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Konstanty Jan Kurman urodził się 9 marca
1930 roku w Warszawie. W 1949 roku zdał
maturę w Liceum im. Stefana Czarnieckiego
w Chełmie i rozpoczął studia na Politechni ce
Warszawskiej, które ukończył w 1952 roku,
uzys kując tytuł inżyniera. Chciał być rzeczy -
wis tym inżynierem, nie podjął studiów dru gie -
 go stopnia i zaczął pracować w prze my śle,
uczestnicząc w latach 1952–1958 w róż nych
pracach rozwojowych, m.in. przy mo der ni za -
cji aparatury radioelektronicznej na niszczy -
cie lu ORP Burza, a także związanych z au to -
matyką radiolokacyjną w Zakładach Radio -
wych T-1 w Warszawie (dzisiejszy Ra war),
gdzie był kierownikiem Pracowni Auto ma ty -
ki w Rozwojowym Biurze Konstruk cyj nym.
W 1958 roku rozpoczął pracę w Kate drze
Automatyki i Telemechaniki Politechniki War -
szawskiej. Tytuł magistra uzyskał w 1963 roku,
a rok później obronił rozprawę doktorską Ele -
menty teorii kwantowo-impulsowej ukła dów
regulacji. W 1971 roku uchwałą Rady Wy dzia -
łu Elektroniki otrzymał stopień doktora habi li -
towanego. Od 1972 roku do przej ścia w 1995
roku na emeryturę, pracował w Ins ty tucie Auto -
matyki na stanowisku docenta. Wypromował
2 doktorów.

W swoim dorobku naukowym za najważ -
niej sze uznawał trzy pozycje: Podstawy mo de -
 lowania łańcuchowego procesów optymal -
nych — roz prawa habilitacyjna, wyróżniona
w 1967 ro ku pierwszą nagrodą w konkursie
Od dzia łu Warszawskiego Polskiego Towa rzy s -
twa Elek  trotechniki Teoretycznej i Stoso wa nej,
pre zentowana na forum Czwartego Kongresu
IFAC, Warszawa 1969; Teoria regulacji: pod -
sta  wy analiza projektowanie (WNT, War sza -
wa 1975) i wersja angielska Feedback Con trol:

Theory and Design (Elsevier, 1984; do dzisiaj
monografia ta jest rekomendo wa na na świe cie
studentom automatyki); Nieza wodna stabilność
a maksymalna dokładność regula cji — fakty
empiryczne i mity teorii — referat wygłoszo ny
na IX Krajowej Kon fe ren cji Auto matyki, Łódź
1985.

Szczególną satysfakcję przyniosło mu na -
gro dzenie przez studentów „Złotą Kredą” jego
wykładów.

W latach 1980–1981 aktywnie uczestni -
czył w procesie narodzin NSZZ „Soli dar ność”
Politechniki Warszawskiej. Od 8 maja do 10
lipca 1982 roku był internowany.

Od 1987 roku był wolnomularzem. W la -
tach 1993–1997 opublikował w kwartalniku
„Ars Regia” pięć swoich wystąpień lo żo wych,
które nazywał „masońskim testamentem sta -
rego docenta”.

Zmarł w Warszawie dnia 24 września
2009 roku po długiej chorobie.
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