


Został odznaczony godnością Kanonika Honorowego Kapituły (w 1960 
roku), Kanonika Gremialnego (w 1965 r.), Prałata—Scholastyka Kapituły 
(w 1975 r.), Kapelana Jego Świątobliwości (w 1988 r.).

Niespodziewany atak serca — akurat w czasie jednego ze zwykłych 
wyjazdów do Warszawy — następujące osłabienie sił spowodowało ko
nieczne odsunięcie się Ks. Jubilata od dotychczasowych obowiązków. 
Uczeń ks. rektora przejął wykłady teologii dogmatycznej i ekumenicznej. 
Ks. rektor zatrzymał dla siebie tylko teologię fundamentalną.

Dorobek naukowy, sprawdzający się w realizowaniu powołania ka
płańskiego Ks. Jubilata, ponad trzydzieści roczników doprowadzonych do 
kapłaństwa, cały szereg innych prac dla Bożej Sprawy na terenie diecezji 
ubogaciły Kościół Boży, diecezję.

Osoba i wielostronna działalność Ks. Prał. dr hab. Władysława Hła- 
dowskiego tak bardzo zrosła się z życiem naszego seminarium i całej die" 
cezji, że stał się on człowiekiem — instytucją, inspirującym wszystkie 
niemal działania i przedsięwzięcia duszpasterskie w diecezji.

Niech to będzie jego legitymacją kapłańską i podstawą do radości w 
Panu z doskonałego dobra.
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I. ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ

Dnia 9 V 1988 r. ksiądz prałat Władysław Hładowski — rektor Wyż
szego Seminarium Duchownego w Drohiczynie n/Bugiem obchodził swój 
złoty jubileusz kapłaństwa. Miejscem uroczystości był Drohiczyn, dziś 
małe miasteczko w województwie białostockim i stolica diecezji nazy
wanej w Drohiczynie n/B., utworzonej dla ziem, które zostały po II woj
nie w granicach Polski z przedwojennej diecezji pińskiej. Uroczystości 
odbywały się w prokatedrze pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej 
i gmachu seminarium. Mszę św. w koncelebrze Dostojny Jubilat spra
wował razem z kolegami kursowymi: ks. Kazimierzem Koreckim i z ks. 
prałatem Aleksandrem Zienkiewiczem. Kazanie okolicznościowe wygło
sił J.E. Ks. Biskup Ordynariusz Władysław Jędruszuk. Uczestnikami tej 
Eucharystii było wielu dostojnych gości duchownych i świeckich, a wśród 
nich J.E. Ks. Bp Władysław Miziołek z Warszawy i ks. Ludwig Hoffman
— dyrektor z zaprzyjaźnionego Collegium Leoninum w Paderborn z RFN.

Uroczystości jubileuszowe były wielkim „Te Deum” za 50 lat kapłań" 
stwa i 75 lat życia w służbie Kościołowi i ludziom, w którym znaczące 
miejsce zajmuje praca naukowa jako teologa.

Ksiądz Władysław Hładowski urodził się 2 V 1913 r. w Kuszelewie, 
niewielkim m ajątku koło Nowogródka w ówczesnej diecezji mińskiej z ro
dziców Antoniego i Heleny z d. Skrodzka. Ojciec, nie mając własnych po
siadłości, był dzierżawcą Kuszelewa, należącego wtedy do hr. Umiastko- 
wskiej. Majątek ten po pierwszej wojnie światowej został rozparcelowany 
i ojciec ks. Władysława jako osadnik cywilny otrzymał odpłatnie 18 ha. 
Odtąd praca na tym gospodarstwie stała się źródłem utrzymania dla całej 
rodziny. Nastały bardzo trudne warunki życia, zwłaszcza, że rodzina była



bardzo liczna. Spośród jedenaściorga dzieci pozostało w  tym  czasie przy 
życiu sześcioro. N ajstarsza siostra była zamężna, a młodsza i czterech 
chłopców w wieku szkolnym. Ks. W ładysław swoją naukę rozpoczął w 
Kuszelewie i tu  ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. W 1925 r. w stą
pił do klasy V w  Nowogródku. Tu dopiero mógł też regularnie uczęszczać 
na lekcje religii i uczyć się katechizm u. W Kuszelewie katechizacji nie 
było zupełnie, gdyż ksiądz nie przyjeżdżał ze względu na m ałą ilość dzie
ci katolickich.

W Nowogródku jako uczeń piątej klasy w wieku dw unastu lat przy
jął pierwszą Komunię św. K atechetą, k tóry  go przygotowywał, był. ks. 
Wacław Onoszko. Uroczystość była bardzo skromna, bez żadnych cere ' 
monii zewnętrznycch.

Po ukończeniu szóstej klasy szkoły powszechnej w 1927 r., m ając 
czternaście lat, w stępuje do Małego Sem inarium  Duchownego w Nowo
gródku. Tu w Nowogródku w  1928 r. w kościele parafialnym  św. Michała 
zostaje bierzmowany przez Sługę Bożego biskupa Zygm unta Łozińskiego. 
W krótce potem, jeszcze tego samego roku, latem  Małe Sem inarium  zosta
je przeniesione do Drohiczyna n/B ugiem  i odtąd całe dalsze życie, księdza 
Hładowskiego poza m ałym i tylko w yjątkam i, będzie związane z tym  m ia
stem. Małe Sem inarium  w Drohiczynie zostaje przem ianowane na G im na
zjum  Biskupie i ksiądz Hładowski w 1932 r. zostaje jego absolwentem.

W ybór Małego Sem inarium  jako szkoły średniej nie był przypadkowy, 
oznaczał bowiem wejście na  drogę realizacji powołania kapłańskiego,
0 którym  m yślał od wczesnych lat chłopięcych. Dlatego zaraz po otrzy
m aniu świadectwa dojrzałości zgłasza się do Wyższego Sem inarium  Du
chownego w Pińsku i po w akacjach w 1932 r. rozpoczyna studia. Przyj" 
m uje go do sem inarium  ks. rek to r kan. Jan  W asilewski. Po nim  na krótko 
zostaje rektorem  ks. biskup K arol Niem ira. Koniec studiów przypadł, gdy 
rektorem  był ks. Aleksy Petrani.

Święcenia kapłańskie ks. W ładysław Hładowski otrzym ał w  Pińsku 
3 IV 1938 r. w Niedzielę Męki Pańskiej z rąk  J.E. ks. bpa Kazimierza 
Bukraby razem  z sześcioma kolegami. T radycyjnym  dniem  udzielania 
święceń w katedrze pińskiej była W ielka Sobota. Tym razem  odstąpiono 
od tego term inu, gdyż ks. biskup ordynariusz udaw ał się do Rzymu na 
kanonizację bł. Andrzeja Boboli, k tóra odbywała się w  uroczystość Zm ar
tw ychw stania Pańskiego.

Mszę św. prym icyjną ks. W ładysław odpraw ił w drugi dzień św iąt 
W ielkanocy 18 IV 1938 r. w  kościele parafialnym  w Nowogródku. Kaza
nie podczas tej mszy św. głosił profesor Pism a św. z sem inarium  ks. Emil 
Weber. Z kolegów sem inaryjnych był obecny subdiakon Grzegorz Koło- 
sowski, dziś proboszcz w  Nieświeżu. Po mszy św. prym icyjnej był obiad 
na plebanii, a potem  przyjęcie w  domu rodzinnym  w Kuszelewie, w  któ
rym  wzięła udział zasadniczo tylko rodzina i subdiakon Kołosowski. 
Pobyt w  Kuszelewie i Nowogródku trw ał bardzo krótko, ponieważ z K urii 
Biskupiej przyszło polecenie w yjazdu do Drohiczyna, aby zastąpić cho
rego ks. inspektora Stanisław a Sperańskiego. W trzy  dni po prym icjach 
ks. Hładowski jest już w  Gim nazjum  Biskupim  w  Drohiczynie i pracuje 
jako wychowawca, gdzie jeszcze tak  niedawno sam był wychowankiem. 
To co miało być tylko zastępstwem , okaząło się później norm alną pracą. 
Od wakacji zostaje drugim  prefektem  obok ks. Jan a  Jarockiego. I tak  
było do 1 IX 1939 roku.

Czas wojny i okupacji — to praca duszpasterska w  Dziadkowicach
1 Hajnówce. W parafii Dziadkowice ks. W ładysław Hładowski pracuje
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jako wikariusz, a w Hajnówce od kw ietnia 1942 r. do w rześnia 1946 jako 
w ikariusz i prefekt. Z H ajnówki udaje się na studia do W arszawy, gdzie 
studiuje na W ydziale Teologicznym U niw ersytetu W arszawskiego do 1950 
roku. W 1948 r. zdobywa m agisterium  z teologii dogmatycznej, pisząc 
pracę pod kierunkiem  ks. prof. Antoniego Pawłowskiego, i od tego czasu 
rozpoczyna pracę nad doktoratem  z apologetyki u  ks. prof. W incentego 
Kwiatkowskiego. Od 1950 r. praca nad doktoratem  biegnie równolegle 
z pracą duszpasterską w  Bielsku Podlaskim, dokąd został skierowany 
przez ks. in fu łata M ichała Krzywickiego, k tóry  od 1 VII 1950 r. spraw o- 
w ał rządy w diecezji jako A dm inistrator Apostolski. W Bielsku Podlaskim  
jest w ikariuszem  i pracuje razem  z ks. proboszczem Bronisławem  Kiełba
są, ks. w ikariuszem  Tadeuszem  T araru jem  oraz prefektem  kościoła re 
ktorskiego ks. W acławem Łosowskim.

Bielsk Podlaski był wówczas m iastem  powiatowym  i parafią  deka- 
nalną, pracy więc czysto kapłańskiej było niemało, ale ks. Hładowski po
trafił godzić ją  z pracą naukową. Owocem tego wzmożonego w ysiłku było 
uzyskanie doktoratu już w  1951 r. Stopień doktora przyznano na W y
dziale Teologicznym U niw ersytetu  W arszawskiego na podstawie rozpra
w y: Początki chrześcijaństwa według egzystencjalnej interpretacji R. 
Bultmana. K rytyczna ocena tej teorii stała się początkiem dalszych s tu ' 
diów nad w eryfikacją wiarogodności chrześcijańskiego objawienia. Tej 
tem atyce pozostaje w ierny w ciągu całej swej działaiości naukowej. Po
czątki jej idą równolegle z pracą duszpasterską. Z w ikaria tu  w  Bielsku, 
we w rześniu 1953 r. ks. Hładowski zostaje przeniesiony do S trabli na sta
nowisko proboszcza. Na tym  stanow isku daje się poznać jako bardzo dobry 
duszpasterz i adm inistrator. Przeprow adza rem ont kościoła, zakłada insta
lację elektryczną i przeprowadza malowanie. Kościół w  S trabli otrzym uje 
nową polichromię.

1 0 IX 1957 r. A dm inistrator Apostolski Diecezji w  Drohiczynie n /B  
ks. infułat Michał Krzywicki powołuje ks. W ładysława Hładowskiego na 
rek tora Wyższego Sem inarium  Duchownego w Drohiczynie n /B  i 1 paź
dziernika rozpoczyna się pod jego kierownictw em  pierwszy rok działal
ności tej uczelni, której zadaniem  jest kształcenie księży dla potrzeb die
cezji pińskiej. Sem inarium  Duchowne w Drohiczynie jest kontynuacją 
sem inarium  pińskiego, a ks. rek to r W ładysław Hładowski, jako jego absol
went, staje  się żywym  ogniwem tej pińskiej tradycji, przenosząc tego 
ducha, k tóry  tchnął w  diecezję i sem inarium  jej pierwszy Pasterz, Sługa 
Boży Biskup Zygm unt Łoziński.

Ks. Rektor, wolny już zupełnie od zajęć duszpasterskich, oddaje się 
całkowicie pracy w sem inarium . Jest profesorem  dogmatyki, religio
znawstwa, metodologii, zagadnień ekumenicznych, a w  braku księdza 
prokuratora, nierzadko pełni i obowiązki prokuratorskie. Bardzo wiele 
trudu  i starań  włożył w  to, aby sem inarium  m iało jak  najlepsze w arunki 
egzystencji. Pod jego kierunkiem  na przestrzeni trzydziestu jeden lat 
podejm owano liczne prace rem otnowe i m odernizacyjne. Nie sposób w y
liczyć wszystkich dokonań, ale trzeba wym ienić przynajm niej te na j
ważniejsze. M ianowicie: założenie centralnego ogrzewania, w ym iana stro
pów drew nianych na żelbetonowe, pokrycie dachu blachą miedzianą, u rzą
dzenie i wyposażenie kaplicy sem inaryjnej, wybudow anie garaży i bu
dynku dla księży i służby, wybudow anie łącznika, w  którym  znalazły 
pomieszczenie kuchnią i refektarze dla księży, kleryków  i sióstr oraz 
gruntow ny rem ont skrzydła i adaptow anie go do zamieszkania dla księży 
profesorów. Oprócz tych wielkich prac, odbywały się na bieżąco rem onty
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i konserwacje, które także wym agały nie mniejszej zapobiegliwości i tros
ki Ks. Rektora.

Ks. Hładowski, będąc rektorem , nie zryw a kontaktu  ze środowiskiem 
naukowym  warszawskim, z Akadem ią Teologii Katolickiej i w ten  spo
sób pogłębia wiedzę i jednocześnie wzbogaca ją  swoimi przem yśleniam i. 
Są one tak  doniosłe, że staw iają ks. Hładowskiego w  rzędzie najw ybitn iej
szych przedstawicieli warszawskiej szkoły apologetycznej, której twórcą 
był ks. prof. W incenty Kwiatkowski.

W latach 1973-1984 jest czynnym  uczestnikiem  m iędzynarodowych 
spotkań uczonych teologów w  Berlinie. Dwa razy w roku zbierali się tu  
w  domu biskupa katolickiego profesorowie dogmatyki, apologetyki i p ra
w a z NRD, RFN i z Polski, aby dyskutow ać o ważnych problem ach teolo
gicznych. Ks. Rektor dwa razy był głównym referentem  na tych  zebra
niach.

Jako ceniony specjalista z zakresu tem atyki apologetycznej od 1966 
do 1978 r. prowadzi sem inarium  i w ykłady zlecone w ATK. Praca ta  za
owocowała uzyskaniem  stopnia doktora habilitowanego w 1970 r. na  pod ' 
staw ie rozpraw y: Sprawdzalność em piryczna w  apologetyce. Głównie ta  
problem atyka znajduje w yraz w  licznych artykułach zamieszczanych, 
m iędzj’’ innym i w takich periodykach jak: Studia Theologica Varsaviensia, 
Collectanea Theologica, S tudia Teologiczne, S tudia  Teologiczno-Kanonicz- 
ne. Ks. Hładowski jest także autorem  kilku haseł w  Encyklopedii K ato
lickiej KUL, recenzentem  w  przewodzie habilitacyjnym  i przewodach 
doktorskich oraz prom otorem  w ielu prac m agisterskich, przedstaw ionych 
przez naszych kleryków na W ydziale Teologii KUL.

Ks. W ładysław Hładowski jako rek tor należał do inicjatorów i jest do 
dziś aktyw nym  uczestnikiem  spotkań księży profesorów ośrodków semi
nary jnych  Białegostoku i Drohiczyna a potem  Łomży i Siedlec. Spotka
nia te  stały  się form ą dokształcania i prezentacją dorobku naukowego 
tych środowisk. Ks. Hładowski nie raz m iał sposobność wygłaszania p re
lekcji na tych spotkaniach. Z w ielką radością to środowisko przyjęło 
ukazanie się w  1980 r. książki, k tórą można uznać za dzieło życia ks. Re" 
k tóra: Zarys apologetyki. Analiza chrześcijariskiej refleksji nad wiaro- 
godnością objawienia. Pozycja ta  postaw iła ks. Hładowskiego w rzędzie 
najw ybitniejszych specjalistów tej problem atyki.

Wraz z pracą w  Sem inarium  i w  ATK, ks. Rektor pełni funkcję re 
feren ta  diecezjalnego do spraw  ekumenizmu, a od 1967 r. jest członkiem 
Komisji Episkopatu do Spraw  Ekum enizm u i bardzo czynnie uczestni
czy w  pracach tej komisji.

Dopiero choroba, zaw ał serca, który  m iał miejsce w  m arcu 1987 r., 
uniemożliwia czynną pracę na tych wszystkich polach dotychczasowej 
działalności. Choroba zbiegła się w  czasie, gdy zbliżał się siedem dziesiąty 
pi^ty rok życia. Ks W ładysław Hładowski, m ając w iek em erytalny, dnia
20 III 1988 r. składa na ręce J.E. Ks. Biskupa W ładysława Jędruszuka — 
Ordynariusza Diecezji rezygnację z pełnionych obowiązków rek to ra  i 
referen ta  diecezjalnego. Uwolniony od nich, pozostaje nadal profesorem  
apologetyki w  seminarium.
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W ŁADYSŁAW  HŁADOW SKI — VITA ET ACTIVITAS

S u n m a r i u  rn

W ładysław  H ładow ski in K uszelew o prope N owogródek die 2 mail 1913 anno 
natus est. Studiorum  curriculo in  Sem inario M aiore P inskensi absolute die 3 apri
lis  1938 anno saćerdotio in itiatus est. U sque ad diem  1 septem bris 1939 anno munus 
praefectus in  gym nasio episcopal! exercuit. Tem pore belli et occupationis in  D zia
dkowice et H ajnówka curae anim arum  se incubuit. Anno 1946 in U niw ersitate Var- 
saviensi studia theologiae inchoavit. Anno 1951 lauream  doctoralem  adeptus est. 
Ab anno 1957 usque ad annum 1988 m unus rectoris in M aiore Sem inario in D rohi
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KS. M ARIAN RUSECKI

OD APOLOGETYKI DO TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ 
(Rozwój myśli ks. Władysława Hładowskiego w  badaniach nad 

wiarygodnością objawienia chrześcijańskiego)

Nie chciałbym w tym  m iejscu pisać laurk i Dostojnem u Jubilatow i, 
choć jest po tem u okazja z racji 75-lecia urodzin i ponad czterdziestolecia 
pracy naukowej. Sądzę, że naukowcowi poszukującem u rzetelnie praw dy
o podstaw ach swej chrześcijańskiej w iary  nie spraw iłoby to zbytniej ra" 
dości. W iększą satysfakcję stw arza badaczowi to, jeśli jego m yśl i doro
bek nie pozostają obojętne, nie leżą w  ciszy milczenia regałów bibliotecz
nych, ale intrygują, staw iają pytania, prow okują do dyskusji, ich w ery
fikacji, podjęcia, na nowo.

Druga w stępna uwaga odnosi się do tego, że zam iarem  piszącego 
nie jest prezentacja całej twórczości ks. dra hab. Wł. Hładowskiego, ani 
też jej ocena w świetle polskiej czy zachodniej m yśli apologetycznej czy 
teologiczno-fundam entalnej, gdyż dokładne jej zanalizowanie oraz ocena 
wymagałoby odrębnego studium  monograficznego — być może uczyni 
się to w przyszłości — jakkolw iek pewne elem enty tego znajdą się i w


