Tomasz Pudłocki, Piątkiewicz Stanisław (1849–
1919) [w:] Tekstowa kartoteka osobowa przemyślan,
pod red. Anny Siciak, na stronie Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Piątkiewicz Stanisław (1849–1919) – pedagog,
dyrektor szkoły średniej
Ur. 21 września 1849 r. w Dębowcu koło Jasła,
jako syn Michała i Anny z Dobrowolskich. Do
szkół średnich uczęszczał w Krakowie i w Tarnowie, a po zdaniu egzaminu dojrzałości studiował w latach 1866/1867–1869/70 matematykę i fizykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. W dn. 25 kwietnia
1871 r. został mianowany zastępcą nauczyciela w III Gimnazjum im. Franciszka Józefa we
Lwowie, a – po zdaniu egzaminu nauczycielskiego – z dn. 12 lipca 1872 r. rzeczywistym
nauczycielem w Gimnazjum w Przemyślu. Po
kilku latach decyzją z dn. 8 czerwca 1879 r.
przeniesiony do nowo utworzonego IV Gimnazjum we Lwowie. W sprawozdaniu dyrekcji IV
Gimnazjum we Lwowie za rok szkolny 1888
opublikował obszerną rozprawę Algebra w logice (s. 1–50). Była to pierwsza polska, oryginalna publikacja z dziedziny logiki matematycznej. Cesarz Franciszek Józef I mianował go w
dn. 21 sierpnia 1890 r. dyrektorem Gimnazjum w Przemyślu. Podczas I konferencji dyrektorów szkół średnich galicyjskich, w dn. 27–
29 marca 1893 r. we Lwowie wygłosił referat O
nauce matematyki, fizyki i historii naturalnej
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(streszczenie w „Muzeum” R. 9: 1893 z. 4
s. 321–322), w którym postulował oparcie nauki geometrii na rysunku oraz zachęcanie nauczycieli fizyki do „najczęstszego eksperymentowania”. To on był „budowniczym” nowego
gmachu szkolnego w 1894 r. przy ul. Dobromilskiej. W dn. 24 listopada 1895 r. cesarz
przyznał mu tytuł radcy rządu, a 16 stycznia
1907 r. Order Żelaznej Korony III klasy. Po kilkunastu latach kierowania szkołą przeszedł na
emeryturę; 31 sierpnia 1906 r. czasową, a od
16 stycznia 1907 r. stałą. W dn. 4 września
1906 r. przeprowadził się do Lwowa. Zmarł
tam 10 maja 1919 r. i pochowany został na
Cmentarzu Łyczakowskim.
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