
Józef Zajdel urodził się 6 września 1934 roku w Głowince k. Krosna.  

W latach 1951-1955 pracował jako kreślarz w Krośnieńskich Zakładach Przemysłu 

Lniarskiego i podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących w Krośnie. 

W 1956 roku, po ukończeniu kursu przygotowawczego przy Politechnice Śląskiej, 

rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, 

uzyskując w roku 1961 dyplom magistra inżyniera mechanika o specjalności maszyny 

i urządzenia energetyczne. W latach 1961-1999 pracował jako asystent, adiunkt i starszy 

wykładowca kolejno w Katedrze Maszyn Cieplnych, Instytucie Maszyn Cieplnych  

i Katedrze Kotłów i Termodynamiki na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskie. W roku 

1973 obronił pracę doktorską pt.: „Badanie procesu separacji pyłu węglowego w odsiewaczach młynów 

węglowych wentylatorowych” na Wydziale Mechanicznym Energetycznym Politechniki Śląskiej  

w Gliwicach i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. 

Podczas studiów i pracy na Uczelni był założycielem i przewodniczącym Studenckiej Kasy 

Zapomogowopożyczkowej (1957-1960), organizatorem Studenckiej Spółdzielni Pracy „Grosik” (1962), 

członkiem Rady Studenckiej przy Senacie (1958-1959), kierownikiem Zakładu Energetyki Cieplnej w IMC 

(1973-1975), zastępcą dyrektora Instytutu Maszyn Cieplnych (1977-1981), opiekunem Koła Naukowego 

EKO-ENERGIA (1997-2001) przy Katedrze Kotłów i Termodynamiki. Był członkiem senackiej komisji 

ds. opracowania Statutu Uczelni oraz pełnomocnikiem dziekana Wydziału ds. pomocy materialnej 

studentów. Uczestniczył w pracach ZNP przy Politechnice Częstochowskiej oraz Częstochowskiego 

Oddziału PTMTiS (1975-2000) jako członkiem Zarządu i przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Był 

rzeczoznawcą zespołu SIMP. 

Był autorem bądź współautorem 18 publikacji krajowych i zagranicznych, 5 patentów oraz kilkudziesięciu 

opracowań naukowo-badawczych, rozwiązań konstrukcyjnych i ekspertyz. W pracy dydaktycznej 

prowadził zajęcia (ćwiczenia, laboratoria, wykłady, seminaria i dyplomy) na studiach dziennych, 

wieczorowych, zaocznych i podyplomowych, głównie z problematyki wytwornic pary i kotłów 

energetycznych. 

Za swoją działalność otrzymał Nagrodę Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrody 

Rektora Politechniki Częstochowskiej. Odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym 

Krzyżek Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonych w Rozwoju Województwa Katowickiego, Złotą Odznaką 

Zasłużonych dla Energetyki, Medalem XX-lecia Politechniki Częstochowskiej. 

Dr inż. Józef Zajdel przeszedł na emeryturę w roku 1999, ale wciąż utrzymywał bliskie kontakty  

z koleżankami i kolegami z pracy. Był min. aktywny w działalności Częstochowskiego Oddziału PTMTS.  

Był On osobą o wysokiej kulturze osobistej, niezwykle życzliwą, szanowaną i darzoną sympatią, zarówno 

wśród pracowników jak i również wśród studentów.  

Dr inż. Józef Zajdel był od wczesnego dzieciństwa osobą niepełnosprawną, co nie przeszkadzało mu  

w wysokim zaangażowaniu w działalność dydaktyczną i naukową.  

Dr inż. Józef Zajdel zmarł 20 sierpnia 2021 roku i pochowany został na Cmentarzu Kule  

w Częstochowie. 
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