
Jan Feliks GŁADKI, syn Antoniego [1936-2022] 
 

Urodzony w dniu 3 listopada 1936 r. w Sosnowcu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, 

studia ukończył w 1971 roku. Uzyskany tytuł inż. geodeta. Pracował w Wojewódzkim 

Biurze Geodezji w latach 1967-1979, a następnie w Wydziale Geodezji Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku w latach 1980-2002. Również długoletni nauczyciel / 

wykładowca w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku [PSB], kierunek geodezja. 

Posiadał uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii (zakres 1 i 2).  
 

Do Stowarzyszenia Geodetów Polskich [SGP] Oddział w Gdańsku wstąpił w 1967 r., gdzie aktywnie działał 

na rzecz środowiska pomorskich geodetów. Ostatnio aktywny członek Koła Seniorów gdańskiego SGP. 

Ponadto: 

 członek Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych powołany przez Głównego Geodetę 

Kraju pismem z dnia 16.09.2000 r. Funkcje pełnił przez dwie kadencje. 

 w latach 1980-2000 będąc nauczycielem w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku (kierunek 

geodezja) przygotowywał konkursy Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.  

Również wykładowca na kursach przygotowawczych do uprawnień zawodowych organizowanych przez 

Oddział SGP w Gdańsku. 

Uhonorowany SREBRNĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ SGP (2017) oraz niewręczoną za życia ZŁOTĄ 

HONOROWĄ ODZNAKĄ SGP (2022). 

Posiadane odznaczenia państwowe:  

– Brązowy Krzyż Zasługi - 5.07.1979 r. 

– Złoty Krzyż Zasługi - 19.06.1985 r. 

– Srebrna Odznaka za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii - 6.07.1976 r. 

– Złota Odznaka za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii - 16.07.1984 r. 
 

Zmarł w Gdańsku w dniu 13 listopada 2022 r. po ciężkiej chorobie – odszedł  do Krainy Wiecznych, 

Niebiańskich Pomiarów. Pogrzeb odbył się w rodzinnej miejscowości Iwaniska w województwie 

świętokrzyskim w dniu 16 listopada 2022 r. Urna z prochami śp. Jana złożona została na iwanickim 

Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Ujazdowskiej.  

Msza święta za śp. Jana Gładkiego odbyła się w Gdańsku-Ujeścisku przy ul. Wawelskiej 21, z asystą Pocztu 

Sztandarowego PSB, w niedzielę 27 listopada o godz. 13:00 - kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 

Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein).  

Po mszy przekazano żonie Jana - Ewie Gładkiej ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĘ SGP. 
 

ŻEGNAJ PRZYJACIELU! Pamiętamy śp. Jana jako nauczyciela i wzór dla wielu pokoleń geodetów, którzy 

dziś z powodzeniem funkcjonują na rynku geodezyjnym. Z jego odejściem ponieśliśmy wielką stratę. Rodzinie 

i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. R.I.P. 

Geodeci z Pomorza Gdańskiego – członkowie gdańskiego Oddziału SGP 
 

Myślę, że nie będzie żadną przesadą, jeżeli powiem, że to właśnie Jan Gładki jest jedną z najważniejszych osób, 

które ukształtowały mnie jako geodetę. Zawsze z wielką sympatią będę 

wspominał zajęcia w PSB prowadzone przez Pana Jana. Jego nieco „zmęczone” 

okulary, przez które już niewiele widząc przecierał palcami nawet nie 

zdejmując z twarzy. Ale to właśnie te zajęcia były jednymi z najważniejszych z 

całego programu technikum. Do końca życia zapamiętam rozmowę w przerwie 

kursu na uprawnienia zawodowe w 2000 roku. Kiedy to idąc z naszym 

niedawnym nauczycielem „na papieroska” w naszej dawnej szkole, powiedział 

do mnie i kolegi „przecież ja was znam i wiem jakie pytania wam zadać 

żebyście zdali albo nie zdali”. 

Zdaliśmy! 

W swojej pracy zawodowej w głównej mierze zajmowałem się ewidencją 

gruntów i budynków i to właśnie dzięki Panu Janowi, który z pewnością 

ukształtował mnie jak „katastralnika”. 

Panie Janie, dziękuję! 

Dziękuję za naukę, dziękuję za przygotowanie do uprawnień, dziękuję za to jakim geodetą zostałem.  

Spoczywaj w pokoju  /Karol Koss/ 
 

http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,550085,Jan-Gładki-kondolencje.html 

https://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/informacje/zmarl-jan-gladki-1936-2022/ 
https://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/wp-content/uploads/2022/11/Gladki-Jan.pdf 
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