Dr hab. inż. Prof. PCz.
Lucjan Kurzak
Lucjan Kurzak urodził się
w 1949 roku.
W 1968 roku ukończył
Technikum Energetyczne
w Sosnowcu a następnie
rozpoczął
studia
na
Politechnice
Częstochowskiej.
W 1974 roku ukończył
studia i uzyskał tytuł mgr
inż.
Mechanika
na
Wydziale
Budowy
Maszyn.
Bezpośrednio po studiach rozpoczął prace w
Instytucie
Maszyn
Cieplnych
Politechniki
Częstochowskiej.
W 1982 roku obronił prace doktorską pod
kierunkiem Prof. dr hab. inż. Janusza Witolda
Elsnera, a następnie został powołany na stanowisko
adiunkta.
W 1991 roku założył i kierował własną firmą
zajmującą się obrotem sprzętu multimedialnego i
usługami w tym zakresie.
W 1998 ponownie podjął pracę w
Politechnice
Częstochowskiej
na
Wydziale
Zarządzania w charakterze pracownika naukowo dydaktycznego na stanowisku adiunkta.
W dniu 25.02.2008 na Uniwersytecie
Technicznym w Koszycach uzyskał stopień doktora
habilitowanego nauk technicznych.
Z dniem 1. 10. 2008 roku dr hab. inż. Lucjan
Kurzak przeszedł do pracy na Wydział
Budownictwa Politechniki Częstochowskiej i w tym
też roku został wybrany na prodziekana ds. nauki
Wydziału
Budownictwa
Politechniki
Częstochowskiej
kontynuując
dotychczasowe
zainteresowania naukowe i dydaktyczne.
W ramach procesu dydaktycznego na
Wydziale Budownictwa i Zarządzania prowadzi
zajęcia z następujących przedmiotów:
-Mechanika Teoretyczna,
-Hydraulika i Hydrologia,
-Energia Odnawialna w Budownictwie,
-Planowanie Infrastruktury Technicznej.
Jako jeden z członków zespołu badawczego
Instytutu Maszyn Cieplnych był współautorem wielu
rozwiązań,
które
znalazły
zastosowanie
w Elektrowniach. Współpraca ta została doceniona

przez odznaczenie Srebrną Odznaką Zasłużonego
dla Energetyki oraz nadaniem stopnia honorowego
Dyrektora Energetyki Polskiej – III.
Był
inicjatorem
współpracy
z
przedsiębiorstwami na rzecz powołania i
organizowania zespołów mających na celu
wdrażanie
innowacyjnych
rozwiązań
oraz
doskonalenia procesów wytwórczych:
- Polski Klaster Aluminium (współzałożyciel) budowa laboratoriów, merytoryczne wsparcie
nowych obszarów badawczych, praktyki i staże
studenckie (2012-nadal),
- GDF SUEZ Energia Polska S.A. (Elektrownia
Połaniec) - inicjator nowych tematów badawczych,
praktyki studenckie, seminaria naukowe (2013nadal),
- Aluron Sp.zo.o. Zawiercie - wsparcie
merytoryczne
na
rzecz
powołania
Parku
Technologiczno - Innowacyjnego w Zawierciu
(2012-nadal),
- Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa
w Częstochowie - udział w merytorycznym
wypracowania kierunków działalności, (2009-nadal,
- Gminy: Kłomnice, Koniecpol, Panki, Poraj umowy przewidujące realizację prac dyplomowych
i praktyki studenckie na rzecz Gmin (2010-nadal).
Innym obszarem działalności profesora
Lucjana Kurzaka jest organizowanie współpracy
międzynarodowej z uczelniami zagranicznymi.
Efektem jest wymiana naukowo dydaktyczna
pracowników i studentów z Uniwersytetem
Technicznym
w
Koszycach
(2006-nadal),
Uniwersytetem Architektury i Budownictwa
w Sankt Petersburgu (2008-nadal), Uniwersytetem
Technicznym w Ostrawie i Żylinie (2012-nadal).
Wszystkie powyżej wymienione jednostki i obszary
współpracy są ukierunkowane do zdobywania
dodatkowych umiejętności
przez
studentów
i pracowników kierowanego przez prof. L. Kurzaka
Wydziału Budownictwa.
Dr hab. inż. Lucjan Kurzak jest autorem
około 100 publikacji w tym trzech monografii,
autorem i współautorem trzech skryptów oraz wielu
opracowań, artykułów i referatów publikowanych
i prezentowanych na konferencjach krajowych
i zagranicznych.

Jako Dziekan Wydziału Budownictwa był
inicjatorem powołania przy Wydziale Społecznej
Rady, złożonej z autorytetów w obszarze
budownictwa, którzy swą wiedzą i doświadczeniem
wspierają jego rozwój.
Profesor Lucjan Kurzak jest członkiem Rady
Śląskiej Izby Budownictwa oraz wspiera działalność
Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa (2008-nadal). W ramach tych
organizacji
promuje
udział
studentów
i
pracowników na rzecz rozwiązań innowacyjnych,
zdobywaniu uprawnień i podnoszenia kwalifikacji
budowlanych.
Aktywnie uczestniczy w działalności
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i
Stosowanej od 1978 r. oraz Komisji Meteorologii
PAN O/Katowice od 2009 r.
Lucjan Kurzak został odznaczony: Srebrną
Odznakę
Zasłużonego
dla
Województwa
Katowickiego i Częstochowskiego, Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Złotą Odznaką Zrzeszenia Studentów
Polskich wyróżniony Medalem Zasłużony dla
Uczelni i wielokrotnie nagrodami Rektora P. Cz.
Lucjan Kurzak jest członkiem Komisji Metrologii
PAN O/Katowice, PTMTiS oraz Ekspertem
Marszałka Województwa Śląskiego do oceny
projektów realizowanych w ramach RPO Woj. Śl. w
obszarach tematycznych: ochrona środowiska,
energia odnawialna, budownictwo energooszczędne.

