
Na początku uroczystości zgromadzonych 
gości przywitał prof. dr hab. inż. Kazimierz 
Furtak. Głos zabrał również JM rektor prof. 
dr hab. inż. Jan Kazior oraz dr hab. inż. Lu-
cyna Domagała, prodziekan Wydziału In-
żynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 
Okolicznościową laudację wygłosił prof. dr 
hab. inż. Wojciech Radomski. Kazimierz 
Flaga przedstawił okolicznościowe wystą-
pienie Moi nauczyciele i wychowawcy. W ju-
bileuszu wzięło udział ponad 250 gości. 
Prof. Kazimierz Flaga otrzymał m.in. Krzyż 
Złoty z Gwiazdą od Fundacji Prometeusz 
oraz Krzyż Wielki od Bractwa Kurkowego.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Józef Flaga 
urodził się w 1939 r. w Sułkowicach koło 
Myślenic. Tytuł magistra inżyniera o spe-
cjalności konstrukcje budowlane i  inży-
nierskie uzyskał w 1961 r. na Wydziale 
Budownictwa Lądowego (obecnie Wydział 
Inżynierii Lądowej) Politechniki Krakow-
skiej. Na PK przeszedł wszystkie szczeble 
kariery nauczyciela akademickiego – od 

asystenta do profesora zwyczajnego. Sto-
pień naukowy doktora nauk technicznych 
uzyskał w 1967 r., a doktora habilitowa-
nego w 1971 r. Od 1992 r. jest profesorem 
zwyczajnym. Otrzymał tytuł doktora hono-
ris causa Politechniki Krakowskiej (2011), 
Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu 
Technologii Chemicznej (2014) i Politech-
niki Świętokrzyskiej (2016).

Profesor jest autorem lub współautorem 
383 prac naukowych, w tym 20 monografii, 
213 studiów i rozpraw oraz 150 artykułów 
naukowych. Wypromował 11 doktorów nauk 
technicznych, był inspiratorem 10 prac habili-
tacyjnych i recenzentem 67 prac doktorskich. 
Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni 
i Tytułów (1994–1996 i 2003–2012).

Działalność zawodowa Kazimierza Flagi 
to 90 (autorskich lub współautorskich) 
projektów konstrukcyjnych, architekto-
niczno-konstrukcyjnych i technologicznych 
różnych obiektów budowlanych i inżynie-
ryjnych, m.in. projektów studialnych głów-

nych obiektów olimpijskich w Montrealu 
(1976), Ośrodka Polonijnego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, kładek podwie-
szonych dla pieszych w Mogilanach i Wał-
brzychu, kościołów w Radomiu, Mielcu, 
Rzeszowie, Zielonej Górze. Był konsultan-
tem naukowo-technicznym przy wznoszeniu 
lub remoncie wielu znaczących obiektów in-
żynieryjnych w Polsce, np. mostu i wiaduktu 
księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, 
mostu autostradowego przez Wisłę w Gra-
bowcu koło Torunia, mostu kolejowego 
i  mostów drogowych Zwierzynieckiego 
i  Kotlarskiego przez Wisłę w Krakowie, 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie, 
remontu i przebudowy Trasy Kwiatkow-
skiego w Gdyni i Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie.

Za swoją działalność został wyróżniony 
licznymi odznaczeniami państwowymi, 
akademickimi, stowarzyszeniowymi i re-
sortowymi, m.in. Krzyżami Komandorskim 
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej, Meda-
lem Związku Mostowców RP za wybitne 
osiągnięcia w  polskim mostownictwie, 
Medalem Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa im. prof. Ste-
fana Kaufmana, odznaką za Zasługi dla 
Ziemi Krakowskiej, odznaką Honoris Gra-
tia, przyznawaną przez Prezydenta Miasta 
Krakowa.

Prof. Kazimierz Flaga zainicjował na Poli-
technice Krakowskiej naukowo-techniczne 
wyprawy mostowe (europejskie i światowe), 
w których udział biorą naukowcy, projek-
tanci i wykonawcy mostów, a także stu-
denci. Profesor był też pomysłodawcą – jako  
wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej ZSP 
i przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki – 
pierwszego Rajdu Politechniki Krakowskiej, 
który odbył się w kwietniu 1962 r. Hobby 
profesora to historia starożytna, historia reli-
gii, historia sztuki, turystyka górska, krajowa 
i zagraniczna oraz fotografia.
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Podwójny jubileusz 
prof. Kazimierza Flagi

24 stycznia 2019 r. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Ba-
dawczym Działownia w Krakowie odbyła się uroczystość z okazji 80. 
rocznicy urodzin prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi i 50-lecia odnowie-
nia jego doktoratu. Prof. Kazimierz Flaga – wybitny ekspert i specjalista 
w zakresie budowy mostów i tuneli, konstrukcji betonowych i materia-
łów budowlanych – był rektorem Politechniki Krakowskiej w  kaden-
cjach 1996–1999 i 1999–2002.

MARIUSZ 
KARPIŃSKI-RZEPA,  
redaktor naczelny 
„Nowoczesnego 
Budownictwa 
Inżynieryjnego”

Prof. dr hab. inż. 
Kazimierz Flaga 

jest członkiem Rady Naukowej 
„Nowoczesnego Budownictwa 
Inżynieryjnego” i od ponad 10 lat 
wspiera radą i służy pomocą przy 
tworzeniu czasopisma oraz dba o jego 
zawartość merytoryczną. Z okazji 
jubileuszu w imieniu całej Redakcji 
dziękuję za pomoc i poświęcony czas 
oraz bezcenne, również krytyczne, 
wskazówki branżowe, biznesowe 
i wydawnicze.  
Na łamach „NBI” są publikowane 

relacje z Europejskich Wypraw 
Mostowych, których twórcą jest 
Pan Profesor. Dotychczas ukazały 
się: XIX Europejska Wyprawa 
Mostowa Bałkany – Karpaty 2013, 
XX Europejska Wyprawa Mostowa 
Gruzja – Armenia 2014, XXI Europejska 
Wyprawa Mostowa Irlandia 2015, 
XXII Europejska Wyprawa Mostowa 
Północna Hiszpania – Pireneje 2016, 
XXIII Europejska Wyprawa Mostowa 
Białoruś, Litwa, obwód kaliningradzki 
2017, XXIV Europejska Wyprawa 
Mostowa Słowacja – Czechy 2018. 
W 2013 r. wydaliśmy monografię 
autorstwa prof. Kazimierza Flagi 
Europejskie Wyprawy Mostowe XI–XIV 
(Austria – Szwajcaria, Francja – Włochy, 
kraje bałtyckie, mosty na Dunaju 
i Dnieprze, ISBN 978-83-938649-1-1).
Gratuluję wspaniałych jubileuszy!


