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SPRAWOZDANIA

NADANIE DOKTORATU HONORIS CAUSA
O. PROF. FELIKSOWI W. BEDNARSKIEMU

W dniu 16 czerwca 1994 roku na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej A TK  tytuł 
doktora honoris causa uzyskał ojciec Profesor dr hab. Feliks Wojciech Bednarski OP, 
emerytowany profesor zwyczajny papieskiego Uniersytetu Św. Tomasza w Rzymie, 
dawniej docent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor prac z zakresu etyki 
i pedagogiki budowanej na antropologii filozoficznej św. Tomasza i propozycjach 
Soboru Watykańskiego II oraz tłumacz wielu kwestii Sumy Teologii św. Tomasza, 
uczony i wychowawca, zasłużony nauczyciel Polaków.

Poniżej zamieszczamy laudację promocyjną i wykład D oktora honoris causa.

MIECZYSŁAW  GOGACZ

LAUDACJA
OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH 

KS. PROF. DR HAB. FELIKSA WOJCIECHA BEDNARSKIEGO OP

1. UZA SAD NIEN IE PROM OCJI
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej i Senat Akademii Teologii Katolickiej w W ar

szawie realizując podjęte uchwały o nadaniu stopnia doktora honoris causa ks. prof, dr 
hab. Feliksowi Wojciechowi Bednarskiemu, z zakonu ojców dominikanów, wyrażają 
dziś uroczyście akceptację jego osiągnięć naukowych w zakresie filozofii i jej 
upowszechniania. Są to osiągnięcia w dziedzinie etyki, pedagogiki i przekładu na język 
polski tekstów św. Tomasza z Akwinu oraz w dziedzinie nauczania myśli św. Tomasza 
najpierw na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, z kolei po roku 1957 w Rzymie na 
Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza, nazywanym Angelicum, i ponadto w środowi
skach harcerstwa polskiego poza granicami Polski. Tę działalność naukową i dydak
tyczną dokumentują liczne i cenne publikacje, które stanowią podstawę tej laudacji 
i podstawę określenia wkładu promowanego dziś doktora honoris causa w kulturę 
polską w K raju i za granicą, a swymi konsekwencjami wkładu także w kulturę 
światową. Należy dodać, że ks. profesor Feliks Bednarski bral udział w pracach 
Soboru W atykańskiego II jako rzeczoznawca Komisji do Spraw Wychowania 
Chrześcijańskiego i był współodpowiedzialny za ostateczną redakcję dwóch dokumen
tów soborowych, a mianowicie Gravissimum educationis czyli O wychowaniu chrześ
cijańskim oraz Optatam totius czyli O wychowaniu w seminariach duchownych.

Uwyraźniana w tej laudacji działalność naukowa i dydaktyczna Ojca Profesora 
budzi poza oficjalnym uznaniem także radość i wdzięczność jego pzyjaciól oraz


