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Tomasz Pudłocki, Skorski Zygmunt Franciszek h. Ja-
strzębiec (1879–1966) [w:] Tekstowa kartoteka osobowa 

przemyślan, pod red. Anny Siciak, na stronie Przemyskiej 

Biblioteki Publicznej; 
zob. także Tomasz Pudłocki, Skorski Zygmunt Franci-
szek h. Jastrzębiec (1879–1966) [w:] Słownik biograficz-
ny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski połu-
dniowo-wschodniej, pod red. Andrzeja Meissnera, Kazi-

mierza Szmyda, Rzeszów 2011 s. 365-366 

SKORSKI Zygmunt Franciszek (wcześniej używał 
wersji Skórski), herbu Jastrzębiec (1879–1966), 
nauczyciel, dyrektor szkoły średniej, pedagog, ani-
mator kultury.  

Ur. 2 IV w Zabłotcach, w powiecie przemyskim, 
jako syn Aleksandra (późniejszego profesora filozofii 
Uniw. Lwowskiego) i Zenobii. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej w latach 1889/90–1891/92 uczęsz-
czał do Gimnazjum w Przemyślu, w latach 1891/92 
i 1892/93 do III Gimnazjum im. Franciszka Józefa 
we Lwowie, a od r. szk. 1893/94 do V Gimnazjum 
we Lwowie, które ukończył maturą z odznaczeniem 
26 VI 1897 r. Studiował na Wydziale Filozoficznym 
Uniw. Lwowskiego w latach 1897/98–1900/01, 

zajmując się głównie filologią klasyczną i filozofią. 
W czasie studiów brał aktywny udział w życiu stu-
denckim jako członek Zarządu „Czytelni Akade-
mickiej” i prezes „Bratniej Pomocy” akademickiej. 
Z dn. 18 XII 1900 r. RSK mianowała go zastępcą 
nauczyciela w klasach równorzędnych IV Gimna-
zjum we Lwowie; 24 lipca 1901 r. przeniesiono go 
do V Gimnazjum we Lwowie. 30 V 1902 r. zdał eg-
zamin nauczycielski z propedeutyki filozoficznej i 
filologii greckiej jako przedmiotów głównych oraz 
filologii łacińskiej jako przedmiotu pobocznego 
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przed Lwowską Komisję Egzaminacyjną. MWiO de-
cyzją z dn. 27 VIII 1902 r. mianowało go rzeczywi-
stym nauczycielem w Gimnazjum w Dębicy. Z dn. 
1 IX 1906 r. przeniesiono go do filii V Gimnazjum 
we Lwowie (późniejszego VIII Gimnazjum). Równo-
cześnie uczył w prywatnym gimnazjum żeńskim 
Zofii Strzałkowskiej i prywatnym gimnazjum mę-

skim Karola Petelenza. Z dn. 21 IX 1913 r. miano-
wano go kierownikiem Prywatnego Gimnazjum 
Miejskiego z prawem publiczności w Jaworowie. 
Okres okupacji rosyjskiej spędził we Lwowie. Tam 
przez r. szk. 1914/15 kierował Prywatnym Gimna-
zjum im. Z. Krasińskiego, ucząc dodatkowo w Pry-
watnym Gimnazjum Męskim Karola Petelenza, po 
czym wrócił do Jaworowa. 18 VII 1919 r. został 
mianowany kierownikiem I Gimnazjum w Przemy-
ślu, (z dn. 10 V 1922 r. dyrektorem). Był także jed-
nym z głównych inicjatorów powołania w paździer-
niku 1923 r. „Towarzystwa byłych uczniów gimna-
zjum I” i analogicznej organizacji w listopadzie 
1935 r. Z jego inicjatywy powołano 22 X 1927 r. w 
szkole Koło Rodzicielskie. 23 IV 1922 r. na I zebra-
niu został wybrany prezesem Stowarzyszenia Dy-
rektorów Szkół Średnich Okręgu Przemyskiego. 

Z dn. 1 XI 1932 r. przeniesiono go na emeryturę. 
Pomimo to, w r. szk. 1932/33 pracował w Prywat-
nym Gimnazjum PP Benedyktynek, a od r. szk. 
1935/36 w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. 
M. Konopnickiej. Po wybuchu II wojny światowej, 
od 1 X 1939 r. został dyrektorem upaństwowionego 
Gimnazjum im. M. Konopnickiej. Szkoła działała do 
10 I 1940 r. Po tym okresie był bezrobotny. Od zi-
my 1941 r. pracował w tajnym nauczaniu. Z dn. 
1 II 1945 r. został nauczycielem w III Państwowym 
Liceum i Gimnazjum Żeńskim w Przemyślu (do r. 
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szk. 1949/50). Ponadto pracował dodatkowo w 
r. szk. 1945/46 w Liceum i Gimnazjum dla Doro-
słych, a w latach 1948/49–1949/50 także w tej 
szkole oraz w II Gimnazjum i Liceum im. K. Mo-
rawskiego. W r. szk. 1950/51 pracował w I Liceum 
i Gimnazjum Słowackiego.  

Przez szereg lat był członkiem TNSW (we wszyst-
kich miastach, w których pracował; w Jaworowie 
powołał Koło 26 V 1914 r.), a w latach 1908–1909 
funkcję pełnił administratora wydawnictw towarzy-
stwa. W Przemyślu był dwuletnim wiceprezesem 
i prezesem. Po wojnie był członkiem Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, a także Stronnictwa Demo-
kratycznego. 

Pozostawił po sobie znaczny dorobek naukowy: 
w „Sprawach TNSW” dodatku do „Przeglądu Peda-
gogicznego” ogłosił artykuł Kwartały, tercjały, czy 
semestry (R. 42 (7): 1922, nr 8, s. 116–117), 
w „Ziemi Przemyskiej” Sprawa wychowawstwa w 
szkole średniej (R. 9: 1923, nr 34 z 22 XII); w „Mu-
zeum”: Nauczyciel poza szkołą (R. 32: 1917, 
s. 349–353), O tzw. klasyfikacji szkolnej słów kilka 
(R. 38: 1923, z. 1, s. 59–68), Technika i estetyka 
lekcji szkolnej (Urywek z psychologii nauczyciela 
i ucznia) (R. 41: 1926, z. 1–2, s. 57–63), Atmosfera 
wychowawcza w czasie lekcji szkolnej (R. 48: 1933, 
z. 5, s. 288–293), Pochwały i nagrody w szkole 
średniej (R. 49: 1934, z. 1, s. 29–34), Po maturze… 
(Zjazdy koleżeńskie – przyczynek do programu wy-
chowania) (R. 49: 1934, z. 3, s. 131–135), w „Prze-
glądzie Pedagogicznym”: Patronaty klasowe (Garść 
uwag z praktyki i teorii) (R. 52 (17): 1932, nr 37–38, 
s. 356–358), Jeszcze w sprawie uposażenia (R. 58: 
1939, nr 9-10, s. 149–150). Z kolei w Sprawozda-
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niu Dyrekcji Gimnazjum Słowackiego z r. szk. 
1930/31 ogłosił pracę Nowe kierunki w wychowa-
niu i nauczaniu (s. 3–6). Recenzował wiele prac.  
Zmarł 7 IX i został pochowany w grobowcu rodzin-
nym na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. 
 
Bibliografia: CDIAU, f. 179, op. 3 spr. 923; Arch. Nauki 

PAN i PAU w Krakowie, zesp. Tajne Nauczanie (K II – 

17), sygn. IV/31/Pml; Arch. Kuratorium Oświaty w Rze-

szowie z siedzibą w Tarnobrzegu, teczka nr 2704. 
Pudłocki T., Dyrektor Zygmunt Skorski, „Rocznik Gimna-

zjalny” 2002 [2003], nr 6 (85), s. 180–223. 

 


