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Streszczenie: Józef Herman Osiński związany był z Kolegium 
Pijarskim w Rzeszowie w latach 1757 – 1758 (lub 1757 – 1759) 
jako uczeń oraz w latach 1778 i 1783 – 1786 jako nauczyciel. Pobyt 
prekursora elektryczności w mieście nad Wisłokiem jest mało 
znany. Z zachowanych źródeł i powstałych na podstawie ich 
analizy opracowań wiemy, jak wyglądały budynek szkolny  
i kościół oraz ich wyposażenie i obejście, gdy Osiński przebywał w 
Rzeszowie. Znamy kilku jego wychowawców (prefektów Floriana 
Grochowskiego i Marcina Moszczeńskiego, nauczyciela Andrzeja 
Jodłowskiego), kilku kolegów szkolnych (Patrycego Skaradkiewicza, 
Stanisława Ładowskiego i Michała Siekierzyńskiego) oraz 
współpracowników z okresu, gdy był wykładowcą (Gabriela 
Szybińskiego i Józefa Piotrowskiego). Wymienieni pijarzy 
cechowali się wszechstronnością. Wnieśli znaczący wkład do nauki 
i dydaktyki, byli kronikarzami, tłumaczami, poetami i nie ulega 
wątpliwości, że wywarli duży wpływ na rozwój zainteresowań J. H. 
Osińskiego. Do poznania sylwetek innych osób, z którymi zetknął 
się w rzeszowskim kolegium „pierwszy polski elektryk” niezbędne 
są systematyczne badania historyków regionalistów. 
 
Słowa kluczowe: Józef Herman Osiński, Kolegium Pijarskie  
w Rzeszowie  

 
1. JÓZEF OSIŃSKI UCZEŃ KOLEGIUM  
    PIJARSKIEGO W RZESZOWIE (1757-1759) 

 
Kazimierz Osiński, imię zakonne Józef Herman (1738 

– 1802) związany był z Kolegium Pijarskim w Rzeszowie  
w latach 1757 – 1758 (lub 1757 – 1759) jako uczeń oraz  
w latach 1778 i 1783 – 1786 jako nauczyciel. Pobyt 
prekursora elektryczności w mieście nad Wisłokiem jest 
mało znany. Wynika to z tego, że wkrótce po kasacie zakonu 
pijarów dokonanej przez cesarza Józefa II w 1786 r. na 
licytację wystawiono znaczną część zbiorów bibliotecznych 
i archiwum popijarskie wraz z dokumentami i rękopisami. 
Prawdopodobnie w 1790 r. cenne dokumenty zostały 
sprzedane, a ich nabywca nie został odnotowany [1]. Dlatego 
też informacji o pobycie wybitnego fizyka w Rzeszowie 
należy poszukiwać w innych dokumentach i opracowaniach. 

Na początku drugiej połowy XVIII w., gdy Józef 
Herman Osiński uczęszczał do rzeszowskiego kolegium jego 
zabudowania składały się z domu konwentowego 
jednopiętrowego o 36 pokojach, sześciosalowego budynku 
dla szkół położonego na lewo od kościoła, pokrytego 
dachówkami, z trzema zakrystiami, wieżą i zegarem. Każda 
sala lekcyjna wyposażona była w ławki, katedrę, ołtarz 
drewniany koloru niebieskiego lub białego oraz posąg Matki 
Boskiej. Podobne ołtarze z obrazami świętych znajdowały 
się w korytarzach konwentu. Ściany korytarzy 
przyozdobione były co najmniej czterdziestoma obrazami. 

Przed kościołem stał parkan z murowanymi słupami  
i żelaznymi sztachetami. Na prawo od budynku 
konwentowego znajdował się konwikt, czyli bursa o ośmiu 
pokojach i browar. Wszystko to otoczone było murem 
klasztornym. Za nim na lewo od kolegium był dom z dwoma 
bocznymi mieszkaniami. Konwent posiadał także swój 
folwark. Nie znamy jego lokalizacji, wiemy jedynie, że 
należało mu się 312 dni pańszczyzny pieszej [1].  

Na trzy lata przed podjęciem nauki w Rzeszowie przez 
Józefa Hermana Osińskiego, tj. w 1754 r., w kolegium tym 
zaczęto nauczać zgodnie z nową ustawą szkolną, której 
projekt opracował Stanisław Konarski, a zatwierdził papież 
Benedykt XIV. Na naukę przyjmowano chłopców, którzy 
skończyli co najmniej 8 lat, a nie mieli więcej niż 13. 
Musieli oni umieć czytać, czytelnie pisać, znać cztery 
działania arytmetyczne z liczbami pojedynczymi oraz mówić 
trochę po niemiecku i francusku. Zdarzało się, że kandydata, 
który był znacznie lepiej przygotowany do podjęcia nauki 
przyjmowano od razu do klasy drugiej.  

Celem szkoły, która wzorowała się na założonym przez 
Konarskiego w Warszawie w 1740 r. Collegium Nobilium, 
było wszechstronne kształcenie młodzieży pod względem 
umysłowym i fizycznym, rozwój rozumu, serca i woli, 
przyzwyczajenie do szanowania porządku prawnego oraz 
przysposobienie państwu miłujących ojczyznę i szanujących 
prawo obywateli. W edukacji zwracano uwagę zarówno na 
kwestie moralne jak i fizyczne, uszlachetniano serce, 
oświecano rozum, umacniano ciało. Zapewniano młodzieży 
ciągły i systematyczny dozór. Nie ograniczał się on do zajęć 
lekcyjnych, ale obejmował także południową przerwę oraz 
czas przeznaczony na pracę domową i odpoczynek  
w bursach i na stancjach. Przyzwyczajano chłopców do 
punktualności, skromności, grzeczności, poszanowania dla 
starszych, religijności, porządku i czystości wokół siebie [1].  

 
2. NAUCZYCIELE KOLEGIUM PIJARSKIEGO  
    W RZESZOWIE (1757-1759) 

 
Na czele domu rzeszowskiego stał rektor wybierany co 

trzy lata przez kapitułę. Podlegał mu prefekt, w którego 
rękach spoczywało kierownictwo szkoły. Nie udało się 
ustalić, kto był rektorem w okresie, gdy Józef Herman 
Osiński uczył się w rzeszowskim kolegium. Natomiast 
funkcję prefekta w latach 1758 – 1759 pełnił Florian Bazyli 
Grochowski (1722 – 1795). Wykładał też filozofię.  
W okresie pobytu w Rzeszowie wydał Propositiones 
philosophice, zdradzające silny wpływ myśli Kartezjusza [2].  
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Następcą Grochowskiego na tym stanowisku w latach 
1759-63 (lub w latach 1760-64) był Stanisław Marcin 
Moszczeński (1731 – 1790). Wcześniej, w latach 1749-50, 
uczył on w niższych klasach kolegium rzeszowskiego.  
W 1757 r. powrócił do Rzeszowa jako nauczyciel poetyki  
i retoryki i pracował do 1763 r. [2, 3] Interesowały go 
zagadnienia prawne. W czasie wolnym od pracy z młodzieżą 
przetłumaczył Ius publicum Regni Poloniae Gotfryda 
Lengnicha. Przekład ten zatytułował Prawo pospolite 
Królestwa Polskiego (1761). Po opuszczeniu Rzeszowa, 
będąc kapelanem u wojewody nowogrodzkiego Józefa 
Aleksandra Jabłonowskiego, opublikował w 1769 r. w Lipsku 
Celsissimo SRI Principi Jablonovio. Później po przejściu na 
wyznanie ewangelicko-augsburskie pracował przez 20 lat 
jako lektor języka polskiego na uniwersytecie lipskim. Tam 
w oparciu o prace gramatyków francuskich napisał 
podręcznik Snadna, gruntowna, obszerna gramatyka 
francuska (1774). Spośród autorów podręczników polskich 
do nauki języka francuskiego pierwszy opisał sposób 
artykulacji głosek francuskich i położenie narządów mowy 
podczas artykulacji oraz wytłumaczył różnice pomiędzy 
literami a głoskami. Jako pierwszy dokonał przekładu 
wiersza z łużyckiego na inny język (Odjazd z Lipska wielce 
dostojnego … Pana Jana Fryderyka Misčki” ) [4]. 

W skład grona nauczycielskiego rzeszowskiego 
kolegium wchodzili nauczyciele poszczególnych klas, 
matematyk, nauczyciel chóru, prefekt konwiktu, lektorzy 
języków zachodnioeuropejskich oraz bibliotekarz [2]. 
Pracując z wychowankami, kierowali się maksymą „pietas et 
litterae” – pobożność i nauka. Nauczycielem, z którym 
zetknął się w Rzeszowie Józef Herman Osiński był Andrzej 
Norbert Jodłowski (1724 – 1793). W latach 1744-47 
studiował on filozofię w Rzeszowie i Międzyrzeczu. 
Następnie, po roku pracy w kolegium w Warężu, na dwa lata 
przeniesiony został do Rzeszowa na nauczyciela poetyki 
(1749-51). Do grodu nad Wisłokiem powrócił w latach 
1756-65 jako nauczyciel retoryki [5]. Po rocznym pobycie  
w Sączu ponownie przybył do Rzeszowa w 1766 r.  
w charakterze prefekta nauk. Zyskał sobie uznanie jako 
zdolny nauczyciel i świetny wychowawca. Jodłowski 
przetłumaczył i wydał w języku polskim trzytomowe dzieło 
Klaudiusza Franciszka Millota Historya angielska od czasu 
podbicia tey [!] wyspy od Rzymian aż do naszego wieku 
doprowadzona (1789, 1791). Przetłumaczył na język polski 
dzieła Tacyta, ale na prośbę A. Naruszewicza nie wydał ich 
drukiem. Jest też autorem panegiryku z okazji mianowania 
brata króla Michała Poniatowskiego arcybiskupem 
gnieźnieńskim. Rozpoczął także tłumaczenie z języka 
francuskiego dzieła E. Vattela De iure gentium et belli. Za 
swoje zasługi otrzymał od króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego złoty medal Merentibus [6]. 

Od lat czterdziestych XVIII wieku w rzeszowskim 
kolegium było siedem klas: I – Parva, II – Infima, III – 
Grammatica, IV – Syntaxa, V – Poetica, VI – Rhetorica i VII 
Philosophia. Bywały lata, że którejś z klas, na przykład 
pierwszej, nie organizowano z powodu mniejszej ilości 
uczniów, a chętnych do podjęcia nauki kierowano do innych 
zakładów prowadzonych przez pijarów. Rok szkolny 
rozpoczynał się 15 września, a kończył 31 lipca. Oprócz 
przerw świątecznych była jeszcze trzydniowa przerwa po 
pierwszym półroczu. Lekcje trwały 2-3 godziny przed 
południem i tyle samo po obiedzie, z wyjątkiem 
popołudniowej soboty. Jeden dzień w tygodniu był wolny  
i przeznaczony na rekreację. Corocznie kolegium kończyło 
od 30 do 40 uczniów [2].  

3. KOLEDZY JÓZEFA OSI ŃSKIEGO Z KOLEGIUM  
    PIJARSKIEGO W RZESZOWIE 

 
Józef Herman Osiński podczas trzech lat pobytu  

w Rzeszowie bezpośrednio zetknął się z ponad 200 kolegami. 
Spośród nich znaczący dorobek do kultury wnieśli Patrycy 
Mikołaj Skaradkiewicz (1738 – 1795), Stanisław Ładowski 
(1738 – 1798) i Ignacy Michał Siekierzyński (1743 – 1814).  

Dwaj pierwsi byli rówieśnikami Osińskiego. 
Skaradkiewicz studiował humaniora w Rzeszowie w roku 
szkolnym 1757/58. W 1766 r., będąc profesorem historii, 
geografii i filozofii w Collegium Nobilium, opracował 
podręcznik Arytmetyka czyli nauka o rachunkach, sposobem 
łatwym do wyższej matematyki reguł przystosowana, z autorów 
wybornych wybrana. Podręcznik wzorowany był na 
sławnych ówcześnie arytmetykach pijarskich P. Chelucciego  
i F. Dalhama. Cieszył się dużą popularnością. Dlatego autor 
uzupełniał go o nowe rozdziały i wydawał trzykrotnie (1769, 
1771 i 1776). W pierwszym wznowieniu wprowadził do 
polskiej terminologii matematycznej termin „kombinacja”. 
W 1774 r., gdy Skaradkiewicz pracował w Międzyrzeczu 
Koreckim, wydał podręcznik Geometria czyli nauka  
o ziemiomiernictwie ku snadniejszemu wyższej matematyki 
poznaniu służąca. Zawarł w nim m.in. nowy w polskiej 
literaturze matematycznej dział geometrii o krzywych 
stożkowych, a także o innych krzywych, nazwanych 
polskimi terminami, z których niektóre przetrwały do 
dzisiaj. W obu podręcznikach autor rozgraniczył takie 
pojęcia jak aksjomat, temat, twierdzenie i wniosek. 
Wymienione publikacje odegrały ważną rolę w tworzeniu 
polskiej terminologii matematycznej. Skaradkiewicz pisał 
też wiersze dla uczczenia dobroczyńców szkół pijarskich 
oraz tłumaczył poezję na język polski [7]. 

Rówieśnikiem Osińskiego był także Stanisław 
Remigiusz Ładowski (1738 – 1798). W 1757 r. wstąpił on 
do zakonu pijarów. W 1759 r. studiował naukę humaniorów 
w Rzeszowie. Sprawując urząd wiceregenta Konwiktu 
Szaniawskich w Łukowie (1772-76), w 1772 r. przełożył  
z języka francuskiego podręcznik do geografii Gramatyka 
geograficzna, a w 1776 r opublikował Historię naturalną 
Królestwa Polskiego, którą dedykował fundatorce wydania – 
Annie Jabłonowskiej. Zainteresowania Ładowskiego były 
wielokierunkowe. Jednak znany jest przede wszystkim jako 
autor i tłumacz dzieł przyrodniczych. W 1783 r. w oparciu  
o trzy książki: G. Raczyńskiego Historia naturalis…, 
Auctuarium historiae naturalis oraz J. K. Kluka Roślin 
potrzebnych, pożytecznych, wygodnych… opracował Historię 
naturalną Królestwa Polskiego czyli zbiór krótki przez 
alfabet ułożony zwierząt, roślin i minerałów… Była to jedna 
z pierwszych encyklopedii przyrodniczych i zawierała 
wyjaśnienia prawie tysiąca haseł z zakresu botaniki, zoologii 
i mineralogii. Dzieło to cieszyło się dużą popularnością, 
mimo że autor nie ustrzegł się mylnych informacji  
i nieaktualnych poglądów. Większą wartość dla współczesnych 
miało dokonane w 1783 r. przez Ładowskiego tłumaczenie 
Ch. A. J. Leclerca de Montlinota Dykcjonarz służący do 
poznania historii naturalnej. Ładowski jest też autorem 
publikacji O hodowaniu pszczół, ich rozmnażaniu  
i chorobach (1781) i tłumaczonego z języka francuskiego 
dzieła M. G. Clerca, Wiadomość o chorobach zaraźliwych 
bydła oraz podane sposoby do uleczenia i zaradzania onym 
skutecznie. Swoje fizjokratyczne ujmowanie prawa natury 
zaprezentował w wydanej w 1793 r. książce Prawo natury, 
prawo polityczne i prawo narodów krótkim i jasnym 
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sposobem dla użytku szlachetnej młodzi spisane. 
Wypowiadał się także w kwestiach pedagogicznych [11]. 

Młodszy kolega Osińskiego Ignacy Michał Siekierzyński 
kształcił się w kolegium w Rzeszowie, które ukończył  
w 1760 r. Z Rzeszowem związany był jeszcze trzykrotnie.  
W roku 1763/64 studiował humaniora w seminarium 
pijarskim. W roku 1766/67 był nauczycielem gramatyki  
w rzeszowskim kolegium. W zakładzie tym prowadził też 
zajęcia z kaligrafii, arytmetyki, historii i geografii. 
Natomiast w roku 1771/72 prowadził zajęcia w kolegium 
jako profesor poetyki. W 1774 r., pracując we Lwowie, 
wydał część pierwszą dziełka zatytułowanego 
Krajopisarstwo powszechne państw świata całego, 
teraźniejszych i dawnych. Było to popularne kompendium 
astronomii, geografii fizycznej i politycznej. Siekierzyński 
sporo tłumaczył z języka francuskiego, ale tylko część 
pozycji zdołał wydać drukiem. Publikował też mowy 
pogrzebowe [8]. Uznawany jest za prekursora geografii 
ekonomicznej i ekonometrii [9]. 

 
4. KRÓTKA PRACA NAUCZYCIELSKA JÓZEFA  
    OSIŃSKIEGO W KOLEGIUM PIJARSKIM  
    W RZESZOWIE (1778 r.) 

 
Dziewiętnaście lat po zakończeniu nauki w Rzeszowie  

w 1778 r. Osiński powrócił do tamtejszego kolegium jako 
nauczyciel. Kilka lat przed jego przybyciem uległa zmianie 
sytuacja polityczna ziem polskich, a w ślad za nią także 
sytuacja w oświacie. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. 
jej południowe ziemie zwane Galicją dostały się pod 
panowanie Austrii. Panująca w niej Maria Teresa, budując 
model władzy zwany absolutyzmem oświeconym, wdrażała 
w życie zasadę, że wychowanie i nauczanie jest domeną 
państwa. Dlatego powinno ono wywierać decydujący wpływ 
na kierunek oświaty i bezpośrednio zarządzać szkołami 
publicznymi. Po 1773 r. cesarzowa odebrała gimnazja 
podległe rozwiązanemu przez papieża Klemensa XIV 
zakonowi jezuitów i przekazała pijarom. Wszystkie szkoły 
zarządzane przez Zakon Szkół Pobożnych poddała kontroli 
urzędników podległych władzom centralnym w Wiedniu.  
W 1774 r. doprowadziła do powstania Prowincji 
Wschodnio-Galicyjskiej Pijarów [1]. 

Przełożonym Józefa Hermana Osińskiego był 
sprawujący funkcję rektora w latach 1777/78 – 1779/80 
Gabriel Dominik Szybiński (1730 – 1799). Wcześniej  
w roku 1747/48 studiował on humaniora w Rzeszowie. 
Studia teologiczne odbył w Warszawie (1752/53 – 1753/54), 
będąc jednocześnie podprefektem w kierowanym przez 
Stanisława Konarskiego Collegium Nobilium. W 1769 r. 
przełożył z języka francuskiego i zaadoptował dla potrzeb 
polskiego czytelnika dzieło francuskiego pedagoga Pierre’a 
Chompré, nadając mu tytuł Historia bogów bajeczna przez 
alfabet zebrana, czyli dykcjonarzyk mitologiczny dla 
zrozumienia wierszopisów, rytmów, konceptów, sztuk 
malarskich i snycerskich… W 1772 r. wydał zaadoptowany  
z amsterdamskiego wydawnictwa Atlas dziecinny, czyli nowy 
sposób do nauczania dzieci geografii, krótki, łatwy,  
i najdoskonalszy przez przyłączenie nowej inwencji XXIV 
kart geograficznych z wykładem onychże, zawierający 
dokładniejsze opisanie Polski i Litwy tudzież naukę o sferach 
… z francuskiego przełożony, powiększony i poprawiony.  
W tym samym roku opublikował zaadoptowaną z dzieł 
francuskich książkę Krótka wiadomość o znakomitszych  
w świecie monarchiach, starodawnych królestwach, 
rzeczpospolitych, tudzież o cesarzach państwa rzymskiego, 

jego podziale, upadku, wznowieniu na zachodzie … aż do 
naszych czasów. Kolejnym przekładem Szybińskiego 
dokonanym w 1779 r. było pięciotomowe dzieło W. Mignota 
Historia turecka, czyli państwo osmańskie od początku aż do 
pokoju belgradzkiego, zawartego w roku 1740. Opracowania 
te stanowiły połączenie przekładu i przeróbki, a także 
zawierały liczne uzupełnienia. Wprawdzie Komisja Edukacji 
Narodowej nie uznała ich za oficjalne podręczniki, ale 
zalecała, aby nabyła je każda biblioteka [10]. Popularnością 
cieszyły się także inne tłumaczenia rektora rzeszowskiego 
kolegium, który przeniósł na grunt polski francuski sposób 
narracji historycznej i przyczynił się do wyodrębnienia się 
geografii jako oddzielnej dyscypliny [2]. 

 
5. DŁUŻSZA PRACA NAUCZYCIELSKA JÓZEFA  
    OSIŃSKIEGO W KOLEGIUM PIJARSKIM  
    W RZESZOWIE (1783 – 1786) 

 
Trzeci pobyt Józefa Hermana Osińskiego w rzeszowskim 

kolegium w latach 1783-86 przypadł na okres osobistych 
rządów cesarza Józefa II (1780-90). Monarcha, dążąc do 
osłabienia pozycji Kościoła, zmniejszył o jedną trzecią 
liczbę klasztorów w swoim państwie (z 2045 do 1324),  
a majątki skasowanych przeznaczył na utworzenie funduszu 
naukowego i religijnego, mającego służyć celom 
wychowania i kwestiom wyznaniowym. W 1786 r. dokonał 
kasaty zakonu pijarów [1]. W grudniu 1783 r. zapowiedział 
redukcję 18 galicyjskich szkół średnich do 6 państwowych  
z językiem wykładowym niemieckim. Rzeszów jako jedno  
z miast cyrkularnych miał zachować swoje gimnazjum. Z 
powodu trudności kadrowych i finansowych nie udało się go 
przekształcić w niemieckie w 1784 r., lecz nastąpiło to dwa 
lata później [12]. Pierwszym prefektem Cesarsko-
Królewskiego Gimnazjum, które powstało w miejsce 
rozwiązanego kolegium pijarskiego był w latach 1786-88 
Jan (lub Ignacy) Paszkowski (1759 – 1789), który 
najprawdopodobniej przybył z Czech [3, 13]. 

W tym pełnym niepewności okresie rektorem kolegium 
rzeszowskiego w latach 1780-83 był Józef Gracjan 
Piotrowski (1735 – 1785). Nie był to dla niego najbardziej 
twórczy okres, gdyż opublikował wtedy jedynie Kazanie na 
pogrzeb bpa przemyskiego Józefa Tadeusz Kierskiego 
dedykowane jego następcy Antoniemu Betańskiemu (1783). 
Wcześniej, gdy był wykładowcą w Collegium Regnum  
w Warszawie (1765-67), wydał kilka mów w języku 
łacińskim, m.in. w pierwszą rocznicę elekcji Stanisława 
Augusta (1765) Oratio pro instauratione studiorum ad 
magna studiosae iuventutis habita,w której wychwalał króla 
jako szczególnego opiekuna wymowy. Okresem największej 
aktywności publicznej i pisarskiej Piotrowskiego były czasy 
konfederacji barskiej (1768-72). Wygłosił wtedy kilka cykli 
kazań, które zamieścił w zbiorze Kazania przeciw 
zdarzeniom i zgorszeniom wieku naszego na święta całego 
roku, jako też i innych moralnych, mianych (1772). Autor 
ostrzegał w nich przed deizmem i wyszydzał zwolenników 
„czystego rozumu i czystego prawa natury”. W 1770 r. 
zintensyfikował współpracę z „Monitorem”, zamieszczając 
w periodyku pod pseudonimem „Szczyrecki” szereg 
artykułów i wierszy. W 1773 r. wykorzystał te publikacje  
i wydał zbiór Satyr przeciwko zdaniom i zgorszeniom wieku 
naszego. W krytyce sarmatyzmu nie ustępował Ignacemu 
Krasickiemu. Wiersze jego związane były z bieżącymi 
wydarzeniami. Przykładowo w 1774 r., z okazji powrotu 
czterech zesłańców z Kaługi, napisał Wiersz radosny … z 
okazji … senatorów polskich do ojczyzny powrotu [14].  
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Kolegami z pracy Osińskiego byli uczący w latach 
1786 – 1801 Szymon Jasiński i Bielecki. Pierwszy z nich 
szybko dostosował się do nowych realiów życia. Rodzice 
corocznie skarżyli się na niego za wrogą wobec uczniów 
postawę polityczną. Po siedmiu latach pobytu w Rzeszowie 
przeniesiony został do Gimnazjum Nowodworskiego  
w Krakowie. Bielecki natomiast zajmował się nie tylko 
nauczaniem. W latach 1781-88 uczestniczył w pierwszym 
pomiarze Galicji i pomagał Lesganigowi przy sporządzaniu 
mapy tej prowincji. [1, 13] 

 
6. PODSUMOWANIE 

 
Kolegium Pijarskie w Rzeszowie było jednym z kilku 

etapów edukacyjnych Józefa Hermana Osińskiego. W ciągu 
roku lub dwóch lat zdobył w nim solidną wiedzę 
humanistyczną. Później w Międzyrzeczu Koreckim w latach 
1758-60 studiował logikę i filozofię, w Warszawie w latach 
1764-65 odbył studia teologiczne, a w latach 1768-72  
w Wiedniu i Paryżu, pod kierunkiem tamtejszych 
naukowców, przyswajał sobie najnowszą wiedzę z dziedziny 
fizyki, chemii i botaniki.  

Czteroletnia praca nauczycielska w Rzeszowie 
stanowiła również krótki okres w ponad trzydziestoletniej 
karierze pedagogicznej Osińskiego. Prowadził on ponadto 
zajęcia jako praktykant nauczycielski w Międzyrzeczu 
Koreckim (1761-62), jako nauczyciel w Warszawie (1763), 
jako profesor filozofii w Wieluniu (1765-68) i przez wiele 
lat w Collegium Nobilium w Warszawie, jako rektor  
w szkole pijarskiej w Łomży, a później jako profesor-emeryt 
w Górze Kalwarii i ponownie w Collegium Nobilium.  
W międzyczasie pełnił różne funkcje zakonne. Praca 
dydaktyczna, którą lubił i urozmaicał, organizując pracownie 
fizyczne i chemiczne, nie była dla niego przeszkodą  
w prowadzeniu badań i zbieraniu materiałów do publikacji. 
Owocem obserwacji i poszukiwań są książki z fizyki, 
metalurgii, elektroniki i chemii o walorach zarówno 
naukowych jak i popularyzatorskich   

Pobyt J. H. Osińskiego w Kolegium Pijarskim  
w Rzeszowie odnotowany jest m.in. w publikacjach 
książkowych wydanych z okazji 325- i 350-lecia tej szkoły 
(1983 i 2008 r.) [2, 5, 15, 16]. Z okazji tej drugiej rocznicy 
wybitny wychowanek został patronem pracowni fizycznej  
w I Liceum, a jego podobizna i życiorys znalazły się na 
tabliczce umieszczonej na ścianie obok drzwi wejściowych. 
Jednak poszukiwanie informacji o związkach prekursora 
elektryczności z Rzeszowem i jego kolegium nie jest jeszcze 

zakończone. Mam nadzieję, że historycy regionaliści zdołają 
z czasem ustalić inne osoby, które wywarły istotny wpływ 
na rozwój jego zainteresowań. 
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THE PIARIST COLLEGIUM  
IN RZESZÓW DURING THE PERIOD OF JÓZEF HERMAN OSI ŃSKI’S RESIDENCE AT IT  

 
Kazimierz Osiński (the convent name - Józef Herman) was at first a pupil in 1757-1758 or 1757-1759 and then a teacher 

in the Piarist Collegium in Rzeszów in 1778 and between 1783 - 1786. There, in his free time without young people, he was 
working on his books The way of life and property insurance against lightning and “The work of the air machine of  
Mr. Montgolfier.” Hardly is it known about his stay in the town upon the Wisłok River. It is due to the fact that, soon after the 
cassation of the Piarist Order, in 1790 their archive was sold at auction; though a purchaser was not stated. The description of 
the school building and the church is possessed, as well as their furnishings and yard, when Osiński resided in Rzeszów. We 
know some of his tutors (the prefects – Florian Grochowski and Marcin Moszczeński, the teacher Andrzej Jodłowski) some 
schoolmates (Patrycy Skaradkiewicz, Stanisław Ładowski and Michał Siekierzyński), his colleagues when he was a lecturer 
(Gabriel Szybiński and Józef Piotrowski). Mentioned Piarists were characterized by versatility. They made a significant 
contribution to science and teaching, they were chroniclers, translators, poets and, no doubt, it is appropriate to introduce their 
profiles since they exerted a strong influence on the development of interests of J. H. Osiński. 

 
Keywords: Józef Herman Osiński, the Piarist Collegium in Rzeszów.  


