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Tadeusz Śliwa, Głodowski Roman (1891–1978) [w:] Tek-

stowa kartoteka osobowa przemyślan, po red. Anny Siciak, 

na stronie Przemyskiej Biblioteki Publicznej  

Głodowski Roman (1891–1978), biblista. 
Był synem Kaspra z Hermanowej pow. rzeszowski. 
W latach 1904–1912 uczęszczał do II Gimnazjum w 

Rzeszowie. W  1912 rozpoczął studia w Instytucie 
Teologicznym w Przemyślu, w którym 6 V 1917 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1917–1920 
był wikarym w Łańcucie, a następnie etatowym kate-
chetą w Gimnazjum Państwowym w Brzozowie. W 
1923 r. rozpoczął studia na Uniwersytetcie Warszaw-
skim w zakresie biblistyki i 25 VI 1927 r. uzyskał 
doktorat z teologii. Zaraz został administratorem pa-
rafii Łomna pow. Turka. W następnym roku otrzymał 
urlop na studia biblijne w Rzymie. Realizował je w 
Instytucie Biblijnym do 1930 r., po powrocie wykła-
dał najpierw teologię pastoralną w przemyskim Insty-
tucie Teologicznym, ale już w roku następnym powie-
rzono mu wykłady z Pisma św. Starego Testamentu. 
Prowadził je do 1967 r., ale w ostatnich latach w nie-
pełnym wymiarze godzin. W okresie okupacji w se-
minarium brzozowskim w r. 1942/1943 nauczał hi-

storii Kościoła. W latach 1947–1953 nauczał także j. 
greckiego i hebrajskiego. W latach 1933–1936 był 
rektorem tzw. Małego Seminarium, kilka innych 
funkcji spełniał w kurii biskupiej, w której w latach 
1936–1939–1942 był kanclerzem, a w niemieckiej 
strefie okupacyjnej (do 1942 r.) nawet wikariuszem 
generalnym. Od 1938 r. należał do kapituły kate-
dralnej, od 1959 r. był penitencjarzem katedry i w 
tym charakterze zdobył sobie uznanie, jako bardzo 
dobry spowiednik. Interesował się rozwojem nauk i 
zgromadził znaczną ilość książek, które przekazał do 
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biblioteki seminaryjnej. Jego działalność naukowa 
ograniczyła się do opracowania dla Encyklopedii bi-
blijnej 36 haseł z zakresu Starego Testamentu. W 
rękopisach znajdują się notatki do wykładów i teksty 
niektórych kazań.  

Bibliografia: Borcz H., Studium biblijne w Seminarium i 

Instytucie Teologicznym w Przemyślu od r. 1687 do czasów 
najnowszych, w: „U Źródeł Mądrości”, red. S. Haręzga, 

Rzeszów 1997; Śliwa T., Słownik polskich teologów katolic-
kich, t. 5: 1918–1981, red. ks. L. Grzebień, Warszawa 

1983, Warszawa 1983, s. 543-454, tamże bibliogr. 


