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Na wniosek Wydziału Budownictwa
i Architektury, 8 października br. krakow-
ski naukowiec prof. Wiesław Kurdow-
ski otrzymał tytuł doktora honoris causa
Politechniki Opolskiej. Rektor uczelni
prof. Marek Tukiendorf w swoim prze-
mówieniu otwierającym uroczystość pod-
kreślił, że to najwyższe wyróżnienie aka-
demickie otrzymuje jeden z najwybitniej-
szych naukowców współczesnej inżynie-
rii materiałów wiążących w Polsce, świa-
towy autorytet w dziedzinie chemii i tech-
nologii cementu, ceniony nauczyciel aka-
demicki. Prof. Kurdowski jest również wy-
jątkowo aktywny w działalności na rzecz
przemysłu mineralnych materiałów wią-
żących, a szczególnie przemysłu cemen-
towego, w którym wdrożył swoje nowa-
torskie rozwiązania. Imponuje wszech-
stronność dostojnego laureata jako naukowca pełniącego wie-
le odpowiedzialnych funkcji w środowisku akademickim, a tak-
że w przemyśle – powiedział rektor Politechniki Opolskiej.

Laudację wygłosiła dziekan Wydziału Budownictwa i Archi-
tektury prof. Stefania Grzeszczyk, promotor honorowego
przewodu doktorskiego. Prof. Wiesław Kurdowski jest absol-
wentem pierwszego rocznika ówczesnego Wydziału Mineral-
nego, a obecnie Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który w tym roku obchodził
65-lecie istnienia. Pracę zawodową, na stanowisku asystenta
w Katedrze Ceramiki Czerwonej, rozpoczął w 1953 r. po uzy-
skaniu tytułu inżyniera, a w 1955 r. już jako magister trafił do In-
stytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych w Opo-
lu i został kierownikiem Zakładu Doświadczalnego.

W 1962 r. prof. Kurdowski otrzymał tytuł naukowy doktora
na Wydziale CeramicznymAGH, a tematem rozprawy doktorskiej
był wpływ mineralizatorów na proces powstawania klinkieru por-
tlandzkiego. W tym samym roku został dyrektorem Oddziału In-
stytutu w Krakowie, którym kierował do 1980 r. Podczas pracy
w Instytucie Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych prof.
Kurdowski odbył zagraniczne staże naukowe: w 1963 r. w Cen-
tralnym Laboratorium firmy Lafarge w Paryżu, a w 1967 r. w Ka-
tedrze Chemii Krzemianów u prof. de Keysera w Brukseli. Umoż-
liwiły one profesorowi nie tylko dostęp do najnowszej wiedzy, ale
również międzynarodowe kontakty. Przeprowadzone wówczas
badania nad wpływem baru na powstawanie roztworów stałych
w krzemianie trójwapniowym i wytrzymałością hydrauliczną tej fa-
zy były tematem rozprawy habilitacyjnej, obronionej w 1973 r.
na Akademii Górniczo-Hutniczej. W następnym roku prof. Wie-
sław Kurdowski otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk
technicznych, a w 1984 r. profesora zwyczajnego.

W 1980 r. objął stanowisko dyrektora Międzyresortowego In-
stytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych na Wydziale
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz kierownika Kate-
dry Ceramiki Ogólnej, które to funkcje pełnił przez wiele lat. Po-
mimo bardzo aktywnej pracy naukowo-dydaktycznej wAGH nie
zaniedbywał Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Bu-
dowlanych w Opolu, w którym był członkiem Rady Naukowej,
a następnie jej przewodniczącym. W 2001 r., po przejściu
na emeryturę w AGH, prof. Kurdowski wrócił do krakowskiego

Oddziału Instytutu i pracuje tam do dnia
dzisiejszego (obecnie jest to Oddział
Szkła i Materiałów Budowlanych Instytu-
tu Ceramiki i Materiałów Budowlanych).

Prof. Wiesław Kurdowski jest autorem
przeszło 230 oryginalnych prac nauko-
wych, których znaczna część ukazała się
wrenomowanychczasopismachorazczte-
rechksiążkachdotyczącychchemiicemen-
tu ibetonu.Odwielu latnależydokrajowych
i zagranicznych organizacji naukowych
oraz współpracuje z naukowcami i uczel-
niamizagranicznymi (w1995r.otrzymał ty-
tuł doktora honoris causa Uniwersytetu
w Charkowie). Od 1965 r. jest redaktorem
naczelnym czasopisma „Cement, Wapno,
Gips”, a od 1990 r. pod zmienioną nazwą
„Cement Wapno Beton”.

Za działalność naukowo-dydaktyczną
i zawodową prof. Wiesław Kurdowski został nagrodzony wie-
loma odznaczeniami państwowymi, m.in. Kawalerskim Krzy-
żem Zasługi; Komandorskim Krzyżem Zasługi; Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej.

Po laudacji i wyświetleniu filmu prezentującego osiągnięcia na-
ukowe i dydaktyczne oraz zasługi prof. Kurdowskiego w rozwo-
ju przemysłu cementowego w Polsce o głos zostali poproszeni
goście:prof. Kazimierz Furtak – rektor Politechniki Krakowskiej;
prof. Wojciech Radomski – przewodniczący Komitetu Inży-
nierii Lądowej i Wodnej PAN; prof. Kazimierz Flaga – były rek-
tor Politechniki Krakowskiej; prof. Jerzy Lis – dziekan Wydzia-
łu Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Andrzej Ptak
– przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, któ-
rego współtwórcą jest prof. Kurdowski.

Wręczenia dyplomu doktora honoris causa dokonał rektor
prof. Marek Tukiendorf, a marszałek Andrzej Buła uhonoro-
wał prof. Kurdowskiego odznaką „Za zasługi dla województwa
opolskiego”. Następnie bohater tej pięknej uroczystości, nowy
doktor honoris causa, w okolicznościowym wykładzie pt. Piękno
przyrody ożywionej i nieożywionej – czy beton może być piękny
zaprezentował fotografie niesamowitej urody kryształów, wystę-
pujących w różnych fazach powstawania betonu, a także pod-
czas jego korozji siarczanowej i chlorkowej. Uroczystość uświet-
nił Juliusz Ursyn-Niemcewicz, śląski śpiewak operowy, oraz
Akademicki Chór Politechniki Opolskiej.

Po części oficjalnej doktor honoris causa prof. Wiesław Kur-
dowski długo przyjmował życzenia i gratulacje od gości przyby-
łych z całego kraju – przyjaciół, współpracowników, wychowan-
ków, doktorantów, przedstawicieli firm i organizacji budowlanych
oraz producentów wyrobów budowlanych. Nie zabrakło też wy-
razów uznania od redakcji miesięcznika „Materiały Budowlane”.
Jeszcze raz gratulujemy wspaniałego dorobku naukowego w śro-
dowisku krajowym i międzynarodowym, osiągnięć w pracy dy-
daktycznej i na rzecz rozwoju polskiego przemysłu cementowe-
go oraz otrzymania zaszczytnego tytułu doktora honoris causa
Politechniki Opolskiej.
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Profesor Wiesław Kurdowski
doktorem honoris causa Politechniki Opolskiej

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
prof. Stefania Grzeszczyk przepasuje doktora
honoris causa prof. Wiesława Kurdowskiego
specjalnie na tę okoliczność haftowaną szarfą
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