
Halina Gładkowa 

Halina Maria Gładkowa (z domu Górska) urodziła się 24 sierpnia 1914 r. w miejscowości Kozakiszk i 

pow. Troki woj. Wileńskie, gdzie spędziła dzieciństwo. Państwowe Seminarium Nauczycielskie 

ukończyła 22 czerwca 1933 w Słonimiu. 22 sierpnia 1934 podjęła pracę w Publicznej Szkole 

Powszechnej w Pińsku na Polesiu, a od 1936 r. w Publicznej Szkole Powszechnej w Lemieszewicach 

(również na Polesiu). 27 sierpnia 1936 wyszła za mąż za Stanisława Gładkiego nauczyciela tejże 

szkoły. W Lemieszewicach państwo Halina i Stanisław Gładkowie pracowali do napaści Sowietów  na 

Polskę 17 września 1939. Po zamknięciu szkoły przeniosła się do Pińska. W maju 1943 r. uciekając 

przed aresztowaniem i zsyłką przez trzy tygodnie furmanką jechała do miejscowości Boleścice pow. 

Jędrzejów woj. Kieleckie (około 600 km), była to rodzinna miejscowość męża. Mąż wrócił z partyzantki 

na Polesiu w połowie maja 1945 r. i razem zorganizowali SP w Boleścicach, pracowali w niej do 

jesieni 1948 r. Stanisław Gładki został dwukrotnie aresztowany przez bezpiekę: w 1946 r. na 3 

miesiące, w 1947 na pół roku za działalność polityczną, był bowiem przewodniczącym koła PSL. 

Małżonkowie postanowili zniknąć z pola widzenia władzy „ludowej” i wyjechali na ziemie zachodnie 

jesienią 1948 r., osiedlili się w Grodźcu (wtedy Grodzice) pow. Opole. Mąż został kierownikiem SP a 

żona nauczycielką w tejże szkole. Mąż zmarł w 1956 r., po jego śmierci kierownikiem SP została 

Halina Gładkowa. Funkcję tę pełniła do 1972 r. Od 1991 r. zamieszkała ze swoją siostrą we 

Wrocławiu, w czasie emerytury pracowała dorywczo w SP w Grębocicach. Miała dwóch synów, 

Zbigniewa i Andrzeja. Halina Gładkowa zmarła 31 stycznia 2013 r. w wieku 99 lat w Grębocicach, w 

domu syna Zbigniewa.  

Pani Kierowniczka, bo tak mówili o Niej Jej uczniowie i wszyscy mieszkańcy Grodźca, dała się 

poznać jako osoba otwarta na problemy innych, chętnie służąca pomocą. Była animatorką życia 

kulturalnego w szkole i w całej wiosce. Można chociażby przypomnieć, że z Jej inicjatywy powstał 

zespół Grodziec, pierwszy zespół folklorystyczny  w naszej miejscowości. My, mieszkańcy Grodźca, 

mieliśmy szczęście, że pani Halina Gładkowa związała się z naszą miejscowością i pozostawiła tu 

trwały ślad. Nazwanie placu Jej imieniem niech będzie wyrazem naszej wdzięczności. 


