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– Wie¿a nieprzypadkowo przypomina latarniê morsk¹. Zale¿y nam, aby obiekt ¿y³, nie by³ tylko symbolem, ale mia³ walory u¿ytkowe – mówi³ o idei budowy Artur
Wezgraj, kanclerz Politechniki Koszaliñskiej. Pod 25-metrow¹ wie¿¹ bêdzie podziemne pomieszczenie g³êbokie na 3,6 m, o powierzchni 200 m kw., w tym audytorium wielkoœci 75,5 m kw., które pomieœci 30 osób. Tu mo¿na bêdzie obserwowaæ zjawisko obrotu Ziemi i podziwiaæ ekspozycje.

TOWARZYSTWO WIE¯Y
Przedstawiciele koszaliñskich
uczelni, firm, instytucji i stowarzyszeñ zebrali siê wczoraj w
sali Senatu Politechniki Koszaliñskiej. By³o to spotkanie za³o¿ycielskie Towarzystwa Wie¿y
Clausiusa. Komitet liczy 20
osób. Na czele nowo powo³anego 5-osobowego zarz¹du stan¹³
Tomasz Krzy¿yñski, rektor politechniki.

W

2003 r. powsta³a koncepcja
postawienia piramid z zamontowanym wewn¹trz wahad³em.
Kanclerz politechniki Artur Wezgraj przypomnia³, ¿e wtedy powsta³... tajny komitet, jak w powieœci „Wahad³o Foucaulta”
Umberto Eco. Liczy³ 14 osób, z
których dziœ ka¿dy uwa¿a siê za

autora ostatecznego projektu,
którym jest budowa Wie¿y Rudolfa Clausiusa, urodzonego w
1822 r. w Koszalinie, wybitnego
uczonego niemieckiego, wspó³twórcy podstawowych zasad termodynamiki. Zamontowane wewn¹trz obiektu wahad³o Jeana
Paula Baptiste’a Foucaulta, zilustruje obrotowy ruch Ziemi. Ca³oœæ przedsiêwziêcia ma symbolizowaæ wspólnego dziedzictwo

naukowe i kulturowe Francji,
Niemiec i Polski.
Podstawowe cel towarzystwa to
swobodna wymiana myœli, nie
tylko miêdzy cz³onkami stowarzyszenia, poniewa¿ w planach
m.in. s¹: publiczne debaty, organizowanie konferencji, seminariów i spotkañ poœwiêconych
problemom naukowym i kulturalnym, tak¿e wystaw artystycznych i koncertów.

DROGA DO WIE¯Y CLAUSIUSA
21 wrzeœnia 2009 r. – akt erekcyjny;
paŸdziernik 2009 r. – wniosek o dofinansowanie projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego;
16 listopada 2009 r. – powo³anie Towarzystwa Wie¿y Clausiusa;
wrzesieñ 2011 r. – zakoñczenie budowy.

W KA¯DY WTOREK

Zarz¹d Towarzystwa Wie¿y
Clausiusa tworz¹ g³ównie naukowcy politechniki (Tomasz
Krzy¿yñski, Jerzy Ratajski i Ma³gorzata Jucha), ale te¿ rektorzy
innych uczelni odmiennego profilu: Piotr Wensierski z Ba³tyckiej
Wy¿szej Szko³y Humanistycznej
i ks. Dariusz Jastrz¹b z Wy¿szego Seminarium Duchownego.
Szefem 3-osobowej komisji rewizyjnej jest Józef Maciej Sprutta,
prezes Stowarzyszenia Przyjació³
Koszalina.
Przed now¹ organizacj¹ proces
rejestracji w s¹dzie. Siedziba Towarzystwa Wie¿y Clausiusa (dla
kontaktów zagranicznych Clausius Tower Society) bêdzie w budynku politechniki przy ul. Rac³awickiej 15-17.
(wrm)

Waldemar Szafulski, trener zespo³u AZS Politechnika Koszaliñska wystêpuj¹cego w ekstraklasie pi³ki rêcznej kobiet, poda³ siê do dymisji. Jego rezygnacjê przyj¹³ zarz¹d klubu.
Waldemarowi Szafulskiemu
powierzono jednak prowadzenie dru¿yny do czasu znalezienia nowego szkoleniowca. Decyzja o tym, kto zast¹pi dotychczasowego trenera zostanie
podjêta mo¿liwie szybko. Ju¿
za niespe³na dwa tygodnie AZS
Politechnika gra kolejne mecze
ligowe.
Waldemar Szafulski to znakomity szkoleniowiec, który
doprowadzi³ koszaliñski zespó³ do zdobycia Pucharu
Polski w sezonie 2007/2008.
To najwiêkszy dotychczas
sukces sportu dru¿ynowego
w Koszalinie. W obecnym sezonie zespó³ jednak osi¹ga
wyniki poni¿ej oczekiwañ.
Nastêpcy trenera Szafulskiego na pewno nie bêdzie ³atwo
dorównaæ jego osi¹gniêciom
i zas³ugom dla koszaliñskiego klubu.
(matb)
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