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           Władysław Gacki urodził się około 1800 roku. W 1900 r. ukończył gimnazjum w
Radomiu, a następnie rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Lozannie. Z powodu
trudnych warunków materialnych w 1908 r. przerwał studia i powrócił do Radomia. W 1910
r. został zatrudniony jako nauczyciel łaciny i języka polskiego w gimnazjum w Płocku, gdzie
jego uczniem był Władysław Broniewski. W latach 1913-1916 pracował w żeńskiej Szkole
Handlowej w Lublinie, a w latach 1916-1917 został kierownikiem gimnazjum w Chełmie. 
            W latach1918-1920 został zatrudniony jakom inspektor szkolny kręgu włocławskiego.
W 1920 r. przeniósł się do Łodzi i podjął pracę nauczyciela w średnich szkołach. W 1930 r.
został  mianowany kuratorem szkolnym w Łodzi.  W latach  1934-1938 sprawował funkcję
dyrektora szkoły średniej w Janowi Lubelskim. Okupację hitlerowską spędził w Warszawie,
pracując  w  tajnym  szkolnictwie  średnim  jako  wizytator.  Po  wojnie  został  naczelnikiem
Wydziału  Kultury  i  Sztuki  w  Białymstoku  (1945-1947),  a  następnie  wizytatorem  szkół
teatralnych. W 1947 r. wyjechał do Francji na spotkanie z dawno niewidzianą córką. W latach
1951-1955 pracował jako nauczyciel w szkołach polskich w Lotaryngii. W 1955 r. przeszedł
na emeryturę.
            Był autorem powieści i sztuk teatralnych, które zdeponował w Bibliotece Polskiej w
Paryżu.  W  latach  międzywojennych  wydał  kilka  książek  z  dziedziny  pedagogiki,  m.in.
Podręczny  poradnik  dla  kierowców  i  nauczycieli  szkół  powszechnych,  Wewnętrzne  życie
szkoły powszechnej.

Władysław Gacki zmarł w 1958 r.
            Spuścizna Władysława Gackiego z lat 1959-1960 otrzymana została w darze od doc.
dr Marii  Wojciechowskiej  w 1974 roku (numer księgi nabytków 1252). Materiały zostały
zinwentaryzowane przez mgr Izabelę Gass w 2014 roku. Spuścizna otrzymała w Archiwum
Polskiej Akademii Nauk sygnaturę 24, inwentarz obejmuje 1 jednostkę, rozmiar spuścizny
wynosi 0,04 m.b. Numer zespołu w bazie szukajwarchiwach to 484.  
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