
Jej g³ównym tematem s¹ naj-
nowsze techniki i metody 
kszta³cenia przysz³ych in¿ynie- 
rów - czyli ogólnie mówi¹c - jak 
w dobie internetu i rozwiniêtych 
technik multimedialnych powin-
no w praktyce wygl¹daæ nowo-
czesne studiowanie.

- Ja zaczyna³em od liczyd³a, 
póŸniej by³ suwak i kalkula-
tor – mówi³ prof. Wojciech 
Zieliñski, by³y rektor Poli-
techniki Œl¹skiej, honorowy 
przewodnicz¹cy konferencji.  
- Teraz muszê sobie radziæ z 
komputerem i internetem, ale 
i tak lepsi ode mnie s¹ moi 
wnukowie. 

Tylko 13 procent 
dla politechnik
Uczelnie techniczne odno- 
towuj¹ ostatnio zwiêkszone 
zainteresowanie. Wynika to 
z rosn¹cego zapotrzebowa-
nia na absolwentów politech-
nik, a tak¿e... wprowadze-
nia  obowi¹zkowej  matury                  

z matematyki. Jednak przyszli 
in¿ynierowie wci¹¿ stanowi¹ 
zaledwie 13 proc. wszystkich 
studiuj¹cych. 

Jak zauwa¿y³ prof. 
Jerzy Rutkowski, pro-
rektor ds. wspó³pracy 

miêdzynarodowej,   
je¿eli chcemy mieæ 
dobrych in¿ynierów, 

to musimy inwestowaæ 
w ich kszta³cenie.  

Uczelnie techniczne stale 
wprowadzaj¹ nowinki technicz-
ne do sposobów kszta³cenia. 
Profesor Vladimir Uskov z Bra-
dley University (USA) zwraca³ 
uwagê na fakt, ¿e choæ obecnie 
wiele uczelni udostêpnia stu-
dentom nagrania audio i video 
za pomoc¹ internetu, to jednak 
bezpoœredni kontakt studenta 
z wyk³adowc¹ jeszcze d³ugo 
bêdzie konieczny.

Zdaniem prof. Erika de Graaffa 
z Delft University of Technolo-
gie, najwiêksz¹ zalet¹ interne-

Pierwszy, rzucaj¹cy siê w 
oczy minus, to nie do koñca 
szczêœliwa lokalizacja.
Wciœniêta gdzieœ miêdzy 
myjniê, sklep z nartami a 
drukarniê, jad³odajnia nie 
jest widoczna go³ym okiem 
np. dla kierowców. 

Jednak po wejœciu na pla-
cyk da siê zauwa¿yæ parê 
stolików na zewn¹trz, co w 
tego typu lokalach nie jest 
codziennoœci¹. Bez wzglêdu 
na otoczenie (ha³as z myjni 
i ulicy), czasem mi³o jest 
zjeœæ posi³ek na œwie¿ym 
powietrzu.

Menu nie jest zbyt rozbu-
dowane, co niekoniecznie 
nale¿y uznaæ za wadê. 
Lepiej przyrz¹dzaæ tylko 
kilkanaœcie dañ szybko i 
smacznie, ni¿ wprowadzaæ 
klienta w dezorientacjê 
bezsensown¹ mnogoœci¹ 
pozycji w menu. Jednak 
w jad³ospisie brakowa³o 
mi kompotu domowej ro-
boty lub chocia¿ soku ze 

œwie¿ych owoców.

Przechodząc do 
meritum - zupa po-
midorowa z maka-
ronem okazała się 
być rewelacyjna! 
Sam bêd¹c  zagorza³ym zwo-
lennikiem pomidorowej z 
ry¿em, zapomnia³em o swo-
ich ry¿owych preferencjach 
i szybko spa³aszowa³em 
pyszn¹ zupê. Na drugie 
danie przysz³o mi trochê 
poczekaæ (ok. 5 minut), co 
jest rzadkoœci¹ w barach 
szybkiej obs³ugi, jednak 
miałem nadzieję, ¿e drugie 
danie (naleœniki z serem i 
d¿emem), oka¿e siê warte 
czekania. Och, jak bardzo 
siê myli³em...

Zwiniête w rurkê naleśniki, 
okaza³y siê suche i twar-
de jak skorupa, a krojenie 
ich przypomina³o krojenie 
kamieni. Nie ulega w¹tpli- 
woœci, ¿e by³y odsma¿ane, 
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jednak z pewnoœci¹ da 
siê odsma¿yæ naleœniki w 
sposób, który zapewni im 
w miarê jadaln¹ postaæ. 
Dokoñczy³em drugie danie 
³ami¹c feralne naleœniki ni-
czym wafelki.

Wychodz¹c z „Czar Garu” 
mia³em mieszane odczucia. 
Z jednej strony znakomita 
zupa pomidorowa, z drugiej 
te koszmarne naleœniki. Byæ 
mo¿e wrócê tam jeszcze 
kiedyœ, jednak nie bêdzie to 
w niedalekiej przysz³oœci. 

Micha³ Pac Pomarnacki

„Czar Gar”, bo tak¹ oryginaln¹ 
nazwê nosi kolejny bar w naszym 
przegl¹dzie, istnieje ju¿ piêæ lat. 
Zapewne z uwagi na lokalizacjê, 
mieszcz¹cy siê przy ulicy 
M³yñskiej, naprzeciwko Komendy 
Miejskiej, lokal cieszy siê spor¹ 
popularnoœci¹ wœród policjantów 
i stra¿ników miejskich. 

Przyk³adowe 
dania: 
Zupa pomidorowa – 3 
z³, ¿urek – 3 z³, fasol-
ka po bretoñsku – 5 
z³, pierogi ruskie – 5 
z³, risotto z kurczakiem 
– 6,50 z³, naleœniki z 
serem, d¿emem lub 
szpinakiem (trzy sztuki) 
– 4,50 z³, pulpety dro-
biowe – 4,80 z³, zestaw 
surówek – 3 z³.

Jad³odajnia oferuje da-
nia na wynos.

Bar „Czar Gar”:
Adres: M³yñska 8
Godziny otwarcia: 

11.30–18.00, 
soboty: 11.30–16.00.

Miêdzynarodowa konferencja na Politechnice Œl¹skiej 

W ró¿nych jêzykach, ale o tych samych 
problemach. Kilkuset naukowców 
z ró¿nych krajów przyjecha³o do Gliwic 
aby dyskutowaæ o wspó³czesnej edukacji 
in¿ynierskiej. Miêdzynarodowa konferen-
cja w tej dziedzinie odbywa siê 
w mieœcie ju¿ po raz drugi. 

tu jest to, ¿e w przysz³oœci stu-
denci bêd¹ mogli sami mogli 
regulowaæ tempo  nauki i swoje 
postêpy.  

Ciągle za mało 
wirtulanie
Tak¿e gliwicka uczelnia stara 
siê korzystaæ z mo¿liwoœci, 
jakie stwarza internet. Od 
kilku lat funkcjonuje ju¿ Plat-
forma Zdalnej Edukacji, która 
umo¿liwia studentom wirtualny  
kontakt z wyk³adowc¹. Jednak 
jak przyznaje Rutkowski, jest 
ona wykorzystywana zaledwie w 
5 proc. I niestety, winê za taki 
stan rzeczy g³ównie ponosz¹ 
wyk³adowcy, ktorzy niechêtnie 
odnosz¹ siê do takich innowa-
cji. 
- Musimy dopasowaæ men- 
talnoœæ profesorów do no-
wych technik nauczania – 
podsumowa³ Rutkowski.

Gliwicka uczelnia goœci specja-
listów z ponad 40 krajów. Co 
ciekawe, liczn¹ grupê stanowi¹ 
naukowcy z Chin,  gdzie w tej 
chwili du¿y nacisk k³adzie sie 
w³aœnie na rozwój edukacji 
in¿ynierskiej. 
Konferencje organizowane s¹  
od 1994 r. Do tej pory odbywa³y 
siê m. in. w USA, Brazylii, Au-
stralii, Chinach, Wielkiej Bryta-
nii, Hiszpanii oraz Portugalii. 

Nina Drzewiecka 
£ukasz Fedorczyk
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