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90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. 
Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu, pod red. 

H. Humnickiej i J. Motylewicza, Przemyśl 1996, s. 117-
118. Spis publikacji zob.: Anna Siciak, Druki przemyskie 
1754–1939, Przemyśl 2002 

Adamowski Mieczysław (1892–1975) 

Urodził się 29 III 1892 r. w Bełżcu (pow. Tomaszów 
Mazowiecki) w rodzinie nauczycielskiej. Syn Wacława 
i Jadwigi z d. Zathey. Szkołę powszechną w zakresie 
4 klas szkoły ludowej ukończył w Rawie Ruskiej, na-
stępnie uczęszczał do ośmioklasowego gimnazjum 
klasycznego w Jarosławiu (kl. I–III) i w Przemyślu (kl. 
IV–VIII). Egzamin dojrzałości z odznaczeniem złożył w 
dniu 7 VI 1910. Jesienią 1910 podjął studia uniwer-
syteckie w zakresie filologii klasycznej na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie. Nie zdążył przed wybuchem I wojny świat. 
złożyć egzaminu nauczycielskiego, gdyż 2 VIII 1914 
został zmobilizowany. Służbę wojskową odbywał w 
45 pułku piechoty armii austriackiej (do listopada 
1918), a następnie do 18 XII 1920 w Wojsku Polskim 
w stopniu porucznika. Za udział w wojnie został od-
znaczony Wielkim Medalem Waleczności. Po zdemo-
bilizowaniu został skierowany do pracy w II Gimna-
zjum im. K. Morawskiego w Przemyślu. 7 XI 1920 
zdał egzamin z filologii i pedagogiki przed Naukową 
Komisją Egzaminacyjną, a w 1926 na podst. pięcio-
letniej pracy zawodowej otrzymał od ministra WRiOP 
dyplom pełnych kwalifikacji nauczycielskich do na-
uczania łaciny i greki w szkołach średnich ogólno-
kształcących, równoznaczny z ukończeniem studiów 
wyższych. 
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[...] W latach 1920–1935 pracował jako nauczyciel 
filologii klasycznej w Państwowym II Gimnazjum im. 
K. Morawskiego w Przemyślu. Od maja 1930 został 
kierownikiem Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. 
Marii Konopnickiej w Przemyślu i pełnił tę funkcję do 
końca stycznia 1935. W tym czasie został mianowany 
dyrektorem Państwowego I Gimnazjum im. S. Konar-
skiego w Rzeszowie. Na tym stanowisku pozostał do 
wybuchu II wojny świat. [...] Z narażeniem życia ura-
tował przed zniszczeniem bibliotekę nauczycielską 
oraz archiwum szkolne I Gimnazjum w Rzeszowie.  

4 VIII 1944 wrócił na stanowisko dyrektora gimna-
zjum, ale na początku 1947 został przeniesiony 
w stan spoczynku ze względu na swoją piłsudczy-
kowską przeszłość. Na skutek interwencji został po-
wołany w grudniu 1947 do służby czynnej w III Pań-
stwowym Liceum Żeńskim, gdzie pracował do końca 
1950. W 1951 podjął pracę księgowego w Kasie Za-
pomogowo-Pożyczkowej w Zarządzie Okręgowym 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Pełną rehabilitację uzyskał 2 II 1957 i wrócił do 
I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie jako nauczyciel-
bibliotekarz. Stworzył bibliotekę, której księgozbiór 
został przekazany Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Rzeszowie. Od 1 IX 1965 przeszedł na emeryturę. 
Za swoją działalność społeczną i pracę zawodową 
został wyróżniony Złotą Odznaką ZNP i Odznaką 
„Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”. 

Zmarł 26 II 1975 w Przemyślu i tam został pochowa-
ny na cmentarzu komunalnym. Był autorem wielu 
prac. 


