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Tomasz Pudłocki, [w:] Tekstowa kartoteka osobowa 

przemyślan, pod red. Anny Siciak, na stronie Przemy-

skiej Biblioteki Publicznej 

Rutkowski Adam Mieczysław [Pobóg-Rutkowski] 
(1883–1927), nauczyciel, historyk i publicysta.  

Ur. 11 X 1883 r. w Jarosławiu, był synem Stani-

sława, inżyniera miejskiego, i Eugenii. Szkołę po-
wszechną, następnie gimnazjum (w latach 1894–
1902), ukończył w swoim rodzinnym mieście. 
W latach 1902/1903–1906/1907 studiował na 
Wydz. Filozoficznym UJ. 15 III 1910 r. uzyskał dok-
torat na podstawie dysertacji Szkic dziejów filozofii 
greckiej od jej początków aż do zamknięcia szkół 
ateńskich w roku 529 po Chrystusie. RSK 29 VIII 
1910 r. mianowała go zastępcą nauczycielskiego w 
Gimnazjum z wykładowym językiem polskim w 
Przemyślu, gdzie uczył historii i geografii. 22 X 
1913 r. zdał egzamin nauczycielski przed Krakow-
ską Komisją Egzaminacyjną. W okresie oblężenia 
Twierdzy Przemyśl pozostał na miejscu, gdzie pra-
cował w jedynej wówczas czynnej szkole średniej w 
mieście – w c.k. Gimnazjum z wykładowym języ-
kiem polskim w Przemyślu na Zasaniu; 14 IX 1915 
powrócił do pracy w swojej macierzystej szkole. 
Decyzją RSK z dn. 25 IX 1916 r. przeniesiony zo-
stał do Gimnazjum w Żółkwi, a 12 II 1918 r. do 
Gimnazjum w Brzozowie. 20 IX 1924 r. przeniesio-
no go do Państwowego Gimnazjum Matematyczno-
Przyrodniczego w Królewskiej Hucie. Jednak już 
decyzją z 25 IX 1924 r. ministerstwo, udzielając mu 
urlopu w gimnazjum królewskohuckim, mianowało 
go na r. szk. 1924/25 kierownikiem Państwowego 
Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Dubnie 
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(na Podolu); pracował w tej szkole rok, po czym 
powrócił do Królewskiej Huty. 

W okresie przemyskim członek Koła TNSW, Zjed-
noczenia Tow. Polskich oraz redakcji „Echa Prze-
myskiego”, w którym sporo publikował.  

Zginął tragicznie w wypadku tramwajowym 13 VI 

1927. Został pochowany na cmentarzu w Królew-
skiej Hucie przy ul. Drzymały.  

Bibliografia: Arch. UJ, zesp. PKEN 26 (teczka osobowa 

A. Rutkowskiego); AP w Przemyślu, zesp. nr 387, sygn. 

192.  
Pudłocki T., Adam Pobóg-Rutkowski, „Rocznik Gimna-

zjalny” 2002 [2003], nr 6 (85), s. 261–267 [tam biblio-
grafia]. 


