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Z profesor Eri Jagi z Uniwersy-
tetu Toyo w Tokyo, Dyrektor In-
stytutu Historii Nauki, rozmawia
Jupi Podlaszewski

Pani profesor, w Koszalinie nie-
wielu ludzi wie, kim by³ uro-
dzony tutaj 2 stycznia 1822 roku
Rudolph Julius Emanuel Clau-
sius. Jak dosz³o do tego, ¿e pani,
profesor fizyki z Uniwersytetu
Toyo w Tokio, sta³a siê badaczk¹
¿ycia i dzie³a tego wybitnego
uczonego?
– Clausiusem zajmujê siê ju¿ po-
nad dwadzieœcia lat. Clausius
urodzi³ siê tutaj, ale by³ tak¿e
obecny w japoñskim podrêczni-
ku fizyki. St¹d, ka¿dy student fi-
zyki w Japonii powinien znaæ na-
zwisko Clausiusa, jego prawa
termodynamiki oraz pojêcie en-
tropii.
Zechcia³aby pani pokrótce przy-
bli¿yæ nam esencjonalne odkry-
cie Clausiusa?
– Sformu³owa³ je ostatecznie w
pracy opublikowanej w 1865 ro-
ku, gdzie stwierdzi³, ¿e energia
wszechœwiata jest sta³a - i to jest
pierwsze prawo termodynamiki,
i dalej, ¿e entropia wszechœwiata
ma tendencjê d¹¿enia do maksi-
mum, co stanowi drugie prawo
termodynamiki. Wówczas by³o
to odkryciem absolutnie rewolu-
cyjnym.
Zosta³a pani zaproszona do
wziêcia udzia³u w IV Sympo-
zjum Nauki i Techniki Pró¿nio-
wej. Podczas uroczystej sesji po-
œwiêconej Rudolfowi J. E. Clau-
siusowi wyg³osi pani wyk³ad. O
Clausiusie?
– Wraz z jednym z moich by³ych
studentów zajmowaliœmy
siê studiami nad ró¿-
norodnymi metoda-
mi badania mecha-
nicznej teorii cie-
p³a. Jestem szczê-
œliwa, ¿e bêdê mo-
g³a wyniki tych
prac zaprezentowaæ
w Koszalinie. Nie obê-
dzie siê to bez omówienia za-
s³ug Clausiusa w sformu³owaniu
pierwszego i drugiego prawa ter-
modynamiki oraz podstaw jego
pracy.
Wie pani, ¿e ambicj¹ Koszalina
jest postawienie Wie¿y Clausiu-
sa przy Politechnice w ci¹gu
dwóch lat…  
– Dwa lata, bardzo szybko, to
wspania³e!
Jak trafi³a pani do Koszalin i na

Sympozjum? Wiedzia³a pani ju¿
wczeœniej, ¿e Clausius urodzi³
siê w³aœnie tutaj…
– Wiedzê o Clausiusu czerpa³am
z bardzo wielu Ÿróde³, ale pamiê-
tam, ¿e w biografii Clausiusa na-
pisanej przez wschodnioniemiec-
k¹ badaczkê jego ¿ycia znalaz³am

informacjê o tym, ¿e uro-
dzi³ siê w Köslin, obec-

nie Koszalin w gra-
nicach powojennej
Polski. O Clausiu-
sie us³ysza³am po
raz pierwszy wiele

lat temu. W miê-
dzyczasie dociera³y

do nas do Japonii sk¹pe
informacje o ró¿nych kolejach

stosunków polsko-niemieckich.
Ogl¹daliœmy w Japonii miêdzy
innymi film „Blaszany bêbenek”
oparty na powieœci Günthera
Grassa, który przecie¿ urodzi³ siê
w Danzig - Gdañsku. Z Gdañska
jest tak¿e pan prezydent Lech
Wa³êsa. W Japonii wiemy o tym,
¿e powojenne stosunki polsko-
-niemieckie nie nale¿a³y do ³a-
twych, podobnie jak droga Pola-

ków i Niemców do zrozumienia i
pojednania. Mam œwiadomoœæ
jednak, ¿e nie posiadam szczegó-
³owej wiedzy na ten temat.
Wci¹¿ nam pani nie powiedzia-
³a, jak dosz³o do zaproszenia….
– Przyby³am tu z ogromn¹ rado-
œci¹, na osobiste zaproszenie rek-
tora, profesora Tomasza Krzy-
¿yñskiego. Moje prace o Clausiu-
sie znalaz³ na Internecie jeden z
pracowników Instytutu Mecha-
troniki, Nanotechnologii i Tech-
nik Pró¿niowych… Od niego do-
wiedzia³am siê o waszym przed-
siêwziêciu. Nasza koresponden-

cja trwa³a szeœæ lat i wreszcie tu
jestem! Œwiadomoœæ tego, ¿e
Polska chce w ten sposób
uczciæ Clausiusa sprawi³a mi
wielk¹ przyjemnoœæ. Wiele lat
temu, w 1973 by³am zaproszo-
na na obchody 500-lecia uro-
dzin Kopernika, podczas któ-
rych pozna³am historyków na-
uki. Wy, Polacy mieliœcie  wielu
utalentowanych uczonych. W
Japonii bardzo znana jest Irena
Joliot-Curie, córka Marii. Jej
wychowanka, Toshiko Iwasi
by³a pierwsz¹ kobiet¹ fizykiem
w Japonii!  

Tak siê sk³ada, ¿e rosyjski Kalinin-
grad to miasto Immanuela Kanta,
polski Frombork - Kopernika,
Gdañsk to miasto Heweliusza,
Schopenhauera, Fahrenheita…
– A Koszalin ma Clausiusa. Wasz
pomys³ upamiêtnienia dzie³a te-
go cudownego fizyka jest abso-
lutnie wspania³y, fantastyczny.
Wie¿a Clausiusa z wahad³em Fo-
ucault mog³aby siê staæ magne-
sem przyci¹gaj¹cym nie tylko
ciekawskich turystów, ale tak¿e
miejscem spotkañ intelektuali-
stów i entuzjastów nauki z ca³ego
œwiata. Chêtnie pomogê w na-
wi¹zaniu kontaktów.
Szanowna pani profesor, ju¿ na
zakoñczenie, fizyka, wiadomo
królowa nauk, ma nies³ychane
zas³ugi dla rozwoju ludzkoœci.
Jak w tym aspekcie sytuuje siê
dzie³o Clausiusa dziœ?
– Wa¿kim problemem w dzisiej-
szych czasach jest pozyskiwanie
energii ró¿nymi metodami.
Wziêcie tutaj pod uwagê koncep-
cji entropii jest bardzo pomocne.
W Japonii mamy Towarzystwo
Entropii zrzeszaj¹ce nie tylko fi-
zyków, ale przedstawicieli in-
nych dziedzin, ekologów. Ekolo-
gia jest u nas w modzie.  
S³yszeliœmy o obietnicy wasze-
go nowego premiera Yukio Ho-
koyamy zredukowania emisji
CO2 o 25  procent! Wasz premier
te¿ jest „trendy”?
– To jest idealistyczne. Z drugiej
strony mamy przecie¿ umowê z
Kioto. 
Pani pierwsze wra¿enia z Ko-
szalina?
– Macie cudown¹ zieleñ, parki.
Ludzie s¹ bardzo przyjaŸni. Wa-
sza m³odzie¿ ma siê gdzie uczyæ,
œwietna Politechnika. I projekt
wie¿y, idealny. Za dwa lata ma-
rzenie stanie siê jaw¹…
Mogê wiêc powiedzieæ: do zoba-
czenia za dwa lata?
– O, tak , mam tak¹ nadziejê!
Uwielbiam Clausiusa!  •

Fizyk 
z Koszalina 
i ekologia 
w modzie!

Pad³o 220 kurcz¹t, ogieñ strawi³ bramê wejœciow¹, czêœæ sufitu i ocieplenia.
Tylko szybka akcja stra¿aków zapobieg³a wiêkszemu po¿arowi. Straty oszacowa-
no wstêpnie na 22 tysi¹ce z³otych, uratowano natomiast mienie warte nawet pó³
miliona. Po¿ar na fermie drobiu w Szczeglinie (gmina Sianów) wybuch³ w sobotê,
stra¿aków wezwano kilka minut przed godz. 10. - Na miejsce natychmiast uda³y
siê dwie jednostki OSP Sianów oraz dwa nasze wozy z Koszalina. Powierzchnia
po¿aru wynosi³a oko³o 50 metrów kwadratowych. Dzia³ania bojowe trwa³y blisko

dwie godziny – informuje Barbara So³ocha, oficer prasowy koszaliñskiej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Ratownicy podkreœlaj¹, ¿e tylko szybkie ich wezwa-
nie uchroni³o fermê przed jeszcze wiêkszymi stratami, bo ca³kowita powierzch-
nia kurnika wynosi³a ok. 2 tys. m kw., a po¿ar uda³o siê opanowaæ w obrêbie
powierzchni blisko 50 m kw. Trwa ustalanie przyczyn wybuchu ognia. Ze wzglê-
du na okolicznoœci sprawê badaj¹ równie¿ stra¿accy biegli i funkcjonariusze z I
Komisariatu Policji w Koszalinie. (jkk)

CLAUSIUS WIDZIANY Z JAPONII

Dzisiaj Politechnika Koszaliñska organizuje sesjê naukow¹ poœwiêcon¹ Rudolfowi Clausiusowi, urodzonemu w
Koszalinie wybitnemu fizykowi, twórcy drugiej zasady termodynamiki. Sesja rozpocznie siê o godz. 10.00 w sie-
dzibie Politechniki Koszaliñskiej przy ul. J. J. Œniadeckich 2 (aula 101 B, I piêtro). 
W trakcie sesji referaty poœwiêcone analizie dorobku naukowego Rudolfa Clausiusa zaprezentuj¹ uznani specjali-
œci z zakresu fizyki oraz historii nauki: prof. Eri Yagi (Toyo University, Japonia), prof. Dieter Hoffman (Max Planck
Institute for History of Science, Berlin), prof. Marek Danielewski (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków). Kanc-
lerz Politechniki Koszaliñskiej dr in¿. Artur Wezgraj wyst¹pi z prezentacj¹ projektu budowy w Koszalinie Wie¿y
Clausiusa z wahad³em Foucaulta. W sesji weŸmie udzia³ wielu goœci z zagranicy, referaty i prezentacja kanclerza
bêd¹ w jêzyku angielskim (z bie¿¹cym t³umaczeniem na polski).
Zwieñczeniem sesji bêdzie wmurowanie na terenie kampusu Politechniki Koszaliñskiej aktu erekcyjnego pod bu-
dowê Wie¿y Clausiusa (ok. godz. 12.30).                                              (wrm)

DZIŒ SESJA NAUKOWA, ZA DWA LATA WIE¯A I WAHAD£O
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