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Wahad³o wypromuje Koszalin?
Ponad piêæ lat temu Politechnika Koszaliñska wpad³a na pomys³ budowy wahad³a Foucaulta, dziêki któremu bêdzie mo¿na zaobserwowaæ ruch obrotowy Ziemi.

21 wrzeœnia – w ramach konfe-

W czym tkwi istota tego przedsiêwziêcia?
– Wa¿ne jest to, ¿e ono nie le¿y w
samym obiekcie, ale w jego symbolice. Zacznê od tego, ¿e wie¿a
ma byæ poœwiecona Rudolfowi
Clausiusowi, jednemu z najwybitniejszych œwiatowych fizyków, który urodzi³ siê i kszta³ci³
w Koszalinie. Sformu³owa³ drug¹ zasadê termodynamiki, która
jest podstaw¹ rozwoju w³aœciwie
wszystkiego, co dzisiaj dzieje siê
w zakresie przetwarzania energii
na przyk³ad w kolejnych generacjach silników samochodowych.
Wewn¹trz wie¿y bêdzie natomiast demonstracja doœwiadczenia francuskiego fizyka Jeana Foucaulta, które udowadnia, ¿e
Ziemi siê obraca. Obaj naukowcy
i ich wk³ad w rozwój cywilizacji,
maj¹ znaczenie ponadnarodowe,
to w³asnoœæ ca³ej ludzkoœci i ten
obiekt ma to podkreœlaæ.
Ile szacunkowo ma kosztowaæ
budowa?
– Oko³o trzy miliony z³otych.
Sk¹d politechnika zamierza pozyskaæ pieni¹dze?
– Œrodki dopiero zamierzamy
zgromadziæ. Mamy nadziejê na
wielu przyjació³ tego projektu. Jesteœmy w trakcie sk³adania wniosku o wspó³finansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach dzia³ania dotycz¹cego kultury i turystyki. Mo¿emy
otrzymaæ do siedemdziesiêciu piêciu procent kosztów, reszta to pieni¹dze w³asne lub inne Ÿród³a.
Wniosek zosta³ dobrze udokumentowany, wiêc szanse na uzyskanie pieniêdzy s¹ spore.
Czyli bêdzie to równie¿ atrakcja
turystyczna?
– Oczywiœcie, mamy nadziejê, ¿e
stanie siê istotnym symbolem dla
Koszalina jako miasta.
Na jakim etapie s¹ inwestycje
zwi¹zane z budow¹ campusu
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rencji naukowej – w miejscu,
gdzie ma stan¹æ 23 metrowa wie¿a (wraz z podziemnym audytorium), tu¿ przed g³ównym wejœciem do uczelni przy ulicy Œniadeckich, pod kamieniem umieszczony, zostanie akt erekcyjny. To
pierwszy krok w inwestycji, która mo¿e siê zakoñczyæ w ci¹gu
dwóch najbli¿szych lat.
Na temat tego przedsiêwziêcia,
a tak¿e innych planowanych i
realizowanych przez uczelniê, z
kanclerzem Politechniki Koszaliñskiej, dr Arturem Wezgrajem
rozmawia Jaros³aw Mroczek.

Artur Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszaliñskiej: – Z roku na rok bêdzie coraz mniej maturzystów, ale jeœli przyjrzeæ siê
naszej uczelni, wci¹¿ utrzymujemy w miarê sta³y poziom dziesiêciu–jedenastu tysiêcy studentów.
uczelnianego przy ulicy Œniadeckich?
– W stanie surowym jest ju¿ budynek dla Instytutu Mechatroniki,
Nanotechnologii i Techniki Pró¿niowej, dok³adnie dla kierunku
mechatronika, do u¿ytku oddany
zostanie latem przysz³ego roku.
Rozpoczynamy tak¿e budowê
dla kierunku In¿ynieria Materia³owa, budynek powinien byæ oddany do u¿ytku pod koniec
przysz³ego roku. Natomiast w
tym miesi¹cu og³osimy przetarg
na realizacjê budynku laboratoryjnego i dydaktycznego dla Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska, który powinien byæ
gotowy za dwa lata.
Jaka przysz³oœæ czeka budynki
uczelni przy ulicy Rac³awickiej?
– Na pewno przez wiele lat te

obiekty bêd¹ s³u¿yæ celom dydaktycznym, z tym, ¿e czêœæ z
nich uczelnia zamierza przeznaczyæ na Park Technologiczny. Bêdzie tam infrastruktura techniczna i biurowa pod potrzeby firm
technologicznych. Prowadzimy
wspólnie z samorz¹dem Koszalina rozmowy z kilkoma firmami
zainteresowanymi rozpoczêciem
dzia³alnoœci w naszym mieœcie.
A co z obiektami przy ulicy
Kwiatkowskiego?
– W zwi¹zku z tym, ¿e bardzo
prê¿nie rozwijaj¹ siê tam kierunki nie zwi¹zane z technik¹, miêdzy innymi europeistyka, ekonomia, zarz¹dzanie, filologia czy
dziennikarstwo mamy pewien
k³opot z miejscem. Jest ju¿ gotowy projekt i dokumentacja techniczna na nowy budynek, który

roboczo nazwaliœmy Centrum
Informacji, z tym, ¿e w tym momencie nie widzimy mo¿liwoœci
finansowania tego przedsiêwziêcia. Trzeba jednak pamiêtaæ – inwestycje to nie tylko budynki.
Co jeszcze?
– Przede wszystkim zakup aparatury, która zapewnia funkcjonowanie nie tylko zespo³ów naukowych, ale i zespo³ów dydaktycznych, czyli tego, co jest niezbêdne
studentom do nowoczesnego
kszta³cenia na rzeczywistych urz¹dzeniach. W tym roku wydamy
ponad jedenaœcie milionów z³otych na takie zakupy. Pieni¹dze
pochodz¹ ze œrodków w³asnych i
programów europejskich.
Od lat prowadzone s¹ te¿ remonty domów studenckich. Co
zosta³o jeszcze do zrobienia?

– Co roku na remonty wydajemy
trzy miliony z³otych. Zosta³ nam
do odnowienia tylko jeden –
Dom Studencki numer cztery.
Dodatkowo w paŸdzierniku w
podziemiach DS1 wznowi dzia³alnoœci
klub
studencki
„Kram”, który dzia³a³ w latach
osiemdziesi¹tych. Pomieszczenia zosta³y ju¿ wyremontowane
i w najbli¿szym czasie bêd¹ wyposa¿ane.
Przecie¿ obok jest klub studencki „Kreœlarnia”. To nie bêdzie
konkurencja?
– Nie, bo to bêdzie miejsce do
prowadzenia dzia³alnoœci studenckiej, organizacji, klubów,
kó³. Tam studenci bêd¹ realizowaæ swoje pasje. Pieczê nad tym
bêdzie sprawowa³ samorz¹d studencki.
Jak pod wzglêdem inwestycji
prezentuje siê Politechnika Koszaliñska na tle innych miast i
uczelni technicznych?
– Gdybym mia³ to porównaæ do
politechnik o podobnych rozmiarach jak nasza, to co prawda inni
równie¿ siê rozwijaj¹, ale my robimy to dynamiczniej.
Czy przek³ada siê to na zwiêkszone zainteresowanie studiowaniem na politechnice?
– Dzisiaj jest to trudne do ocenienia, bo w ca³ej Polsce mamy
silny ni¿. Z roku na rok bêdzie
coraz mniej maturzystów, ale
jeœli przyjrzeæ siê naszej uczelni, wci¹¿ utrzymujemy w miarê
sta³y poziom dziesiêciu–jedenastu tysiêcy studentów.
Wróæmy jeszcze do inwestycji.
Mam na myœli halê widowiskowo–sportow¹. Spore grono osób
sceptycznie odnosi siê do planowanej wielkoœci hali [trzy tysi¹ce miejsc, plus tysi¹c rozk³adanych – dop. red.], twierdz¹c, ¿e
mo¿e to uniemo¿liwiæ organizacjê du¿ych imprez sportowych.
Czy to prawda?
– Ten rozmiar hali to wynik bardzo d³ugich dyskusji i œwiadomej decyzji prezydenta Miros³awa Mikietyñskiego i rektora politechniki, profesora Tomasza
Krzy¿yñskiego, opartej na oszacowaniu potrzeb i rachunku ekonomicznym.
Oczywiœcie, œwietnie by³oby
gdybyœmy mieli halê nawet na
dziesiêæ tysiêcy osób, w której
powiedzmy raz na trzy lata organizowalibyœmy zawody miêdzynarodowe, tylko utrzymanie takiego obiektu kosztowa³oby bardzo du¿o. Hala na trzy tysi¹ce
miejsc daje mo¿liwoœæ organizacji zawodów miêdzynarodowych
w grach zespo³owych na przyk³ad w pi³ce rêcznej, a w przypadku koszykówki, gdzie boisko
ma mniejsze wymiary, mo¿emy
dostawiæ wiêcej miejsc, nawet
dodatkowo dwa tysi¹ce.
•

