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Tomasz Pudłocki, Wybitni poloniści – nauczyciele i ab-
solwenci I Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego w 
Przemyślu: Marian Piątkiewicz, „Rocznik Gimnazjalny” 

2001, nr 5, s. 197-198 [tam bibliografia] 

Marian Piątkiewicz, ur. 21 I 1883 w Przemyślu, 
syn Stanisława Ferdynanda, właściciela drukarni. 

Do gimn. uczęszczał w Przemyślu (kl. I–IV) oraz do 
gimn. św. Jacka w Krak., gdzie w 1902 r. zdał ma-
turę. Student Wydz. Filoz. UJ w latach 1902–1906.  

W Krakowie ogłosił w r. 1908 rozprawkę Charakter 
i cele Sodalicji Mariańskiej. Odczyt ogłoszony na 
Walnym Zgromadzeniu Akademickiej Sodalicji Ma-
riańskiej (s. 1-7). Uczył jako suplent w gimnazjum 
w Nowym Sączu od 28 VII 1907 r. We wrześniu 
1909 przeniesiony do gmin. w Brzeżanach (brał 
udział w pracach brzeżań. Koła TNSW), a 21 VI 
1910 r. do II gimn. polskiego do Stanisławowa. 
Tam w sprawozd. szk. z 1911 r. ogłosił drukiem 
rozprawkę O nauce gramatyki języka polskiego w 
niższych klasach gimnazjum (s. 3-20). W między-
czasie pisywał artykuły, m.in. do „Echa Przemy-
skiego” np. Polska książka w obronie katolicyzmu 
liberalnego 1905 R. 10 nr 33, 37, 40, 42. W r. 1923 

ogłosił Króla Ducha Słowackiego, z własnym wstę-
pem i opracowaniem; prof. Juliusz Kleiner, choć 
nie dopuścił jego pracy do druku w Bibliotece Na-
rodowej, ocenił ją jako „bardzo poważną o istotnej 
wartości naukowej”, co więcej, uznał układ Króla 
Ducha przyjęty przez Piątkiewicza za najlepszy, a w 
Zarysie dziejów literatury polskiej zalecił właśnie tę 
edycję wśród komentowanych wydań dzieł Słowac-
kiego. W czasie I wojny świat. był przydzielony do 
gimn. z ruskim jęz. wykład. w Stanisławowie. Po 
odzyskaniu niepodległości został przeniesiony do 
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Warszawy. Tam pracował w Ministr. W.R. i O.P. 
jako wizytator szkół powsz., lecz z dn. 16.05.1922 
przeniesiony do Kurat. O.S. Warszaw. jako wizyta-
tor .13.02.1925 mianowany naczelnikiem Wydziału 
dla pracowników KOSW i naczelnikiem Wydziału 
dla lekarzy i dentystów szkolnych. Z dn. 
28.04.1931 r. przeszedł w stan nieczynny. Praco-

wał następnie, jako polonista w gimn. św. Jadwigi i 
w Gimn. Zmartwychwstanek w Żoliborzu. Ubocznie 
pisywał do lokalnej prasy, recenzując m.in. książki 
wydawane przez wydawnictwa szkolne, np. w „Po-
loniście”, a także pisząc sprawozdania z przedsta-
wień teatralnych i operowych. W okresie okupacji 
brał udział w konspiracyjnym nauczaniu i zajmo-
wał się kolportażem gazetek. Po powstaniu war-
szawskim przeprowadził się z żoną do Łodzi, a na-
stępnie do Bydgoszczy. Tam przez szereg lat pisy-
wał do „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”, zamiesz-
czając artykuły z historii literatury i historii muzy-
ki, również w „Ruchu Muzycznym”.  

Zmarł nagle w Bydgoszczy 26 IV 1971 r. i został 
pochowany w grobowcu rodzinnym na Powązkach 
w Warszawie. 


