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Odeszli na wieczną wartę

Dnia 23 VIII 2018 r. w Bydgoszczy zmarł alojzy Gładykowski 
ps. Głóg, Lampart, syn Stanisława i Władysławy z d. Mażejko. Urodził 
się 17 IX 1927 r. w Bydgoszczy. W szkole powszechnej należał do ZHP. 
Naukę kontynuował po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Do AK został zaprzysiężony w maju 1944 r. przez Andrzeja Adam-
skiego ps. Tolek (nazwisko okupacyjne Kaczmarek), podoficera z Od-
działu Partyzanckiego AK kryptonim „Świerki”. Po zaprzysiężeniu od 
maja 1944 r. do 24 I 1945 r. jako „Głóg” pełnił funkcję łącznika na terenie 
Garnizonu AK Bydgoszcz. Utrzymywał stałą łączność z lokalem kontak-
towym mieszczącym się przy ul. Granicznej 23 m. 4 w Bydgoszczy, gdzie 
w mieszkaniu Marty Adryańskiej ps. Ciotka zlokalizowany był punkt 
łączności Komendy Okręgu AK z partyzantką w Borach Tucholskich. Po 
zakończeniu działań wojennych, z powodu aresztowań żołnierzy AK, 
przeszedł do lasu i od lutego 1945 r. był partyzantem Zgrupowania Par-
tyzanckiego AK kryptonim „Świerki 2” operującego na terenie Puszczy 
Bydgoskiej pod dowództwem Alojzego Bruskiego ps. Grab. Jako żołnierz 
zbrojnego podziemia niepodległościowego pod pseudonimem Lampart 
od 8 do 13 V 1945 r. uczestniczył w akcjach „Świerków 2” w starciach 
z grupami operacyjnymi NKWD. Akcje miały na celu chronić ludność 
przed gwałtami i rabunkiem mienia. W czerwcu 1945 r. został aresztowa-
ny w Bydgoszczy przez UB i oskarżony „za czynny udział w organizacji 
AK, mającej na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskie-
go”. Od 20 VI 1945 r. do 15 IX 1945 r. był przetrzymywany w więzieniu 
karno-śledczym w Bydgoszczy. Wolność odzyskał we wrześniu 1945 r. 
na mocy amnestii. 

Po wojnie ukończył technikum, a następnie w 1954 r. studia praw-
nicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do przejścia na 
emeryturę pracował jako główny mechanik w Bydgoskich Kopalniach 
Surowców Mineralnych. Z małżeństwa z Janiną z d. Burchart miał dwóch 
synów.

Był współzałożycielem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej w Bydgoszczy. W 1991 r. został wiceprezesem Światowego Związku 
Żołnierzy AK Okręg Bydgoszcz, a od 1996 r. aż do śmierci pełnił funk-
cję prezesa. Jako były żołnierz AK i prezes Związku bardzo aktywnie 
działał wśród młodzieży i społeczeństwa na rzecz popularyzacji wiedzy 
o AK i upamiętnienia działalności Polskiego Państwa Podziemnego na 
Pomorzu, czego efektem było m.in. powstanie na terenie województwa 
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sześciu tablic upamiętniających walki żołnierzy Okręgu Pomorskiego 
AK. Był inicjatorem powstania na Cmentarzu Komunalnym w Byd-
goszczy symbolicznej mogiły oficerów AK zamordowanych przez UBP 
w Bydgoszczy. 11 XI 2017 r. staraniem A. Gładykowskiego został odsło-
nięty w Solcu Kujawskim pomnik poświęcony przywódcom Polskiego 
Państwa Podziemnego na Pomorzu (władzom wojskowym i cywilnym) 
oraz „żołnierzom wyklętym” z Oddziału Partyzanckiego AK kryptonim 
„Świerki 2”.

Major Alojzy Gładykowski zmarł 23 VIII 2018 r. w Bydgoszczy. Zo-
stał pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu parafialnym Bie-
lawki przy ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy. 

Odznaczono go m.in.: Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległo-
ści (postanowienie Prezydenta RP z 19 II 2019 r.). 

Posiadał odznakę „Weteran Walk o Niepodległość” i Złotą Odznakę 
za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Elżbieta Skerska


