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Wydarzenie Zespolone konstrukcje mostowe

Konferencja rozpoczęła się uroczy-
stą sesją jubileuszową zorganizowaną 
13 maja 2009 r. w sali głównej Opery 
Krakowskiej. Sesję tę poprowadził 
przewodniczący Komisji Budownictwa 
Oddziału Krakowskiego PAN prof. dr 
hab. inż. Janusz Kawecki. Uroczystość 
zainaugurował kwartet smyczkowy 
AQuartet aranżacją muzyczną walca 
Fale Amuru, ulubioną melodią jubilata. 
Po występie kwartetu sylwetkę jubilata 
przybliżył przewodniczący KILiW PAN, 
a zarazem przewodniczący Komitetu 
Naukowego konferencji prof. dr hab. 
inż. Wojciech Radomski, rozpoczynając 
swe wystąpienie słowami: „Prześwietna 
uczelnia prastarego i królewskiego mia-
sta, Politechnika Krakowska, a wraz 
z nią cała społeczność akademicka i bu-
dowlana naszego kraju obchodzi dziś 
szczególną uroczystość – 70-lecie uro-
dzin pana prof. dr hab. inż. Kazimierza 
Flagi, osoby niezwykłej, powszechnie 
szanowanej, podziwianej i – co rów-
nie ważne – powszechnie lubianej”. 
W dalszej części uroczystości, adresy 
gratulacyjne i podziękowania prze-

kazali profesorowi Fladze JM Rektor 
Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. 
inż. Kazimierz Furtak, przewodniczący 
Związku Mostowców RP, dziekan Wy-
działu Inżynierii Lądowej dr hab. inż. 
Tadeusz Tatara, prof. PK oraz prof. dr 
hab. Franciszek Ziejka, były przewodni-
czący Kolegium Rektorów Szkół Wyż-
szych Krakowa. Doniosłym punktem 
sesji jubileuszowej było wręczenie prof. 
Kazimierzowi Fladze Złotego Medalu 
„Za zasługi dla obronności kraju” – 
odznaczenia wojskowego nadawanego 
przez Ministra Obrony Narodowej. 
Medal wręczył gen. dywizji Edward 
Gruszka, dowódca II Korpusu Zme-
chanizowanego. 

Druga część uroczystości odbyła 
się na antresoli Opery, gdzie profesor 
Flaga przyjmował gratulacje, życzenia 
i kwiaty m.in. od przedstawicieli władz 
miasta Krakowa: prof. dr. hab. inż. Wie-
sława Starowicza, wiceprezydenta Kra-
kowa, a także od prof. dr .hab. inż. Jana 
Kmity, nestora polskich mostowców, 
Zygmunta Patera, przedstawiciela wy-
konawstwa mostowego, Andrzeja Topo-

lewicza, przedstawiciela projektowania 
mostowego, prof. Cezarego Madryasa, 
przedstawiciela uczelni technicznych, 
Andrzeja Balcerka, przedstawiciela Sto-
warzyszenia Producentów Cementu, 
Tadeusza Rysia, marszałka Bractwa 
Kurkowego.

W części jubileuszowej udział wzięło 
ok. 500 zaproszonych gości z kraju 
i zagranicy, ze środowisk naukowych, 
technicznych oraz różnych organizacji 
i stowarzyszeń. 

Przez kolejne dwa dni w sali balowej 
Hotelu Europejskiego odbywała się 
merytoryczna część konferencji, po-
dzielona na pięć sesji problemowych: 
Badania, Utrzymanie i wzmacnianie, 
Projektowanie i dwie sesje dotyczące 
Teorii konstrukcji zespolonych. Spośród 
zgłoszonych 51 referatów do wygło-
szenia zakwalifi kowano 48 referatów, 
a wygłoszono 38. Po każdym z nich od-
bywała się, często burzliwa, dyskusja 
merytoryczna.

Jubileusz 70-lecia urodzin 
Kazimierza Flagi

dr inż. Bogusław Jarek , przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji Zespolone konstrukcje mostowe

Katedra Budowy Mostów i Tuneli Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej wraz z Komisją Budownictwa Oddziału Krakowskie-
go PAN oraz Oddziałem Małopolskim Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej zorganizowała w dniach 13–15 maja 2009 r. konferencję 
naukowo-techniczną Zespolone konstrukcje mostowe. Podczas konferencji została uczczona działalność naukowa i zawodowa oraz organiza-
cyjna prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi z okazji 70-lecia urodzin. 




