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Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga (drugi z prawej) ze współpracownikami z Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej

29 stycznia 2014 r. na Politechnice Krakowskiej świętowano jubileusz
75-lecia prof. Kazimierza Flagi, jednego z najwybitniejszych w Polsce
ekspertów w dziedzinie budowy mostów i tuneli, konstrukcji betonowych, technologii betonu i prefabrykacji, budownictwa ogólnego oraz
metod badań materiałów i konstrukcji budowlanych.

Prof. dr hab. inż. Janusz Rymsza w trakcie prezentacji portretu Jubilata
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Prof. Wojciech Radomski, gratulując
prof. Kazimierzowi Fladze jubileuszu,
przypomniał jego imponujący dorobek
naukowy i przebieg kariery zawodowej.
Powiedział m.in.: „Otóż przeglądałem
niedawno wykaz Twojego dorobku naukowego, inżynierskiego, dydaktycznego
i organizacyjnego. Jest on zaiste imponujący, bo od początku Twej pracy, czyli
od 12 listopada 1961 r. do 30 listopada
2013 r. wykaz ten obejmuje 16 monografii, aż 316 publikacji naukowych, których jesteś autorem lub współautorem,
206 referatów na konferencje krajowe
i zagraniczne, 280 raportów z prac badawczych, 428 różnego rodzaju opinii
i recenzji. Wypromowałeś 10 doktorów
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nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, 11. przewód jest już otwarty. Nie
będę tu szczegółowo przedstawiać Twoich
osiągnięć, tych wymienionych i jeszcze
innych, bo znasz je przecież dobrze i – co
ważniejsze – my je dobrze znamy. Nadmienię jedynie, że Twoją tylko tajemnicą
jest, jak mogłeś tego wszystkiego dokonać
– to budzi podziw dla Ciebie jako tytana
pracy i jednocześnie tak wszechstronnie
utalentowanego człowieka. U niewielu
obie te cechy występują tak harmonijnie
jak u Ciebie. Ponieważ dochodziły mnie
słuchy, a i sam miałem niekiedy możliwość
bezpośredniej tego obserwacji, że mimo
formalnego przejścia na emeryturę nadal
prowadzisz energiczną i wielokierunkową
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Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki
Krakowskiej

Laudację dla prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi wygłosił prof. dr. hab. inż. Wojciech Radomski

prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz, doradca prezydenta
Krakowa

Prof. dr hab. inż Jan Biliszczuk

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, prof. dr hab. inż. Cezary
Madryas oraz Jubilat

działalność, to postanowiłem to w wymierny sposób – wybacz te słowa – po
prostu sprawdzić. Za dolną granicę okresu
Twej aktywności przyjąłem 2009 r., czyli
rok, w którym przeszedłeś na tzw. emeryturę (słowa tak zwaną są w odniesieniu
do Ciebie szczególnie uzasadnione, bo –
sam to przyznaj – co z Ciebie za emeryt),
za górną zaś granicę wspomniany już
koniec listopada ub.r. Okres ten to ok.
pięć lat. I co się okazało? W okresie tym
opublikowałeś cztery monografie, w tym
jedną indywidualnie, 27 studiów i rozpraw, w tym siedem indywidualnie, 15
artykułów naukowych, w tym 10 indywidualnie. Ponadto opracowałeś 10 recenzji
prac doktorskich, sześć opinii w przewodach habilitacyjnych oraz sześć opinii do
wniosków o tytuł profesora, a także kilkanaście innych opinii dotyczących organizacji życia naukowego w Polsce. A do tego

Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB

jeszcze liczne ekspertyzy i opracowania
techniczne. I na koniec, nim przystąpię
do życzeń, pragnę wyrazić uznanie dla
Twego, Jubilacie, silnego charakteru, żelaznej woli w dążeniu do szczytnych celów. Nie miałeś w życiu łatwo. Sam o tym
wiesz najlepiej. Ale wiesz też, że trudy
potrafią hartować człowieka, bo jesteś
tego najlepszym przykładem. Ostatnie
lata to potwierdziły – przeszedłeś wiele
i wiele wycierpiałeś, ale – użyję tego sportowego terminu – wyszedłeś na prostą.
I tak naprawdę Ty tylko w swym sercu
wiesz, kto Ci w tym pomógł – byłeś Mu
wierny i poddany. Tak trwaj, tak trzeba.
Życzę Ci, Czcigodny Jubilacie i Drogi Kazimierzu, wszelkiego dobra na dalsze lata.
Niech Cię nie opuszcza energia działania, rozwijaj swe liczne zainteresowania,
wpływaj na postęp w nauce i technice,
kształtuj charaktery i intelekt młodych

badaczy. Słowem, rób nadal to, co robisz,
i to w dobrym zdrowiu. Przyszłość należy
do 75-latków!”.
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne przyłącza się do życzeń dla Pana
prof. Kazimierza Flagi z okazji 75. rocznicy jego urodzin. Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sukcesów
w pracy naukowej, pomyślności w życiu
prywatnym, sił do pokonywania przeciwności życia i do realizacji marzeń.
Abyśmy przez długie lata mogli cieszyć
się Pańskim wybornym towarzystwem,
słuchać Pana zajmujących opowieści,
korzystać z Pańskiej ogromnej wiedzy
i doświadczenia zawodowego, uczyć
się od Pana życzliwości wobec innych
ludzi, wraz z Panem podążać szlakiem
przygody na wielu jeszcze Europejskich
i Światowych Wyprawach Mostowych.
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