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fesor Smoluk zainicjował i kontynuuje współpracę z dwu-
dziestoma pięcioma ośrodkami naukowymi, głównie z Unii 
Europejskiej (Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Litwy oraz Ru-
munii), ale również z uniwersytetami spoza Unii Europej-
skiej (z Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Turcji oraz 
Gruzji).

Zauważyć należy, że w Instytucie Neofilologii na Wydzia-
le Humanistycznym Profesor Smoluk rekrutuje największą 
liczbę studentów zagranicznych w porównaniu z innymi 
wydziałami UZ. Podobnie przedstawia się kwestia liczeb-
ności wyjazdów zielonogórskich studentów na półroczne 
stypendia lub praktyki poza granice naszego kraju.

Działania Profesora przyczyniają się do tego, że zarówno 
zielonogórscy studenci studiujący za granicą, jak i obco-
krajowcy po zakończeniu nauki na UZ i powrocie do swoich 
macierzystych uczelni, upowszechniają wiedzę o naszym 
regionie.

Trzeba też wspomnieć, że dzięki zaangażowaniu Profe-
sora na Uniwersytecie Zielonogórskim goszczą z wykładami 
i wizytami monitorującymi zagraniczne delegacje kadry 
akademickiej. Za przykład posłużyć może ubiegłoroczny 
Międzynarodowy Tydzień Erasmusa, w którym wzięli udział 
przedstawiciele najwyższych władz uniwersyteckich (rek-
torzy, prorektorzy) z Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Aktu-
alnie Uniwersytet Zielonogórski odwiedzają profesorowie 
z Rize, Novi Pazar, Tbilisi oraz Aten.

Działania Profesora Smoluka są znane i przychylnie oce-
niane przez przedstawicieli regionu, czego dowodzi pismo 
Burmistrza Krosna Odrzańskiego Marka Cebuli. Zaangażo-
wanie Profesora Marka Smoluka w propagowanie regionu 
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nie uszło również uwadze radnych Sejmiku Województwa 
Lubuskiego, którzy wyrazili swoje uznanie dla Jego osią-
gnięć przyznając Mu Odznakę Honorową za Zasługi dla Wo-
jewództwa Lubuskiego.

Małgorzata Łuczyk
Leszek Szymański

Ta podniosła uroczystość odbyła się 6 marca 2019 r. w go-
ścinnych murach gmachu Rektoratu Politechniki Święto-
krzyskiej. Zgromadziła ona nie tylko szerokie grono ludzi 
nauki, w tym świata akademickiego wraz z rektorami wielu 
uczelni, ale również przedstawicieli władz państwowych 
i samorządowych, a także szeroko rozumianego przemysłu.

Profesor Kazimierz Furtak należy do grona najwybitniej-
szych postaci polskiej inżynierii lądowej i trzeba dodać, że 
w tej dziedzinie jest niekwestionowanym autorytetem. Jest 
autorem licznych publikacji zarówno krajowych jak i zagra-
nicznych w dziedzinie projektowania, budowy, eksploatacji 
oraz utrzymania obiektów mostowych. Ponadto zajmuje się 
badaniami innowacyjnych technologii, szczególnie w dzie-
dzinie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych jak rów-
nież ich wdrażaniem do praktyki inżynierskiej.

Ważną cechą dorobku Profesora jest umiejętność łą-
czenia sfery naukowej z praktyką oraz dydaktyką młodej 
kadry inżynierów. Szerokie spectrum dziedzin badawczych 
jakimi się zajmuje, świadczy o uniwersalnym charakterze 
działalności prof. Kazimierza Furtaka. Na uwagę zasługu-
je fakt, że pełnił i pełni wiele zaszczytnych funkcji, tak 
w technicznych organizacjach krajowych, jak i na świecie. 
Był wieloletnim, aktywnie działającym członkiem i prze-
wodniczącym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem 
Sekcji Konstrukcji Betonowych, Sekcji Inżynierii Komunika-
cyjnej i Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu 
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. W obecnej kadencji jest 
przewodniczącym KLIiW PAN. Ponadto uczestniczył w pra-
cach Komisji Technicznej PKN, jest zasłużonym członkiem 
Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
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Pełnił wiele zaszczytnych funkcji w zakresie rozwoju ka-
dry naukowej, m.in. dziekana, prorektora ds. nauki, a na-
stępnie przez dwie kadencje rektora Politechniki Krakow-
skiej w latach 2008-2016.

Od 2017 r. pełni również funkcję Przewodniczącego Cen-
tralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie honorowe-
go tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. inż. Kazimie-
rzowi Furtakowi został złożony do JM Rektora Politechniki 
Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Wiesława Trąmpczyń-
skiego przez profesorów wnioskodawców: prof. dr. hab. 
inż. Marka Iwańskiego, prof. dr hab. inż. Zdzisławę Owsiak, 
prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Rusina, oraz dr hab. inż. Bar-
barę Goszczyńską, prof. PŚk. Uzupełnieniem wniosku była 
szczegółowa charakterystyka Kandydata oraz Jego niepod-
ważalne zasługi, zarówno na polu naukowym jak i dydak-
tycznym. Promotorem w przewodzie został prof. dr hab. 
inż. Marek Iwański. Wniosek został zaopiniowany i poparty 
m.in. przez Senaty: Politechniki Wrocławskiej, Politechni-
ki Łódzkiej, a następnie Politechniki Świętokrzyskiej, któ-
ra na swoim posiedzeniu 28 listopada 2018 r. postanowiła 
nadać Tytuł Doktora Honoris Causa PŚk prof. dr. hab. inż. 
Kazimierzowi Furtakowi.

JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej otwierając uro-
czystość przywitał gości na czele z dostojnym Doktorantem 
oraz członków Jego rodziny. Następnie krótko przedstawił 
przebieg procedury nadania tytułu DHC.

Obszerne Laudatio poświęcone prof. Kazimierzowi Furta-
kowi przygotowała i wygłosiła prof. Barbara Goszczyńska. 
Niejednokrotnie podkreślała w swoim wystąpieniu liczne 
zasługi Doktoranta, jako cenionego uczonego, inżyniera 
i nauczyciela zarówno w polskim, jak i międzynarodowym 
środowisku akademickim i naukowym.

Po ceremonii nadania tytułu doktora honoris causa wraz 
z uroczystym wręczeniem dyplomu, prof. Kazimierz Fur-
tak uświetnił uroczystość godnym wystąpieniem na temat 
Wybranych refleksji na temat rozwoju nauki i techniki – 
wczoraj, dziś i jutro.

W swoim wykładzie Profesor pokreślił rolę nauki w stale 
zmieniającym się otaczającym nas świecie i przekazał cen-
ne rozważania na temat przyszłych kierunków jej rozwoju. 
W wykładzie zawarł również istotę konieczności łączenia 
posiadanej wiedzy oraz wyobraźni, które uzupełniają się 
w dążeniu do osiągnięcia zakładanego przez nas celu.

W uroczystości uczestniczyła delegacja Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Ta-
deusza Bilińskiego, z udziałem prof. Jacka Korentza, prof. 
Janusza Szelki i prof. Adama Wysokowskiego (autora relacji).

Delegacja przekazała życzenia i list laudacyjny w imieniu 
JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. hab. 
inż. Tadeusza Kuczyńskiego, a także władz dziekańskich 
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowi-
ska oraz własnym.

Miło mi dodać, że Profesor Furtak od wielu lat jest sta-
łym uczestnikiem konferencji, które odbywają się na na-
szym Uniwersytecie. Jest również członkiem Komitetu Na-
ukowego uznanej w środowisku inżynierskim Konferencji 
„Konstrukcje Zespolone” organizowanej na początku przez 
Politechnikę Zielonogórską, a obecnie Uniwersytet.

Nezwykle cenię w Profesorze to, że zawsze jest otwar-
ty na ludzi, dla których zawsze znajduje czas, o co co-
raz trudniej w naszym zagonionym dziś świecie. Emanuje 
przy tym profesjonalizmem i dobrą organizacją, jak rów-

nież trafnymi wskazaniami naukowymi, czego wielokrotnie 
miałem okazję doświadczać osobiście od momentu naszego 
poznania czyli przez ponad cztery dekady.

dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ
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1___ Prezydium uroczystości nadania tytułu doktora Honoris causa Prof. ka-
zimierzowi furtakowi

2___ Jm rektor PolitecHniki świętokrzyskieJ Prof. wiesław trąPczyński w trakcie 
wręczenia zaszczytnego tytułu

3___ delegacJa uniwersytetu zielonogórskiego z Prof. k. furtakiem
 (od leweJ: a. wysokowski, t. Biliński, k. furtak wraz z małżonką, J. szelka,  

J. korentz)
fot. z wydziału
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