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Wśród ludzi nauki, mających duże zasługi 
w  wybranych dziedzinach wiedzy, są i tacy, którzy 
poza godzinami spędzonymi w laboratorium czy 
sali wykładowej oddają się różnym pasjom na po-
ziomie godnym profesjonalisty. Są naukowcami, ale 
można odnieść wrażenie, że gdyby ich losy potoczy-
ły się nieco inaczej, równie dobrze odnosiliby sukce-
sy w innych zawodach. to ludzie różnych talentów. 
Jednym z nich jest profesor krzysztof kluszczyński  
– dyrektor Instytutu automatyki i trakcji Elektrycz-
nej na Politechnice krakowskiej. 

głęboKI podzIał 
Wysoką pozycję w świecie nauki osiągnął 

jako specjalista w dziedzinie mechatroniki i ma-
szyn elektrycznych. Czasem też zasiada przy for-
tepianie i zaczyna wydobywać dźwięki z tego 
szlachetnego instrumentu. Można wtedy odnieść 
wrażenie, że gdyby czas poświęcony na działal-
ność badawczą spędzał przy klawiaturze, jego 
nazwisko widywalibyśmy na afiszach znanych sal 
koncertowych. Słuchając zaś, z jaką swadą i we-
rwą potrafi dyskutować, łatwo nabrać przekona-
nia, że mógłby zostać telewizyjnym prezenterem, 
estradowym showmanem. 

Swoje powołanie znalazł jednak w pracy na-
ukowej, a jego dorobek wskazuje, że był to wła-
ściwy wybór. Cechy osobowości, którymi został 
obdarzony, sprawiają, że na to, czym się zajmuje 
zawodowo, potrafi spojrzeć z dystansu, okiem 
humanisty. Niedawno prof. Marcin Chrzanowski, 
były rektor Pk, mówił podczas inauguracji roku 
akademickiego na uniwersytecie trzeciego Wieku 
Politechniki krakowskiej o głębokim podziale, do 
jakiego doszło między humanistyką a naukami ści-
słymi. Prof. krzysztof kluszczyński próbuje przerzu-
cać mosty między tymi dwoma światami. 

1) Przedruk z miesięcznika Politechniki krakowskiej „Nasza 
Politechnika” nr 12/2018.

a jednaK polIteCHnIKa 
urodził się 11 lipca 1950 r. w brzeszczach, górniczym miasteczku 

w okolicach Oświęcimia. Matka była nauczycielką, ojciec inżynierem gór-
niczym po akademii Górniczej, którą ukończył w 1931 r., a więc jako jeden 
z wczesnych jej absolwentów (numer dyplomu magistra: 219). Nabyte 
w krakowie umiejętności sprawiły, że po wojnie jako ceniony fachowiec 
uczestniczył w uruchamianiu przemysłu górniczego na Śląsku. Powierza-
no mu odpowiedzialne funkcje. Gdy urodził się krzysztof, był dyrektorem 
kopalni „brzeszcze-Jawiszowice”. 

Początkowe lata edukacji krzysztofa kluszczyńskiego nie zapowia-
dały, że skieruje się ku naukom technicznym. Wprost przeciwnie. W ka-
towicach ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia im. Stanisława Moniuszki. 
W Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława karłowicza kształcił się 
w klasie fortepianu u prof. Wandy uszok, aspirantki Henryka Neuhausa, 
czołowego przedstawiciela rosyjskiej szkoły pianistycznej. Mógł pójść da-
lej tą drogą. Mógł wybrać też jeszcze inną. 

Na maturze, którą zdawał w III liceum Ogólnokształcącym im. 
adama Mickiewicza w katowicach, podczas egzaminu z języka polskie-
go napisał tak zadziwiającą pracę, że informacja o tym fakcie trafiła… 
na pierwszą stronę „Sztandaru Młodych”. Gazeta cytowała słowa dyrektora 
szkoły: „Już dawno nie mieliśmy w liceum tak oryginalnego  wypracowania”. 
Jako  najlepszy uczeń swojej szkoły krzysztof kluszczyński uzyskał prawo 
noszenia Srebrnej Odznaki Mickiewiczowskiej. 

Lesław Peters 

Życie wśród maszyn i fortepianów 1)

Czterdzieści pięć lat pracy naukowej prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego 
to niezliczone wzory matematyczne, wykłady, konferencje. także koncerty. 

Prof. Krzysztof Kluszczyński w Laboratorium Systemów Mechatronicznych  
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach
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Sprawność w wyrażaniu myśli za pomocą pióra musiał 
posiąść dość wcześnie, skoro bodaj już w klasie piątej lub szó-
stej jego teksty, pisane w odpowiedzi na różne akcje redak-
cji, zaczął drukować „Świat Młodych” (cieszący się wtedy dużą 
popularnością m.in. ze względu na ukazujące się tam komiksy 
Henryka Chmielewskiego „tytus, romek i a’tomek”). Młody 
kluszczyński znalazł się nawet w gronie laureatów konkursu 
literackiego na opowiadanie. 

Jednak nie muzyka i nie pisarstwo okazały się jego wy-
borem życiowym. Zwyciężyło zamiłowanie do fizyki, w której 
szczególnie interesowały go zjawiska elekromagnetyczne. 
Pod wpływem lektur z tego zakresu zaczął marzyć o zawodzie 
inżyniera, co zaowocowało podjęciem studiów na Politechni-
ce Śląskiej w Gliwicach. W 1973 r. ukończył ją jako najlepszy 
student Wydziału Elektrycznego, uhonorowany Srebrną Od-
znaką kopernikowską „Primus Inter Pares”. 

teorIa WYKorzYStana 
Mija właśnie czterdzieści pięć lat od chwili, gdy wkroczył 

w naukowe szranki. Magister krzysztof kluszczyński podjął 
pracę naukowo-dydaktyczną na Politechnice Śląskiej 1 grud-
nia 1973 r. W 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk technicz-
nych z wyróżnieniem. Podstawą była rozprawa „uogólnienie 
transformacji dwuosiowej i jej zastosowanie do analizy niesy-
metrycznych maszyn indukcyjnych, a szczególności jednofa-
zowego silnika z kondensatorem pracy o uzwojeniach stojana 
typu t”. W pracy tej opisał zjawiska powodujące pogarszanie 
efektywności przekształcania energii elektrycznej w  mecha-
niczną w silnikach elektrycznych. 

W roku 1983 przedstawił nowy model matematyczny 
wielofazowej maszyny asynchronicznej – niezwykle użytecz-
ną koncepcję pozwalającą orzekać o właściwościach rozwią-
zania układu równań różniczkowych maszyny bez ich rozwią-
zywania. Poświęcone temu zagadnieniu badana teoretyczne 
posłużyły do opublikowania monografii „Momenty pasożytni-
cze w maszynach asynchronicznych”, która stała się podstawą 
uzyskania w 1988 r. przez kluszczyńskiego stopnia doktora 
habilitowanego. Monografia została wyróżniona Nagrodą Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

do tego samego kręgu zainteresowań naukowych 
krzysztofa kluszczyńskiego należały dwie następne monogra-
fie, opublikowane wspólnie z dr. inż. romanem Miksiewiczem: 
„Momenty pasożytnicze w indukcyjnych silnikach klatkowych” 
(wyróżniona w 1993 r. Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej) 
oraz „Modelowanie maszyn indukcyjnych przy uwzględnieniu 
wyższych harmonicznych przestrzennych przepływu”. Zwień-
czeniem tego etapu działalności naukowej było uzyskanie 
przez kluszczyńskiego w 1996 r., w wieku czterdziestu sześciu 
lat, tytułu naukowego profesora. 

Mottem życiowym Profesora jest patrzenie zawsze w dal i wzwyż

Na podkreślenie zasługuje fakt, że matematyczne pra-
ce prof. kluszczyńskiego z zakresu teorii maszyn elektrycz-
nych spotkały się z akceptacją projektantów i konstrukto-
rów w przemyśle elektromaszynowym. uogólniona metoda 
obliczeń silników jednofazowych znalazła zastosowanie 
w Fabryce Silników Małej Mocy SILMA w Sosnowcu. Nowa-
torskie poliharmoniczne modele silników indukcyjnych, 
ukierunkowane na wyznaczanie tzw. momentów pasożyt-
niczych, zostały wykorzystane w Instytucie Elektrotechniki 
w  Warszawie-Międzylesiu przy projektowaniu nowej serii 
silników indukcyjnych. Z  kolei metoda doboru dodatko-
wych pierścieni zwierających w środku pakietu blach wir-
nika doczekała się eksperymentalnej weryfikacji w OBRME 
Komel w katowicach oraz w Fabryce Silników Elektrycznych 
INDuKTA w bielsku-białej. 

ta ostatnia metoda była prezentowana w Massachusetts 
Institute of technology w uSa podczas konferencji ICEM’1990. 
W roku 1994 konferencja ICEM odbyła się w Paryżu. W jej trak-
cie z dużym zainteresowaniem spotkała się nieharmoniczna 
analiza maszyn elektrycznych, bazująca na funkcjach piece-
wise constant functions oraz impulsach diraca. koncepcję 
tę krzysztof kluszczyński opublikował w 2002 r. wspólnie ze 
swoim pierwszym doktorantem (dziś profesorem tytularnym) 
dariuszem Spałkiem. 

W Stronę meCHatronIKI
Elektromechanice prof. kluszczyński poświęcił dwa-

dzieścia pięć pierwszych lat pracy naukowej. Po tym okresie 
przyszedł czas na zagłębienie się w nowy krąg zainteresowań 
naukowych. badacz zajął się dziedziną wiedzy łączącą rozwią-
zania elektroniczne z układami mechanicznymi – mechatroni-
ką. Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach powołał do życia gru-
pę badawczo-dydaktyczną, która stała się zalążkiem przyszłej 
katedry Mechatroniki – pierwszej tego typu jednostki na wy-
działach elektrycznych w Polsce. 
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Zespół utworzony przez prof. kluszczyńskiego zajął się niekonwen-
cjonalnymi systemami mechatronicznymi, co stanowiło duże wyzwanie, 
zarówno pod względem teoretycznym jak i konstrukcyjnym. Pod lupą na-
ukowców znalazły się m.in.: wyrzutnie elektromagnetyczne wspomagane 
pneumatycznie, systemy napędowe o dwóch stopniach swobody (o tra-
jektorii spiralnej) oraz hamulce obrotowo-liniowe (wykorzystujące ciecze 
magnetoreologiczne rM), aktuatory liniowe ze stopami z pamięcią kształtu 
SMa, serwonapędy sterowane przez internet. Na potrzeby firmy Fuji Film 
Manufacturing Europe B.V w Holandii wykonano zautomatyzowane syste-
my skanujące do badania jakości ostrzy. 

Efektem prowadzonych przez prof. kluszczyńskiego badań teore-
tycznych, symulacyjnych i doświadczalnych w zakresie mechatroniki są 
publikacje. W 2013 r. ukazała się monografia „Mechatronika – analiza, 
projektowanie i badania wybranych elementów i systemów mechatro-
nicznych”. rok wcześniej ten sam autor ogłosił pracę „Od elektrome-
chaniki do mechatroniki”, w której pokazał, jak zdobyte doświadczenia 
projektowo-konstrukcyjne zostały przekute w nowoczesne i atrakcyjne 
programy kształcenia inżynierów. 

dYdaKtYK CenIonY W ŚWIeCIe
dydaktyka to dla prof. kluszczyńskiego coś więcej niż ważny obo-

wiązek. to prawdziwa pasja. również w tym nurcie swej działalności 
dał się poznać poza granicami naszego kraju. Stał się znany jako twór-
ca bądź współtwórca interdyscyplinarnych programów nauczania 
z zakresu mechatroniki nie tylko na Politechnice Śląskiej i w Wyższej 
Szkole Mechatroniki w katowicach, ale także w Egipcie, Jordanii i we 
Francji. Powierzano mu rolę wykonawcy i koordynatora programów 
międzynarodowych unii Europejskiej tEMPuS-MEdIa („ development 
of an Industry-linked Mechatronics Program  with trining of trainers”, 
dIMttot, 2001-2010 oraz „development of Joint International Master 
degree and lifelong learning Framework in Machatronics”, JIM2l, 
2011-2014). 

Profesor był ekspertem i członkiem komisji Oce-
niającej w  programie Central European Exchange 
Program for university Studies (CEEPuS), członkiem 
uNESCO International Centre for Engineering Edu-
cation (uICEE), członkiem rady Programowej i ho-
norowym przewodniczącym międzynarodowej sieci 
„research and Education in Machatronics” (rEM). Na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach powierzono mu 
funkcję dyrektora Centrum Edukacji w Mechatroni-
ce stowarzyszonego z uICEE w australii. Studenci 
w Niemczech, Wielkiej brytanii, Egipcie i Jordanii ko-
rzystają z dwu podręczników („Introductory Course 
in Mechatronics”, 2010 oraz „Mechatronics Engine-
ering Workshop”, 2014), których krzysztof kluszczyń-
ski jest współautorem. Szczególną radość sprawiło 
mu Niemieckie Stowarzyszenia Mechatroniczne, któ-
re z okazji 60. rocznicy jego urodzin przygotowało 
okolicznościową edycję podręcznika „Introductory 
Course in Mechatronics” z wydrukowaną na stronie 
tytułowej dedykacją. 

dużą wagę badacz przywiązuje do kształce-
nia doktorantów i młodych pracowników nauki. 
Jest promotorem 14  doktorów, z których trzech 
uzyskało stopień doktora habilitowanego, a jeden 
tytuł naukowy profesora. Zjawiskiem wyjątkowym 
w skali ogólnopolskiej było skompletowanie przez 
prof. kluszczyńskiego zespołu katedry Mechatro-
niki wyłącznie z… własnych wychowanków. Jako 
recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych i wnio-
sków profesorskich dotyczących elektrotechniki, 
automatyki, elektroniki i mechatroniki jest znany 
nie tylko w praktycznie wszystkich polskich uczel-
niach kształcących w tym zakresie, ale także w Pilź-
nie, Ostrawie i tuluzie. 

noWY rozdzIał 
Za swoje największe osiągnięcie w zakresie 

kształcenia młodych kadr profesor uważa stworze-
nie Międzynarodowych Warsztatów doktoranckich 
(OWd). W ramach tego przedsięwzięcia w latach 
1999-2014 miał do czynienia z koncepcjami rozpraw 
doktorskich ponad 1500 doktorantów z 24 krajów 
Europy i ameryki Południowej. Ponadto przygotował 
i prowadził 14 szkół letnich dla doktorantów z  Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej w ramach programu 
CEEPuS. doświadczenia wyniesione z tej działalno-
ści opisał w przewodniku metodycznym „Warsztaty 
doktoranckie jako forma kształcenia i doskonalenia 
umiejętności młodych naukowców” (2016). Ze studentami Politechniki Krakowskiej podczas spaceru po Katowicach
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Związawszy się w 2017 roku z Politechniką krakowską prof. krzysztof klusz-
czyński otworzył nowy rozdział w swojej dydaktycznej biografii. Stworzył bo-
wiem na naszej uczelni podwaliny pod unikatowy kierunek studiów II stop-
nia –  infotronikę. Jego uruchomienie zostało zaplanowane na rok akademicki 
2019/2020. W Polsce dotąd jeszcze nikt nie prowadzi tego typu studiów. W Euro-
pie też jest to jeszcze rzadkość. 

Prof. kluszczyński podkreśla, że dzięki przychylności, zrozumieniu i zaufaniu 
ze strony władz rektorskich i dziekańskich oraz wielkiemu zaangażowaniu pracow-
ników Wydziału Inżynierii Elektrycznej i komputerowej możliwe stało się opraco-
wanie w ciągu zaledwie kilku miesięcy programu infotroniki. trzeba bowiem mieć 
na uwadze, że powołanie tego kierunku wymagało przygotowania wielu nowych 
przedmiotów, laboratoriów i pracowni. 

IntegroWanIe ŚrodoWISKa
Pracę naukową i dydaktyczną 

krzysztof kluszczyński od wielu lat łą-
czy z działalnością w różnych gremiach 
naukowych. Od 1999 roku pełni nie-
przerwanie funkcję przewodniczącego 
Zarządu Głównego Polskiego towarzy-
stwa Elektrotechniki teoretycznej i Sto-
sowanej (PtEtIS). Powodem do szcze-
gólnej satysfakcji jest dla niego fakt, 
że w tym czasie liczba członków uległa 
podwojeniu, a liczba oddziałów z dzie-
sięciu wzrosła do piętnastu. Od 2002 r. 
jest członkiem komitetu Elektrotechni-
ki PaN oraz Polskiego komitetu teorii 
Maszyn i  Mechanizmów PaN. Ponadto 
udziela się w wielu krajowych i mię-
dzynarodowych instytucjach i towarzy-
stwach naukowych, zasiada w radach 
naukowych oraz radach programowych 
czasopism. 

Na dorobek prof. kluszczyńskiego 
składa się zorganizowanie ponad osiem-
dziesięciu konferencji ogólnopolskich 
i  międzynarodowych, a także inicjowa-
nie nowych przedsięwzięć służących in-
tegrowaniu wspólnoty akademickiej. Nie 
brak w tych działaniach przedsięwzięć 
bardzo oryginalnych, nietypowych. 
W  2005 r. we współpracy z prof. Henry-
kiem Śniegockim z akademii Morskiej 
w Gdyni (kapitanem żeglugi wielkiej) 
zaczął prowadzić seminaria naukowe na 
pokładzie żaglowca „dar Młodzieży”. Pod 
hasłem kampania Patrona roku odby-
wają się spotkania poświęcone zmarłym 
profesorom, organizowane w setną rocz-
nicę urodzin. Przedstawicieli różnych 
środowisk naukowych gromadzą ogól-
nopolskie Wigilie Naukowców. Od 
1991  r. odbywają się zjazdy dziekanów 
wydziałów elektrycznych, elektroniki, 
automatyki, telekomunikacji i  informa-
tyki z całej Polski. Ich współinicjatorem 
i dobrym duchem jest prof. kluszczyński. 
Formą promocji interdyscyplinarności 
i humanistycznej wizji inżynierii jest Na-
groda Srebrnych Skrzypiec im. bogdana 
Skalmierskiego. 

Przyszli studenci nowego kierunku Infotronika na Wydziale Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej PK mieli okazję trenować w firmie KuKA Poland w Katowicach

Wykład inauguracyjny prof. K. Kluszczyńskiego w Akademii Morskiej w Gdyni  
podczas ceremonii otwarcia XXVIII Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, 

Automatyki, Telekomunikacji i Informatyki
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tu trzeba wspomnieć o wydarzeniu, które dopiero nastą-
pi. Międzynarodowe środowisko mechatroników – w uznaniu 
zasług prof. kluszczyńskiego – powierzyło mu zorganizowanie 
na Politechnice krakowskiej i pełnienie funkcji generalnego 
przewodniczącego kongresu, na który złożą się trzy konferen-
cje: 21-st International Conference „research and Education in 
Mechatronics”, 12-th France-Japan Congress oraz 10-th Euro-
pe-asia Congress. Spotkanie odbędzie się w 2020 roku. 

na pK dobrze znanY
Co prawda formalnie z Politechniką krakowską prof. 

kluszczyński związał się stosunkowo niedawno, 1 paździer-
nika 2017 roku, ale z kadrą Wydziału Inżynierii Elektrycznej 
i komputerowej Pk współpracuje od kilku dekad. Przypomi-
na, że był recenzentem ważniej dla środowiska naukowego 
w Polsce monografii prof. tadeusza Sobczyka „Metodyczne 
aspekty modelowania matematycznego maszyn induk-
cyjnych”. Wspólnie z prof.  Maciejem Siwczyńskim tworzył 
programy naukowe beskidzkich Seminariów Naukowych. 
Od wielu lat profesorowie krzysztof kluszczyński i adam Ja-
giełło, obecny dziekan WIEik, spotykają się na płaszczyźnie 
działalności stowarzyszeniowej w ramach PtEtIS. Przykłady 
można mnożyć. 

Warto też przypomnieć, że gdy w 2015 r. Politechnika 
Świętokrzyska w kielcach nadała prof. kluszczyńskiemu tytuł 
doctora honoris causa, wniosek w tej sprawie poparł Senat 
Politechniki krakowskiej. W tym samym roku – pamiętnym 
dla Pk roku obchodów 70-lecia uczelni – prof. kluszczyński 
wygłosił podczas inauguracji roku akademickiego wykład 
„Modelowanie – umiejętność czy sztuka?”. Wystąpienie sala 
nagrodziła gromkimi brawami. tekst wykładu drukowaliśmy 
na łamach „Naszej Politechniki”. Prof. kluszczyński otrzymał 
wówczas od rektora prof. kazimierza Furtaka egzemplarz 
numeru z tym tekstem, wraz z dopiskiem: „Gratuluję entuzja-
stycznego odbioru”. 

Profesor chętnie przywołuje swoje rodzinne związki 
z krakowem. Z dumą podkreśla, że jego ojciec był jednym 
z  wczesnych absolwentów akademii Górniczej. Mówi też, 
że matka urodziła się w podkrakowskim Sieprawiu, tym sa-
mym Sieprawiu, z którego pochodzi błogosławiona aniela 
Salawa. 

InterdYSCYplInarnoŚĆ SzeroKo pojęta
O dorobku naukowym, dydaktycznym i organizatorskim 

profesora kluszczyńskiego można byłoby opowiadać jeszcze 
długo. Nie tylko dlatego, że znaczących wydarzeń w jego bo-
gatym życiu było bardzo dużo, ale także ze względu na nie-
powtarzalny charakter wielu tych zdarzeń. rutynowym spo-
tkaniom naukowym czy zajęciom ze studentami kluszczyński 
potrafi bowiem nadawać wyjątkowy koloryt. 

Wbrew zakorzenionemu mocno stereotypowi przedsta-
wiciele nauk technicznych często miewają rozliczne zainte-
resowania o charakterze humanistycznym. Wiele przykładów 
można spotkać na Politechnice krakowskiej. rzadko jednak 
zdarza się, by specjalista w dziedzinie mechaniki, automatyki  
budownictwa, środowiska czy chemii świadomie wplatał wąt-
ki humanistyczne w swoją działalność naukową. tymczasem 
prof. kluszczyński podejmuje takie próby. 

Dużą sławę zdobyły w środowisku naukowym Seminaria Naukowe 
na „Darze Młodzieży” – obrady toczyły się  czasem w słońcu…

 … a czasem w deszczu podczas sztormu
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Jest człowiekiem o szerokich horyzontach. Intere-
suje się sztukami pięknymi, architekturą, historią nauki, 
a także filozofią przyrody i inżynierii. Czyni to nie tylko 
w zaciszu domowym, ale także w trakcie wykładów wy-
głaszanych przy różnych okazjach mówi często o bliskich 
związkach techniki ze sztuką. Znany jest jako propagator 
interdyscyplinarności. bardzo szeroko pojętej interdy-
scyplinarności. 

Zdobyte w młodości wykształcenie muzyczne po-
zwala mu łączyć wygłaszane na konferencjach wykłady 
z recitalami fortepianowymi. koledzy z zagranicznych 
ośrodków naukowych mawiają o nim: „profesor Chopin”. 
do legendy przeszło zdarzenie, które miało miejsce pod-
czas bankietu kończącego międzynarodowy kongres 
w australii. W trakcie przemówienia ministra pracy nie-
spodziewanie zgasło światło. W ogólnym zamieszaniu 
nagle rozległy się dźwięki Poloneza Fryderyka Chopina. 
Gdy oczy zebranych przyzwyczaiły się do ciemności, 
wszyscy ujrzeli sylwetkę profesora kluszczyńskiego przy 
klawiaturze stojącego w sali białego fortepianu. 

Wiele razy koncertował z prof. bogdanem Skalmier-
skim. ten wybitny mechanik i matematyk, a przy tym skrzy-
pek-samouk, opracował teorię wyjaśniającą tajemnicę bu-
dowy instrumentów Stradivariusa. I sam zaczął budować 
własne skrzypce, zwane „skalmieriusami”. Obu panów po-
łączyło zamiłowanie do muzyki i matematyki, a także po-
dziw dla budowy ludzkiej dłoni, która pozwala skrzypkom 
i pianistom wspiąć się na szczyty wirtuozerii. 

Profesorowie Krzysztof Kluszczyński i Julian Gembalski widzą w organach 
nie tylko instrumenty i dzieła sztuki, ale również dzieła inżynierii  

– w Muzeum Organów i Fisharmonii Akademii Muzycznej w Katowicach

… i wykład prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego w Auli im. B. Szabelskiego  
w Akademii Muzycznej w Katowicach

* * *

Czterdzieści pięć lat pracy naukowej prof. krzysztofa klusz-
czyńskiego nie daje się zamknąć w życiorysie sprowadzonym do 
wyliczenia kolejnych szczebli kariery naukowej, tematyki prac 
badawczych, pełnionych funkcji, tytułów najważniejszych pu-
blikacji itd. Integralną częścią dorobku profesora są jego poszu-
kiwania wzbogacające wiedzę techniczną o to, czego nie może 
wyjaśnić żaden wzór matematyczny. 



Koncert…


