
Alumni of the Ternopil Monastic Boarding School” started on 14th 
March 1880 (the Archive of the Polish Southern Province of the So‑
ciety of Jesus in Krakow, MS 788), which mentions almost all alum‑
ni from the monastic boarding school in the years 1880-1885, as well 
as those who enrolled earlier but were still in Ternopil in 1880, which 
means about 290 people altogether. The register has additional value 
as it mentions not only the origins of the alumni but also their parents’ 
comments concerning extracurricular activities and education.
 Two preserved documents: “The Inventory of Rewards and Distinc‑
tions of the Alumni of Saint Stanislaw Kostka School in Ternopil in 
1874” (Ternopil 1874, the inventory included in the Archive of the Pol‑
ish Southern Province of the Society of Jesus in Krakow, MS 648) as 
well as “The Students of 1885-86 – The Students of the Monastic Board‑
ing School of the Society of Jesus of 1885-86” (Ternopil 1886, the regis‑
ter included in the Archive of the Polish Southern Province of the So‑
ciety of Jesus in Krakow, MS 788) complete the preserved manuscript 
registers. A dozen or so printed programmes of the end of the school 
year celebrations and other school events, which mention alumni par‑
ticipating as actors, reciters, speakers of the organised events have also 
been preserved. It is mainly the manuscript “Various School Ceremo‑
nies, Dialogues and Reading Events of the Ternopil Monastic Boarding 
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School” (the Archive of the Polish Southern Province of the Society of 
Jesus in Krakow, MS 959) that contains those programmes.
 “The receipts of the Ternopil monastic boarding school” from 1856-
1874, which present the tuition of 210 Gulden (with minor variations) 
paid usually every term, have little value. Nonetheless, they allow to 
estimate the period of stay in the monastic boarding school of some 
alumni. However, sometimes parents were in arrears with their tuition 
and made the payment much later, which requires caution in making 
estimates.
 Particular biographical entries contain the surname and the name 
of the student, as far as feasible, dates of their birth and death as well 
as their parents’ names, the time they stayed at the monastic boarding 
school, sometimes the extent of additional education, their further life 
events and biography. 
 We do hope that such a layout of the dictionary will extend our 
knowledge about education and schooling in the 19th century, par‑
ticularly as far as the rich Polish landed gentry from the Eastern Bor‑
derlands is concerned and will reveal Polish bonds retained beyond 
partitions.
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Biogramy wychowanków 

konwiktu szlacheckiego w Tarnopolu

1856‑1886



A
Abgarowicz Abgaro Roman
Ur. w 1863, zm. 28 I 1912 w Borysła‑
wiu (napis na pomniku cmentarza 
w Borysławiu). Syn Teodora i Sewe‑
ryny, obrz. ormiańskiego; adres ro‑
dziców: Bratyszów, pow. Niżniów.

W konwikcie od 9 IX 1875, przy‑
był do I klasy gimnazjum, wcze‑
śniej uczył się w domu rodzinnym. 
W 1875/76 był w klasie I, w 1879/80 
w klasie IV, a we wrześniu 1881 
w klasie VII. W 1880 został przyjęty 
do Sodalicji Mariańskiej. 

Lekcje dodatkowe: język angiel‑
ski, fechtunki, tańce, z uwolnieniem 
od greki i łaciny. Ogólne zalecenia: 
czuwanie nad chorym uchem, czę‑
sta korespondencja, kaligrafia. Opu‑
ścił zakład po ukończeniu szkoły.

Właściciel dóbr Czerkawszczy‑
zna k. Czortkowa, radca prawny, 
członek Sodalicji Ma riańskiej we 
Lwowie (1907), w 1902 był członkiem 
rady powiatowej w Czortkowie i na‑
leżał do Galicyjskiego Towarzystwa 
Kredytowego, okręgu w Czortko‑
wie. W 1904 brał udział w Zjeździe 
Mariańskim w Chyrowie.

Miał w Chyrowie syna Józefa 
(1912-1913, kl. VI-VII), który zginął 
podczas I wojny światowej 7 V 1915 
w szturmie na pozycje rosyjskie.

�� Pamiętnik  zjazdu, s. 49; Szematyzm 
Królestwa  Galicyi, s. 316, 771; Z. Hauser, 
Podróże  po  cmentarzach Ukrainy, t. 3, Kra‑
ków 2007, s. 28; ZCH 1904, nr 45, s. 109. – 
ATJKr. 456, s. 415; 648, s. 195; 788, s. 18; 
1217 I, k. 345, 346v.

Aders Adolf
Ur. ok. 1865. Pochodził niewątpli‑
wie z rodziny urzędniczej we Lwo‑
wie, brat Alfreda.

W konwikcie od 1875. Dalsze 
jego losy nie są znane.

�� Pamiętnik zjazdu, s. 49 (bez adresu).

Aders Alfred
Ur. ok. 1863 (w 1876 miał 13 lat) we 
Lwowie. Pochodził niewątpliwie 
z rodziny urzędniczej, brat Adolfa.

W konwikcie od 1875. W 1875/76 
był w klasie II.

6 XI 1876 w konwikcie brał 
udział w wieczorku deklamacyjno‑
-muzykalnym, a 30 VI 1877 w uro‑
czystości zakończenia roku szkol‑
nego (udział w kapeli).

Adres zamieszkania w 1906: Lwów.
�� Pamiętnik  zjazdu, s. 49 (bez adre‑

su). – ATJKr. 648, s. 104; 959, k. 49, 276; 
1217 I, k. 345.

Agopsowicz de Hasso Kazimierz
Ur. w 1849, 
zm. 13 I 1907 we 
Lwowie. Syn Ka‑
jetana (1814-1879) 
i Marii z Theo‑
d o r o w i c z ó w 
(1821-1885), ob‑
rządku ormiań‑
skiego, zamiesz‑

kałych w Turce koło Kołomyi.
W konwikcie od 1860 do 1866/67. 

W 1864 był w klasie III, w czerwcu 
1865 w klasie IV, a w październiku 
1865 w klasie V.

W 1906 mieszkał we Lwo‑
wie, ul. Zimorowicza. Brał udział 
w zjeździe konwiktorów we Lwo‑
wie i Tarnopolu w 1906.
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Był żonaty z Sabiną z Passakasów 
(1863-1928). Zmarł w 1907: „Tarno‑
polczykom ubył znów jeden kolega – 
d. 13 stycznia zmarł we Lwowie ś.p. 
Kazimierz Agopsowicz w 58 roku 
życia” (ZCH 1907, nr 2 [55], s. 96).

�� Pamiętnik  zjazdu, s. 49; M. Agop‑
sowicz, Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita or‑
miańska, Łomianki 2014, s. 19, 36, 46, 119, 
154; ZCH 1907, nr 2 (55), s. 96. – ATJKr. 452, 
s. 200 (bis), 203, 206; 648, s. 35, 41.

Agopsowicz de Hasso 
Kazimierz, prawnik, sędzia

Ur. 4 III 1875 
w Pużnikach ko-
ło  Stanisławo wa, 
a r e s z t o w a n y 
przez NKWD, 
s k a z a n y 
20 II 1940 na karę 
śmierci, został 
rozstrzelany lub 

też zmarł już wiosną 1940. Pocho‑
wany – Bykownia: Polski Cmentarz 
Wojenny w Kijowie-Bykowni.

Syn Jakuba (1845-1917), obrząd‑
ku ormiańskiego, i Marii z Agop‑
sowiczów (1848-1941), właścicieli 
ziemskich, adres rodziców: Turka 
koło Kołomyi. Zapewne bliski krew‑
ny poprzedniego Kazimierza.

W konwikcie od 1 IX 1885, przy‑
był do klasy I gimnazjum, wcze‑
śniej uczył się w domu rodzinnym. 
W ostatnim roku istnienia konwik‑
tu tarnopolskiego 1885/86 uczył się 
w klasie I. Lekcje dodatkowe: ry‑
sunki, gimnastyka, w razie potrze‑
by korepetycje. Polecenia rodziców: 
„żadnej kary fizycznej, tylko nacisk 
moralny i ujęcie przyjemności”.

Potem uczył się w konwikcie 
w Chyrowie (1886-1888, kl. II-III). 

W latach 1890-1894 kontynuował 
naukę w Gimnazjum Franciszka Jó‑
zefa I we Lwowie. Ukończył studia 
prawnicze z doktoratem na Uni‑
wersytecie Lwowskim.

W 1902 był sędzią zawodowym 
w Chomiakówce, w okręgu Gwoź‑
dziec, należał do rady powiatowej 
w Kołomyi i do Towarzystwa Go‑
spodarskiego we Lwowie. Przynaj‑
mniej od 1909 do 1939 gospodaro‑
wał również w majątku Tułuków, 
pow. Kołomyja.

Był żonaty z Marią z Agopso‑
wiczów (zm. w 1967), miał troje 
dzieci.

�� Chyrowiacy, słownik, s. 19; M. Ago-
pso wicz, Kresowe Pokucie. Reczpospolita 
ormiańska, Łomianki 2014, s. 19, 24, 92, 
108, 119-120, 144, 150, 153-154, 156, 158, 
173, 176-177, 202, 221, 224, 228, 232, 242, 
289, 290; Szematyzm  Królestwa  Galicyi, 
s. 92, 330, 828; PCH 1935, nr 2, s. 78. – 
ATJKr. 648, s. 23; 788, s. 268.



B
Babecki Kajetan
Ur. w 1857. Pochodził z rodziny 
szlacheckiej herbu Cholewa, z Bab‑
ca. Był synem Kajetana (ur. ok. 1820) 
i Aleksandry Heleny Vivienne de 
Chateaubrun. Rodzina udowodniła 
swoje pochodzenie szlacheckie rów‑
nież we Lwowie w 1782, żyła jednak 
głównie w Królestwie Polskim.

W konwikcie od 29 VIII 1867; 
przebywał najwyżej do 1870/71. We 
wrześniu 1867 był w klasie II.

W 1906 mieszkał: Warszawa, 
Nowogrodzka 26.

Żonaty od 3 IV 1880 z Karoliną 
Mąkolską.

�� Pamiętnik  zjazdu, s. 49; Boniecki I, 
s. 60. – ATJKr. 452, s. 259; 648, s. 52.

Badeni Jan, jezuita 
Ur. 21 VI 1858 
w Charbówce na 
Podlasiu, zm. 5 
I 1899 w Krako‑
wie. Syn Sewe‑
ryna i Józefy z d. 
Prebendowskiej.

W  konwikcie 
od 23 I 1868. 

W 1871/72 był w klasie III, a w 1872/ 
73 w klasie IV. 29 VI 1873 uzyskał 
świadectwo ukończenia czterech 
klas gimnazjalnych. 29 VI 1871 brał 
udział w dialogu klas niższych o do‑
brym spędzaniu wakacji na uro‑
czystym zakoń czeniu roku szkol‑
nego. 15 XII 1871 został przyjęty do 
Sodalicji Mariańskiej.

19 VII 1873 wstąpił do zakonu je‑
zuitów w Starej Wsi; filozofię studio‑
wał w Starej Wsi w latach 1879-1881, 
a teologię w Krakowie w latach 
1883-1886, święcenia kapłańskie 
przyjął 21 VII 1885 w Krakowie.

W latach 1884-1897 publikował 
w „Przeglądzie Powszechnym” ar‑
tykuły, sprawozdania oraz recenzje. 
Wiele uwagi poświęcał problemowi 
polskiej emigracji. Od 1896 był su‑
periorem we Lwowie, a od 1897 pro‑
wincjałem Prowincji Galicyjskiej. 
Utworzył stałą placówkę misyjną 
dla pracy wśród polskich emigran‑
tów w USA, zabezpieczył duszpa‑
sterską opiekę nad polskimi robot‑
nikami w Budapeszcie, okresowo 
kierował jezuitów do pracy wśród 
polskich robotników sezonowych 
w innych krajach. Jeden z pierw‑
szych w Galicji działaczy społecz‑
nych, pozostawił wiele cennych pu‑
blikacji z tej dziedziny i skierował 
jezuitów do pracy w organizacjach 
katolicko-społecznych („Przyjaźń”, 
„Jedność”) oraz zabiegał o współ‑
pracowników i fundusze dla pism 
robotniczych i ludowych („Pochod‑
nia”, „Słowo Prawdy”, „Grzmot”). 
Pisał też na tematy Słowiańszczy‑
zny. Mniejszą wartość mają jego 
prace hagiograficzne.

�� Dunin-Borkowski, Genealogie , 
s. 131; J. Poplatek, Badeni Jan, PSB I, s. 205; 
L. Grzebień, SPTK V, s. 84-88; A.P. Bieś, 
Jan Badeni SJ (1858‑1899). U początków ru‑
chu społecznego katolików z Galicji, Kraków 
2012; L. Dębicki, Ks. Jan Badeni, prowin‑
cjał Tow. Jez., Kraków 1899; M. Morawski, 
Ks. Jan Badeni, „Przegląd Powszechny” 61 
(1899) 305-316. – ATJKr. 452, s. 271; 648, 
s. 57; 959, k. 39; 1217 I, k. 343, 344.
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Badeni hr. Józef
Ur. 2 VII 1871 w Branicach, zm. 21 
VI 1933 w Krakowie. Syn Stanisła‑
wa i Cecylii ze Skrzyńskich, właści‑
cieli dóbr; adres rodziców: Branice 
poczta Pleszów.

W konwikcie od 1 IX 1882, 
przybył do klasy I gimnazjum. We 
wrześniu 1882 i 1883/84 był w kla‑
sie I, a w ostatnim roku istnienia 
konwiktu tarnopolskiego 1885/86 
w klasie III. Ćwiczenia dodatko‑
we: gimnastyka, konna jazda. Brak 
daty odejścia.

Studiował na studium rolni‑
czym Wydziału Filozoficznego UJ 
w latach 1890-1892 oraz na Uni‑
wersytecie we Wrocławiu w latach 
1891-1892.

W 1906 był urzędnikiem Towa‑
rzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń 
we Lwowie. W 1921 wrócił do Kra‑
kowa, należał do organizacji ka‑
tolickich, wizytator Arcybractwa 
Miłosierdzia, członek Sodalicji Ma‑
riańskiej Panów we Lwowie (1907).

�� Pamiętnik zjazdu, s. 50; Dunin Bor‑
kowski, Genealogie, s. 135; Corpus studioso‑
rum UJ, A-D, s. 83; S. Brzozowski, Polacy 
na studiach gospodarstwa wiejskiego w Niem‑
czech, s. 204; M.B., Ś.p. Józef hr. Badeni, „So‑
dalis Marianus” XXXII (1933), nr 6, s. 112; 
Sprawozdanie  Sodalicji  Maryańskiej  Panów 
we Lwowie za rok 1907, s. 27. – ATJKr. 456, 
s. 443; 648, s. 129; 788, s. 196.

Bajewski Kazimierz
Ur. w 1873 w Horodyszczach, pa‑
rafia Kozłów, pow. Kozowa, zm. 23 
VIII 1905 na tyfus. Syn Ignacego 
i Marii z Wierzchleyskich.

W konwikcie od 2 II 1882, przy‑
był do klasy przygotowawczej. 
We wrześniu 1882 był w klasie 

przygotowawczej, a w roku 1883/84 
w klasie I. Uwagi rodziców: „uwa‑
żać na wszystko, traktować łagod‑
nie, bo lękliwy i nieśmiały”. Uczył 
się potem w Chyrowie w latach 
1886-1890 (kl. II-V). Należał do 
Sodalicji Mariańskiej i brał udział 
w jej zjazdach w Chyrowie.

Właściciel majątku Wybudów, 
pow. Kozowa, gdzie gospodarował 
w ostatnich latach życia, ciesząc się 
opinią człowieka szlachetnego. 

�� Pamiętnik  jubileuszowy, s. 68; Pa‑
miętnik  zjazdu, s. 62; Chyrowiacy,  słownik, 
s. 28; ZCH 1905, nr 4, s. 184-185 (nekro‑
log). – ATJKr. 456, s. 444; 648, s. 129; 788, 
s. 168.

Bal Władysław
Ur. ok. 1855. Balowie byli starą ro‑
dziną ziemiańską mieszkającą na 
terenie Galicji, mieli swoją kaplicę 
cmentarną w Tuligłowach, gdzie 
spoczywali Balowie herbu Goz‑
dawa, zmarli w II połowie XIX w. 
Wielu członków rodu Balów żyło 
w ziemi sanockiej, w okolicach Le‑
ska, i z tej rodziny pochodził Wła‑
dysław Bal.

W konwikcie od 1865 do 
1869/70. W październiku 1865 był 
w klasie przygotowawczej, a we 
wrześniu 1867 w klasie II. 18 XI 
1866 przystąpił do I Komunii św.

W 1890 był właścicielem mająt‑
ku Rudenka w pow. Lesko, a w 1906 
właścicielem dóbr Olszanica i Wań‑
kowa. W 1902 należał do Galicyj‑
skiego Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego we Lwowie jako zastęp‑
ca prezesa wydziału w Dobromilu.

�� Pamiętnik  zjazdu, s. 49; Skorowidz 
dóbr  tabularnych, s. 176; Szematyzm  Króle‑
stwa Galicyi, s. 772; Z. Hauser, Podróże  po 



37 Barański Tadeusz 

cmentarzach  Ukrainy, t. 3, Kraków 2007, 
s. 282. – ATJKr. 452, s. 201 (bis), 232, 259; 
648, s. 45.

Baranowski Bolesław
Ur. ok. 1875. Był prawdopodobnie 
synem Kazimierza z Jerzykowa, 
ziemianina. Adres rodziców: Kra‑
ków, Grodzka 31. W 1884 pod tym 
adresem mieszkał Kazimierz Bara‑
nowski z Jerzykowa, zapewne oj‑
ciec Bolesława.

Kazimierz Baranowski, obywa‑
tel, zamieszkały w Krakowie, miał 
w 1886 m.in. syna Jacka, studen‑
ta UJ. W Krakowie mieszkał też 
Teodor Baranowski, właściciel ole‑
jarni, który w 1887 otrzymał nobili‑
tację austriacką. 

W konwikcie w Tarnopolu od 1 
IX 1884, przybył do klasy I. Potem 
uczył się w konwikcie w Chyrowie 
w latach 1886-1889 (kl. II-IV).

Ukończył studia wyższe. Praw‑
dopodobnie w 1905 był radcą na‑
miestnictwa i kształcił córkę w Li‑
ceum W. Niedziałkowskiej we 
Lwowie.

�� Pamiętnik zjazdu, s. 50 (bez adresu); 
S. Górzyński, Nobilitacje w Galicji, s. 63. – 
ATJKr. 788, s. 253.

Barański Józef
Ur. w 1865 (w 1876 miał 11 lat) 
w Łukawicy, zm. ok. 1890. Syn Ju‑
liusza, właściciela dóbr Łukawica 
Niższa w pow. stryjskim, i Klotyl‑
dy z Łodyńskich (ur. w 1848), brat 
Tadeusza i Włodzimierza. W 1883 – 
adres rodziców: Łukawica per 
Stryj.

W konwikcie od 1875. 
W 1875/76 był w klasie I. Potem 

przeniósł się do Lwowa. W 1878/79 
uczył się w klasie III w Gimnazjum 
Stefana Batorego we Lwowie. Po‑
wrócił do konwiktu w Tarnopolu 
1 IX 1879 do klasy IV gimnazjalnej. 
W 1879/80 był w klasie IV, we wrze‑
śniu 1881 w klasie VI, a we wrze‑
śniu 1882 w klasie VII.

6 XI 1877 brał udział w przed‑
stawieniu dramatycznym „Fran‑
ciszek Karrara” ku czci rektora 
A. Kamieńskiego (kapela), a 30 VI 
1878 w uroczystości zakończenia 
roku szkolnego (kapela). Dodat‑
kowe lekcje: muzyki, gimnasty‑
ki i tańca. Na korepetytora płacił 
30 złr. miesięcznie. Opuścił zakład 
30 VI 1883, zapewne po maturze. 
W 1884 został przyjęty do Sodalicji 
Mariańskiej. 

W 1886 był właścicielem majątku 
Łukawica Niżna. W 1890 właścicie‑
lem majątku Bratkowce, Antoniów‑
ka i Łukawica Niżna (lub Niższa) 
koło Stryja był już Juliusz Barański, 
Józef zmarł zatem przed 1890.

�� Pamiętnik  zjazdu, s. 49; Historia 
szkolnictwa, t. III, cz. 1, s. 127; ZCH 1893, 
nr 2, s. 34. – ATJKr. 456, s. 415, 441; 648, 
s. 195; 788, s. 89; 959, k. 168, 447; 1217 I, 
k. 345, 346v.

Barański Tadeusz 
Ur. ok. 1870. Syn Juliusza i Klotyl‑
dy z Łodyńskich; adres rodziców: 
Łukawice per Stryj; brat Józefa 
i Włodzimierza.

W konwikcie od 1 IX 1879, 
przybył do klasy I gimnazjum, 
wcześniej uczył się we Lwowie. 
W 1879/80 uczył się w klasie I, 
w 1880/81 w klasie II, we wrze‑
śniu 1881 w klasie III, we wrześniu 
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