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Uroczystość nadania Doktoratu Honoris Causa  
Politechniki Świętokrzyskiej  

Profesorowi dr hab. inż. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu  
 

 

     W dniu 11 lutego 2015 roku odbyła się w Politechnice 
Świętokrzyskiej w Kielcach uroczystość nadania najwyższej 
godności akademickiej Doktora Honoris Causa prof. dr hab. 
inż. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu, której przewodniczył 
J.M. Rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak. 
Recenzentami dorobku naukowego prof. K. 
Kluszczyńskiego byli wybitni specjaliści z zakresu maszyn 
elektrycznych i napędu elektrycznego: prof. dr hab. inż. 
Andrzej Demenko z Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. 
inż.  Tadeusz Sobczyk z Politechniki Krakowskiej oraz dr 
hab. inż.  Andrzej Kapłon , profesor Politechniki 
Świętokrzyskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Uroczystość zgromadziła liczne grono gości z kraju i 
zagranicy (m.in. z Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Czech, 
Słowacji i Ukrainy), liczące ponad 400 osób. 
Reprezentowane były prawie wszystkie uczelnie techniczne 
w Polsce z delegacjami w randze rektorów (6), bądź też 
Prorektorów (16), ale również: Akademia Muzyczna im. K. 
Szymanowskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, oraz Akademia Sztuk Pięknych w 
Krakowie. Ze strony macierzystej Uczelni profesora K. 
Kluszczyńskiego w uroczystości wzięli udział: J.M. Rektor 
Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, 
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. 
inż. Ryszard Białecki, Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. 
dr hab. inż. Paweł Sowa, Dziekan Wydziału Automatyki, 
Elektroniki i Informatyki prof. hab. inż. Adam Czormik oraz 
były Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Bolesław 
Pochopień. Należy podkreślić, że szerokie grono gości 
obejmowało wiele znakomitości świata nauki i przemysłu, w 
którym znaleźli się Nestorzy i Seniorzy środowiska 
akademickiego, członkowie PAN, dyrektorzy  instytutów 
naukowo-badawczych, prezesi i przewodniczący 
stowarzyszeń, towarzystw i komitetów państwowych, jak też 

przedstawiciele Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
i Wojewody Kieleckiego. W uroczystości uczestniczył 
również J.E. Biskup Kielecki dr Jan Piotrowski oraz ks. 
prałat dr Stanisław Puchała. 

Na sali byli obecni: żona Profesora-Teresa, córka Juli i 
wnuk Wojtuś oraz  liczni członkowie rodziny z gałęzi 
świętokrzyskiej  ze strony Ojca. 
     W słowie wstępnym, Rektor Profesor Stanisław 
Adamczak podkreślił zasługi profesora Krzysztofa 
Kluszczyńskiego jako osoby aktywnie działającej na rzecz 
integracji pracowników nauki o różnych kierunkach i 
specjalnościach w kraju i za granicą, jak też na rzecz 
humanizacji studiów technicznych. Położył również nacisk 
na Jego szerokie zaangażowanie w działalność na arenie 
międzynarodowej oraz w organizację międzynarodowych i 
ogólnopolskich konferencji (w sumie 80 kongresów, 
sympozjów i seminariów), wśród których szczególną rolę 
odegrały Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    W laudacji, promotor Profesor Antoni Różowicz wskazał 
na znaczny wkład profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego w 
rozwój maszyn elektrycznych, jak też nowego 
interdyscyplinarnego kierunku wiedzy - mechatroniki, a 
zwłaszcza tego jej nurtu, który wywodzi się z 
elektromechaniki, napędu elektrycznego i energoelektroniki. 
Promotor podkreślił też zasługi nowego doktora h.c. w 
kształceniu kadr naukowych (14 wypromowanych doktorów, 
z których jedna osoba  uzyskała już tytuł naukowy 
profesora, a dwie – stopień doktora habilitowanego).   
     Bogato ilustrowany wykład profesora Krzysztofa 
Kluszczyńskiego nosił tytuł „Modelowanie w technice i 
sztuce”. Zawierał liczne przykłady, zaczerpnięte nie tylko z 
inżynierii i fizyki, ale również ze świata malarstwa, grafiki i 
muzyki. Integralną częścią wykładu była też kompozycja 
profesora Juliana Gembalskiego (wybitnego wirtuoza i 
wieloletniego Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach), 
zatytułowana ”Wariacje na temat harmonicznych w 
maszynie indukcyjnej”, oparta na motywie zaczerpniętym w 
sposób mnemotechniczny z modelu matematycznego 
poliharmonicznej maszyny indukcyjnej, przedstawionej w 
postaci rozkładu maszyny wielofazowej na maszyny 
elementarne. Wykład przyjęto rzęsistymi oklaskami na 
stojąco. Wspaniałą oprawę artystyczną uroczystości 
zapewnił znakomity chór Politechniki Świętokrzyskiej, który 
prezentował w trakcie ceremonii tradycyjne pieśni 
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akademickie i patriotyczne. W kulminacyjnym momencie 
wręczania dyplomu dr h.c. odezwał się też głos rogu 
pasterskiego. Sygnał na oryginalnym staropolskim 
instrumencie odegrał słynny góralski muzyk Zbigniew 
Wałach z Istebnej.  
     Po wykładzie przyszedł czas na podziękowania nowego 
doktora h.c., które objęły wszystkich zgromadzonych i 
zostały ciepło, ze wzruszeniem, przyjęte przez osoby 
uczestniczące w ceremonii. W swoim wystąpieniu doktor 
h.c. nawiązał do bogatej historii Politechniki Świętokrzyskiej 
i do początków jej tradycji, sięgającej Szkoły Akademiczno-
Górniczej, założonej w Pałacu Biskupów Krakowskich w 
1816 roku przez wybitnego geologa, księdza Stanisława 
Staszica.  
     Na ręce Rektora Politechniki Świętokrzyskiej wpłynęła 
olbrzymia liczba listów gratulacyjnych z różnych uczelni, od 
instytucji państwowych oraz od profesorów z całej Polski. 
Wśród listów znalazły się również liczne życzenia z 
zagranicznych ośrodków akademickich w Niemczech, 
Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Czech, 
Słowacji, Słowenii, Macedonii, Ukrainy, Białorusi, Egiptu, 
Jordanii, USA, Japonii i Australii. List z gratulacjami 
nadesłał również J.E. Arcybiskup Senior Katowicki  Damian 
Zimoń. Listy te i gratulacje zostały  w zwięzły sposób 
zaprezentowane przez profesora Andrzeja Kapłona. W 
dalszej części, w imieniu zaproszonych Gości, wystąpili 
przedstawiciele Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
i Wojewody Kieleckiego, którzy podkreślili wyjątkowy 
charakter uroczystości, przeżywanej w tak licznym i 
urozmaiconym gronie. Po ceremonii miało miejsce miłe 
spotkanie okolicznościowe w foyer Sali Senatu i Biblioteki 
Politechniki Świętokrzyskiej, podczas którego nowo 
pasowany doktor h.c. Politechniki Świętokrzyskiej 
przyjmował życzenia, gratulacje i adresy okolicznościowe w 
obecności Jego Magnificencji Rektora Profesora Stanisława 
Adamczaka.  

Należy nadmienić, że uroczystość była na żywo 
transmitowana w telewizji internetowej. Transmisję 

obejrzało 150 widzów z różnych krajów świata, którzy 
podkreślali jej wysoką jakość oraz perfekcyjną pracę 
operatorów kamer. 
      Uroczystość nadania doktoratu h.c. profesorowi 
Krzysztofowi Kluszczyńskiemu w całej rozciągłości wpisuje 
się w Jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w 
Kielcach oraz w Jubileusz 70-lecia macierzystego Wydziału 
Profesora, Wydziału Elektrycznego    Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach. 
     Senat Politechniki Świętokrzyskiej nadał profesorowi 
Krzysztofowi Kluszczyńskiemu trzynasty z kolei doktorat 
honoris causa. Wśród uhonorowanych dotychczas był 
również członek Komitetu Elektrotechniki PAN prof. zw. dr 
inż. Henryk Tunia.   

Profesor Krzysztof Kluszczyński, oprócz działalności 
naukowej i dydaktycznej,  jest zaangażowany od wielu lat w 
prace organizacyjne w środowisku ogólnopolskim jako 
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki 
Teoretycznej i Stosowanej, członek Komitetu 
Elektrotechniki PAN oraz działacz Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. Liczni przedstawiciele tych organizacji 
wzięli udział w  podniosłej  uroczystości nadania doktoratu 
honoris causa zasłużonemu reprezentantowi dyscypliny 
Elektrotechnika   w Polsce. 
 
 W imieniu środowiska elektrotechników polskich, składamy 
serdeczne gratulacje  Koledze Profesorowi dr. hab. inż. 
Krzysztofowi Kluszczyńskiemu, dr. h. c.,  z okazji uzyskanej  
najwyższej godności akademickiej i  życzymy dalszych 
sukcesów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych 
oraz pomyślności w życiu rodzinnym. 
 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski, dr h.c. 
Honorowy Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN 

 

 
 

 


