Magister (cd.)
DZIEÑ S¥DU
gzaminy semestralne dla sporej grupki studentów, Panie,
to Dzieñ S¹du. Student siada naprzeciw wszystkomog¹cego adiunkta czy profesora. Zaczyna siê zabawa w sprawdzanie zdobytych wiadomoci", czyli komedia oceniania studenta
w umownej skali cyfr.
Egzamin z budowy maszyn u Ma³ego  w porównaniu do
innych  to pestka. Podczas egzaminu, siedz¹c naprzeciw Ma³ego, nie trzeba niczego demonstrowaæ, udowadniaæ, wywodziæ... Sztuka polega na trafnym rozpoczêciu odpowiedzi. Profesorek zwykle przerywa i uzupe³nia odpowied nowymi szczegó³ami, komentuje przy tym w³asne wyk³ady. Po kilku minutach rola odpowiadaj¹cego ogranicza siê do uprzejmego potakiwania g³ow¹ i zaznaczania swojej obecnoci powtarzaniem:
Tak jest panie profesorze! Profesor jest cz³owiekiem zbyt delikatnym, nie potrafi ostro zwróciæ uwagi studentowi, nawet wtedy, gdy ten daleko odbiega wywodem od treci pytania.  Muszê panu zwróciæ uwagê, ¿e rozumowanie pañskie, aczkolwiek s³uszne i w zasadzie wyczerpuj¹ce, wymaga kilku uzupe³nieñ, mianowicie...
Historia tej katedry nie zna przypadku oblania egzaminu. Kto przeszed³ ca³o przez sito
starszych asystentów i adiunkta, dla formalnoci rozmawia na zakoñczenie z profesorem.
Inaczej przebiega egzamin u Lorda. To trudny orzech do zgryzienia. Egzaminowanie odbywa siê wed³ug utartego ceremonia³u. Najpierw nale¿y zg³osiæ chêæ przyst¹pienia do egzaminu w sekretariacie sekcji. Nie znaj¹c zwyczaju Lorda, wparowa³em po raz pierwszy bezporednio do jego
gabinetu, poniewa¿ drzwi by³y otwarte. Lord ni to siedzia³, ni
to le¿a³ na wygodnej kanapce.
Panna Adela rozmawia³a w³anie przez telefon w sekretariacie odwrócona plecami do drzwi gabinetu. Stan¹³em wiêc przed
obliczem Lorda w postawie niemal zasadniczej, lekko przechylony do przodu, z przymilnym umiechem na twarzy. Pozdrowi³em dzieñ i natychmiast wy³uszczy³em powód swojego przybycia. Ale Lord, patrz¹c na mnie, nie widzia³ mnie jednoczenie. Zdumiony bezruchem profesora powtórzy³em formu³kê
przywitania, tym razem nieco g³oniej. Ale profesor pozostawa³ w dalszym ci¹gu w pozycji ni to le¿¹cej, ni to siedz¹cej, a
na mnie patrzy³ jak na zjawê. Zg³upia³em zupe³nie. Na szczêcie do gabinetu wpad³a ju¿ panna Adela i wyprosi³a mnie:
 Jak móg³ pan wejæ do gabinetu profesora bez meldowania
siê u mnie? I po co pan tu wszed³?
 Chcê zdawaæ egzamin!
 No dobrze  uspokoi³a siê panna Adela.
Zrobi³a trzy kroki i stoj¹c przed profesorem zameldowa³a
mnie. Oczywicie profesor ca³¹ nasz¹ rozmowê nie tylko s³ysza³, ale dobrze widzia³. Sekretarka zapyta³a profesora, czy zechce mnie przyj¹æ. Lord odpowiedzia³, ¿e owszem, ale za piêæ
minut, gdy¿ pragnie nieco odsapn¹æ po poprzednim egzaminie,
który go bardzo zmêczy³:
 Zapalê cygarko, je¿eli pani pozwoli!  Ale¿ panie profesorze!
Sekretarka, stoj¹c ju¿ w drzwiach gabinetu, zapyta³a:  Zamkn¹æ drzwi, czy zostawiæ otwarte?
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 Proszê pozostawiæ otwarte. Patrz¹c na pani¹, chocia¿ na
moment zapomnê o tych zakutych ³bach studenckich.
Minê³o kilka minut, sekretarka da³a znak, ¿e mogê ju¿ wejæ.
Stan¹³em ponownie przed obliczem Lorda w pozycji zasadniczej. Teraz profesor odpowiedzia³ na moje przywitanie, po czym
przyj¹³ pozycjê wyranie siedz¹c¹. Poprosi³ o indeks i d³ugo
przygl¹da³ siê wpisanym ju¿ ocenom. Chwilê patrzy³ w prostok¹t okna, wreszcie podniós³ praw¹ nogê, tak wysoko, abym móg³
wyranie widzieæ but, i zapyta³, z czego wyrabia siê zelówki.
Przyst¹pi³em do obszernego wywodu, w którym opowiedzia³em, z czego wyrabia siê dzisiaj zelówki, z czego wyrabiali staro¿ytni, Indianie, Eskimosi... Profesor kiwa³ tylko g³ow¹, spogl¹da³ to na mnie, to na bucik. Gdy skoñczy³em, zapyta³, z czego wykonane jest w³ókno zwyk³ej ¿arówki. I odpowied na to
pytanie le¿a³a w moich mo¿liwociach. Mówi³em wiêc o k³opotach Edisona, kiedy poszukiwa³ odpowiedniego materia³u,
konstruuj¹c pierwsz¹ ¿arówkê. Nastêpne pytania dotyczy³y: lotu
nietoperza, napêdów ³odzi podwodnych, zasady
dzia³ania lotek w samolocie, sposobu uszczelniania wa³ów napêdzaj¹cych ruby okrêtowe, ¿eliwa
perlitycznego, zasady rozmieszczania nitów w
wêle kratownicy, powodów wyginiêcia bizonów,
wreszcie spodni jako okrycia mêskich nóg. Odnios³em wra¿enie, ¿e moje odpowiedzi bawi³y Lorda.
Gdy profesor wsta³, powsta³em i ja.
 Proszê siedzieæ  rozkaza³ ³agodnie.  Muszê
gnaty rozprostowaæ. Podszed³ do okna i d³ug¹
chwilê patrzy³ na p³yn¹ce wolniutko ob³oczki. 
No tak! No tak! Czas p³ynie tylko w jedn¹ stronê!
Proszê to w przysz³oci przemyleæ! I o teorii Einsteina proszê nie zapominaæ! Po czym wpisa³ do indeksu: bardzo dobry.
Niesamowity egzamin!  denerwowa³ siê Zenon, na myl o
rozmowie z Lordem. Z czego siê przygotowaæ? Uczyni³ wszystko, co by³o w jego mocy. Przerysowa³ w tuszu wszystkie tabelki i wykresy na osobne arkusiki brystolu. Pod tabelkami wypisa³ pismem technicznym obszerne komentarze z przyk³adami,
jak z tabelek korzystaæ. Arkusiki ponumerowa³ w kolejnoci
wyk³adów i spi¹³ w specjalnym skoroszycie. Na czo³owej stronie skoroszytu wypisa³ nazwê przedmiotu, rok studiów semestr,
tytu³y i nazwisko wyk³adowcy. Przygotowa³ równie¿ zeszyt, w
którym wynotowa³ wszystko, co Lord poza tabelkami i wykresami opowiada³ na swoich wyk³adach. W ostatnich dniach przed
egzaminem spêdza³ Zenon wiele godzin na korytarzu przed
katedr¹, na tak zwanej gie³dzie. Wypytywa³ drobiazgowo o pytania, jakie zadaje Lord. Przera¿enie Zenona wzrasta³o proporcjonalnie do iloci uzyskanych odpowiedzi. Popo³udnie dnia
przed egzaminem Zenon spêdzi³ w pó³mroku potê¿nych murów Piotra i Paw³a. Prosi³ Boga o pomoc w zbli- ¿aj¹cej siê
próbie. Odby³ spowied, a rankiem dnia, w którym wyznaczono mu spotkanie z Lordem, przyj¹³ komuniê wiêt¹. Niemniej
by³ zdenerwowany do granic wytrzyma³oci. Krêci³ siê pó³przytomny miêdzy ubikacj¹ a katedr¹. Na wszelki wypadek pyta³
jeszcze o ró¿ne niejasne kwestie". O wartoæ w przemyle kopyt
koñskich, o historiê szk³a, trzeci przypadek Eulera, o równiê
pochy³¹, sposób wodowania statków, dyszê silnika odrzutowego... Po ka¿dej serii pytañ wychodzi³ do ubikacji.
Tymczasem Lord rozliczy³" Zenona inaczej. Sta³ przy oknie
i ledzi³ ruch ob³oczków  Swoim wejciem sp³oszy³ pan wróPISMO PG

bla z parapetu!  oznajmi³, gdy Zenon w postawie zasadniczej
oczekiwa³ zaproszenia do zajêcia miejsca.  Nie siej¹, nie orz¹,
a ¿yj¹  mrukn¹³ Lord. Po czym poprosi³ Zenona o zajêcie miejsca.  Co pan przydwiga³?  zapyta³ zdumiony, gdy ujrza³ na
kolanach Zenona skoroszyt z tabelkami i zeszyt z komentarzem.
D³ugo, bardzo d³ugo przegl¹da³ tabelki, wykresy, czyta³ komentarze...  Pan to wszystko sam wykona³?  pad³o pierwsze i
ostatnie pytanie Lorda zadane Zenonowi. Do indeksu wpisa³
dostatecznie".
Jeszcze inaczej egzaminuje Ekonomista. Zgodnie z planem
egzamin dla ca³ego wydzia³u odbywa³ siê jednego dnia. Pocz¹tek egzaminu godzina ósma. Stu kilkudziesiêciu studentów t³oczy³o siê przed sekretariatem ekonomii w oczekiwaniu na swoj¹ kolejkê. Do godziny dwunastej wchodzi³o jednoczenie
dwóch studentów, wybierali pytania z kupki karteczek rozrzuconych przed profesorem. Pierwszy z listy siada³ naprzeciw
profesora i po przeczytaniu pytania natychmiast odpowiada³.
Drugi znajdowa³ siê w nieco lepszej sytuacji, móg³ przemyleæ
swoje odpowiedzi. O godzinie dwunastej profesor stwierdza³ z
przera¿eniem, ¿e przeegzaminowa³ dopiero po³owê zaplanowanej liczby. Od tego momentu w gabinecie przygotowywa³o
siê jednoczenie trzech studentów. Od godziny osiemnastej pro-

fesor przesta³ zadawaæ pytania. Wystarczy³o to, co student sam
opowiedzia³. Od godziny dwudziestej studenci odpowiadali tylko na trzy pierwsze pytania. Profesor patrzy³ nieruchomo w sin¹
dal. Nie zadawa³ pytañ, nie s³ucha³ odpowiedzi, siedzia³ nieobecny. Po kilku minutach profesor wypowiada³ tylko jedno
zdanie: Poproszê indeks! Wpisywa³ stopieñ dobry i powtarza³:
Nastêpny!
Matematykê i mechanikê zdawa³o siê normalnie. Matematyk i Mechanik pytali krótko i rzeczowo. Wymagali sensownych odpowiedzi, najczêciej popartych prawid³owym wynikiem rozwi¹zanego zadania. Z tych przedmiotów by³ te¿ najwiêkszy odsiew. Precyzja rozumowania, logiczne wnioskowanie, ci¹g³oæ tematyczna nastêpuj¹cych po sobie wyk³adów
wymaga³y od studenta skupienia, wyobrani i systematycznej
pracy. Im mniej wyobrani, tym wiêcej æwiczeñ. Opuszczony
wyk³ad lub æwiczenie stanowi³y powa¿n¹ stratê, któr¹ trudno
by³o nadrobiæ. Dla studentów buduj¹cych swoj¹ przysz³oæ na
obszernym, g³adkim gadulstwie, Matematyk i Mechanik stanowili progi nie do pokonania.
Edward Kaczmarek
Absolwent Politechniki Gdañskiej

Z PRZESZ£OCI GMACHU G£ÓWNEGO PG (uzupe³nienie)

W

zeszycie 2/99 PISMA PG ukaza³ siê mój doæ obszerny
artyku³, mieszcz¹cy siê na stronach 8-12. Chcê go teraz
nieco uzupe³niæ o informacje, ostatnio otrzymane. Pod koniec
stycznia 2001 r. skontaktowa³ siê ze mn¹ dr Maciej ¯akiewicz,
dzia³aj¹cy w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Adama Mickiewicza w Gdyni. Przy okazji naszego spotkania 29 stycznia
br. udostêpni³ mi tekst, z którym dot¹d siê nie zetkn¹³em.
Jest to artyku³ Heinza Voellnera pod tytu³em Die letzten
Tage der Schlacht um Danzig (Ostatnie dni walki o Gdañsk).
Dwie czêci tej publikacji ukaza³y siê w periodyku UNSER
DANZIG, w zeszytach 6 i 7 z roku 1983. Autor, bêd¹cy przed
wojn¹ pe³noprawnym profesorem szko³y redniej, mieszka³ przy
Polanki 73, blisko ulicy Abrahama. Swoje opracowanie opar³
na obszernej literaturze, licz¹cej ogó³em 14 pozycji, a tak¿e na
artyku³ach wspomnieniowych, zamieszczonych w tym miesiêczniku. Pod wzglêdem czasowym artyku³ ten obejmuje czas od 2
marca 1945 (Niedziela Palmowa) do 2 kwietnia (Poniedzia³ek

Wielkanocny). Treæ opisu ilustruj¹ trzy mapki z zaznaczeniem
kolejnego przebiegu linii bojowych.
Z lektury tego artyku³u wynika, ¿e w dniu 26 marca linia
obrony Wehrmachtu bieg³a pó³nocnym skrajem dzielnicy
Wrzeszcz. W nocy na 27 marca wydano rozkaz wycofania siê
na inn¹ liniê obronn¹, przebiegaj¹c¹ ko³o pó³nocnego skraju
stoczni Schichaua. Ostatnie si³y piechoty niemieckiej wycofuj¹
siê w okolice Politechniki. Po po³udniu, ko³o Bramy Oliwskiej
powstaje zgrupowanie obronne. Wieczorem czo³o wojsk radzieckich dociera do parku Steffensa (przy al. Zwyciêstwa ko³o
Bramy Oliwskiej) i do ul. Wa³y Piastowskie. W dniu nastêpnym si³y nacieraj¹ce obsadzaj¹ ca³e p³on¹ce centrum Gdañska
a¿ Nowej Mot³awy.
Przechodz¹c teraz do mojego artyku³u (PISMO PG, str.10)
mo¿na obecnie przyj¹æ, i¿ zajêcie terenu PG przez nacieraj¹cych nast¹pi³o przed po³udniem 27 marca 1945. Wtedy w³anie
nast¹pi³o to, co w ujêciu dra Wolffa okrelone zosta³o jako Pocz¹tek koñca: si³y nacieraj¹ce ostrzeliwa³y rannych, le¿¹cych w salach szpitalnych, urz¹dzonych w Gmachu G³ównym.
Czo³ówka radziecka rych³o odesz³a jednak na liniê bojow¹. Nastêpnego dnia
rano dra Wolfa zabrano na przes³uchanie, a w tym czasie oddzia³y ty³owe dokona³y podpaleñ sal szpitalnych, z których nie ewakuowano rannych.
Wydaje mi siê, ¿e warto tutaj zamieciæ wycinek z mapki nr 2 w artykule Die
letzten Tage der Schlacht urn Danzig.
Ulica Heeresanariger to obecna al. Legionów, Hagelsberg  to Góra Gradowa,
dzielnica Wrzeszcz to Langfuhr, za Siedlce  to Schidlitz.
Jerzy Sawicki
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
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OPOWIECI GDAÑSKIE PTASZKI (O¯YWIONE?)

Z

awsze z du¿ym zainteresowaniem czytam w zeszytach Pi
sma PG opracowania kolegi Wilgi. Opisuj¹c ciekawe
obiekty przyrodnicze, w jednym z zeszytów zaj¹³ siê ptakami
bytuj¹cymi na terenie przyleg³ym do Politechniki. Mieszkaj¹c
na tym terenie, chcia³bym te¿ napisaæ o ptaszkach, ale nieco
odmiennych. Zacznê od tego, ¿e moja Dobra ¯ona, oprócz wielu ró¿norodnych zainteresowañ, lubi gromadziæ wszelkiego rodzaju figurki ptaszków. Zbiera je po jarmarkach, odpustach,
pchlich targach, kioskach z pami¹tkami, pracowniach rzebiarzy zarówno w kraju, jak i podczas wêdrówek po wiecie. Ptaszki
te, mo¿na powiedzieæ, uwi³y sobie mi³e gniazdka w naszym
mieszkaniu i chyba siê rozmna¿aj¹, bo jest ich ju¿ ponad czterdzieci. Stoj¹ na pó³kach, wisz¹ na ga³¹zkach przy cianach,
adoruj¹ wiête obrazy i rzeby. S¹ wszêdzie, gdzie by³o trochê
wolnego miejsca.
Przewa¿aj¹ ptaszki drewniane, a wród nich szczyg³y, mo¿e
bardziej pêkate i pstrokate ni¿ rzeczywistoci. Tworz¹ przewa¿nie grupy 4-5-osobowe (raczej ptaszkowe), siedz¹ce na jednej
ga³¹zce i bardzo sob¹ zajête. Inny charakter mia³y pojedyncze,
skromne, szare ptaszki, smuk³oci¹ i kszta³tem przypominaj¹ce
pliszkê modr¹, czyli trzêsidupka. Te mia³y swój charakter i z
zainteresowaniem przygl¹da³y siê obrazowi, na ramie którego
siedzia³y. By³y te¿ pojedyncze, wiêksze, w kolorze surowego
drewna, form¹ przypominaj¹ce dudka lub dziêcio³a. Te usadawia³y siê chêtnie na lampach i kinkietach ciennych. Odrêbn¹
grupê stanowi³y ptaszki nigeryjskie z ciemnego drzewa, tworz¹ce rodzinê z kilku osobników, form¹ i wykoñczeniem wiadcz¹ce o wysokich zdolnociach ich wykonawcy.
Ptaszki gliniane, przewa¿nie prymitywne i pêkate, lubi¹ staæ
na pó³ce i wystawiaj¹ swój ogonek z dziurk¹, zapraszaj¹c do
gwizdania. Ptaszki gliniane s¹ te¿ fragmentami ozdobnymi ceramiki murzyñskiej. Ciekawe te¿ s¹ ptaszki wykonane z rogów
byd³a afrykañskiego. Smuk³e, eleganckie, pe³ne wyrazu z doz¹
drapie¿noci.
Zupe³nie odrêbn¹ grupê stanowi¹ ptaszki z Sopotu, z pracowni znanego, niestety ju¿ nie¿yj¹cego, metaloplastyka Stasia
Skury. On, jako wdziêczny pacjent, obdarowa³ ¯onê rodzin¹
smuk³ych flamingów i lichtarzami z ludowymi kogutkami. Od
niego te¿ pochodzi bursztynowy s³owik, brat nagrody na sopocki festiwal.
W naszym mieszkaniu-ptaszarni zaczê³o ju¿ brakowaæ miejsca, wiêc nowe ptaszki powêdrowa³y do naszego letniego domku nad jeziorem Gowidlino.

Tam, w drewnianym wnêtrzu, mia³y dosyæ miejsca dla siebie. Upodoba³y sobie parapety okienne, bia³o malowan¹ powierzchniê komina i sam kominek. Zagniedzi³y siê na dobre i
pasowa³y do zagl¹daj¹cych przez okna ga³êzi wierków i modrzewia. Domek by³ u¿ywany g³ównie latem, zim¹ bywalimy
tam rzadziej, gdy¿ du¿e powierzchnie okien utrudnia³y utrzymanie ciep³a. Tej wiosny, gdy nieg ju¿ odtaja³, pojecha³em
sprawdziæ, w jakim stanie nasze gospodarstwo przezimowa³o.
W tym roku szczêliwie nie by³o w³amania, nikt ju¿ nie ³asi³ siê
na pó³wieczne radio marki Pionier (dot¹d gra) i stary rosyjski
telewizor Rubin. Obok nas powsta³y luksusowe wille i one by³y
teraz ³akomym k¹skiem miejscowych z³odziejaszków.
Gdy otworzy³em drzwi od naszego g³ównego pokoju, to zobaczy³em, ¿e co jest nie w porz¹dku. Nasze ptaszki by³y poprzewracane, le¿a³y na pod³odze z rozpaczliwie wzniesionymi
do góry nó¿kami. Wygl¹da³o jak krajobraz po bitwie. Najdziwniejsze jednak by³o to, ¿e wszystkie parapety by³y bia³e od ptasich kupek. Zdziwi³o mnie to niezmiernie! Wszystkie okna by³y
zamkniête i nieuszkodzone, i drzwi zamkniête. Co siê tutaj dzia³o. Mo¿e jestem o krok od tajemnicy powstania ¿ycia; czy¿by
w niskiej temperaturze ptaszki o¿y³y? Czy¿by, wzorem wybitnej uczonej radzieckiej doby Chruszczowa Olgi £epieszyñskiej
uda³o mi siê o¿ywiæ martw¹ materiê? Wszak kupki móg³ robiæ
tylko ptak ¿ywy.
Zacz¹³em z niedowierzaniem ogl¹daæ ptaszki. By³y na pozór takie same jak przedtem  twarde, drewniane i martwe.
Ale który musia³ tutaj narozrabiaæ! Siad³em i d³ugo duma³em.
Zszed³em po schodkach na dó³, do ciemnych jeszcze pomieszczeñ kuchenno-gospodarczych. Zapali³em wiat³o i zobaczy³em na pod³odze co ciemnego, trochê piór, trochê kostek. Rozejrza³em siê dok³adnie i tajemnica prozaicznie zosta³a rozwi¹zana.
Na zimê zostawi³em w kuchni ³apkê na myszy z kawa³kiem
s³oninki. W tej ³apce tkwi³y teraz szcz¹tki kawki. Kawka, trzeba wyjaniæ, jest ptakiem ciekawskim i lubi penetrowaæ kominy. Tak siê i tutaj zdarzy³o. Dosta³a siê poprzez przewód kominowy i kominek do pokoju. Zjad³a znalezione resztki jedzenia,
pozrzuca³a nasze ptaszki, obfajda³a dok³adnie parapety, staraj¹c siê wyjæ poprzez szybê, i ruszy³a na dó³ w poszukiwaniu
jedzenia. Rzuci³a siê na s³oninkê i tam znalaz³a mieræ.
Tak to zosta³a zburzona moja teoria o powstawaniu ¿ycia i
s³awa mnie ominê³a.
Kazimierz Iwanowski
Wydzia³ Mechaniczny
(Zdjêcia autora)

Ptaszki z
pracowni
metaloplastyka
Stasia Skury
inne chêtnie
usadawiaj¹ siê
na kinkietach
ciennych,
a tu lichtarz z
ludowymi
kogutkami
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BAL MURZYNÓW

owych cz³onków Ko³a Studentów Techniki Okrêtowej PG
Korab weryfikowano na Balu «Murzynów». By³o to
donios³e wydarzenie, odró¿niaj¹ce nas od studentów innych wydzia³ów.
Po ustaleniu i og³oszeniu przez organizatorów terminu tej
imprezy wywieszano w ró¿nych miejscach specjalne skrzynki,
do których ka¿dy móg³ wrzucaæ propozycje pytañ egzaminacyjnych dla Murzynów, czyli nowo przyjmowanych cz³onków. Sama impreza odbywa³a siê w du¿ej sali, bodaj¿e tej, w
której mieci³a siê sto³ówka studencka.
Pamiêtam zgromadzony t³um studentów, z³o¿ony
z oko³o dwustu m³odych mê¿czyzn (bo wówczas tylko oni studiowali budowê okrêtów) i jednej m³odej
kobiety, wprowadzonej i otoczonej przez swoich
znajomych, niejako oddzielaj¹cych j¹ od reszty,
gdzie w k¹ciku przy drzwiach wyjciowych.
Wród tego licznego grona zgromadzonych my,
Murzyni, wyró¿niaj¹cy siê czerwonym kwiatem z
bibu³ki, gotowi do pos³ug na rzecz dostojnych cz³onków Korabia. Ci za byli w doskona³ych humorach, niektórzy z nich z pewnoci¹ po ma³ym g³êbszym, i zwracali siê do nas z poleceniami: «Murzyn», przynie piwo! «Murzyn», przynie wodê sodow¹!, bo
zdaje siê, ¿e obok tych dwóch p³ynów w bufecie nic innego nie
by³o. Wprost wychodzilimy z siebie, by ich zadowoliæ, ale na
pró¿no: No! Co mi tu «Murzyn» przynosi? Niech no «Murzyn» uwa¿a! I tak dalej.
Wkrótce na rodek sali, urz¹dzony co na podobieñstwo areny, wesz³a Komisja Egzaminacyjna z³o¿ona z marynarza, rybaka, stoczniowca i przedstawicieli innych morskich zawodów.
Przewodniczy³ jej Neptun z nieod³¹cznym trójzêbem. Na sali
zrobi³o siê ciszej. Dostojni cz³onkowie Komisji rozsiedli siê na
przeznaczonych dla nich miejscach i spojrzeli po sali. Przed
nimi z sufitu zwisa³a gruba lina okrêtowa o nieznanym nam przeznaczeniu, a na pod³odze le¿a³a gruba rura maj¹ca imitowaæ
komin okrêtowy, co mo¿na by³o poznaæ po namalowanym na
niej znaku armatorskim.
Komisja przyst¹pi³a teraz do czynnoci egzaminacyjnych.
Zaczêto kolejno wzywaæ Murzynów w porz¹dku alfabetycznym. Ka¿dy z nich sk³ada³ g³êboki pok³on Wysokiej Komisji i
pokornie oczekiwa³ na pytanie, które z kartki odczytywa³ Neptun, z w³asnym komentarzem.
- No! Murzyn jak skoñczy studia, to zacznie pracowaæ i
zarabiaæ pieni¹dze. Proszê mi zatem powiedzieæ: co to jest pensja?
Murzyn w obliczu dostojnych cz³onków Komisji, czuj¹c
wlepiony w siebie wzrok zebranych, b¹ka³ co pod nosem:
- Pensja? Pieni¹dze! S¹ to...
- Ja siê nie pytam, co to s¹ pieni¹dze, lecz co to jest pensja!
W g³osie Neptuna wyczuwalimy zniecierpliwienie, a¿ wreszcie nie wytrzyma³ i sam powiedzia³:
- Pensja jest to wyspa otoczona oceanem wydatków.
Murzyn tego nie wie? Musi siê zatem podci¹gn¹æ!
I teraz dopiero wyjani³o siê nam przeznaczenie
zwisaj¹cej liny. Murzyn musia³ podci¹gn¹æ siê na niej
a¿ do sufitu, ale mu siê to jako nie udawa³o. Macha³
rozpaczliwie nogami przy skurczonych rêkach, podrzuca³ rêce do góry, chwyta³ siê i podci¹ga³ ku radoci
zebranych, a¿ wreszcie z wysokoci jednego czy dwóch
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metrów osun¹³ siê na pod³ogê. Neptun machn¹³ pogardliwie
rêk¹, daj¹c wyranie wszystkim do zrozumienia, ¿e przypadek
jest beznadziejny. Wezwa³ wiêc nastêpnego Murzyna i zaj¹³
siê nim:
 No tak! Jak ju¿ wiemy, Murzyn po studiach bêdzie otrzymywa³ pensjê, a w zwi¹zku z tym z pewnoci¹ kupi sobie samochód. Proszê mi wobec tego powiedzieæ, kiedy samochód ma
prawo wjechaæ na chodnik?
Pytanie by³o podstêpne. Bo wszyscy wiedzieli, ¿e z pensji
samochodu siê nie kupi. Ponadto samochodów wówczas prawie nie by³o, zw³aszcza osobowych, i to do
tego prywatnych. A poza tym, po co komu samochód?
S¹ przecie¿ doskona³e rodki transportu publicznego.
W zwi¹zku z tym wszystkim, znajomoæ zasad ruchu
drogowego wród ówczesnego spo³eczeñstwa by³a znikoma. Prawie ¿adna. Nic wiêc dziwnego, ¿e Murzyn
nie potrafi³ odpowiedzieæ na zadane pytanie. A odpowied by³a naprawdê ³atwa. Zdradzi³ j¹ z triumfem
Neptun:
 No! Przecie¿ to takie proste! Wtedy, gdy wje¿d¿a
do bramy. Za karê Murzyn musi siê przecisn¹æ przez
komin okrêtowy!
Murzyn by³ doæ têgim studentem. Po³o¿y³ siê na pod³odze, wyci¹gniête przed siebie rêce wsun¹³ do rury i rozpaczliwie macha³ nogami. Uda³o mu siê jako z³apaæ krawêd drugiego koñca rury i przecisn¹æ siê przez ni¹ ku uciesze dopinguj¹cej go krzykami i oklaskami publicznoci. Spojrza³em mimowolnie w kierunku jedynej obecnej na sali kobiety. Bra³a udzia³
w ogólnej zabawie. Mia³a wypieki na policzkach i od czasu do
czasu co sobie notowa³a. Mo¿e to by³a dziennikarka, pomyla³em sobie. Nie wiem.
Tymczasem jeden z Murzynów zyska³ ogólny aplauz, bo
komin zaliczy³ w nieco inny sposób. Podniós³ go do góry, za³o¿y³ na g³owê jak czapkê i pozwoli³ mu osun¹æ siê a¿ do pod³ogi. Nastêpnie opar³ siê rêkoma o krawêd i wysun¹³ nogi. Dosta³ wielkie brawa.
Program i sceneria widowiska w zasadzie nie zmienia³y siê,
obejmuj¹c pytanie, odpowied i karê, której tylko nielicznym
uda³o siê unikn¹æ. Stawa³o siê to nieco monotonne i zainteresowanie widowiskiem mala³o. Czêæ widzów zaczê³a miêdzy sob¹
rozmawiaæ, co z kolei przeszkadza³o innym w s³uchaniu pytañ
i odpowiedzi. Dowiadczeni organizatorzy, wród których byli
tak¿e przedwojenni uczestnicy Balów «Murzynów», umieli
w prosty sposób temu zaradziæ. Pytania stawa³y siê coraz bardziej pikantne, coraz wiêcej pada³o grubych s³ów.
O¿ywi³o to salê, tym bardziej ¿e powoli zbli¿a³ siê punkt
kulminacyjny imprezy, szczególnie starannie dopracowany i z
niecierpliwoci¹ oczekiwany przez wtajemniczonych, starszych
kolegów. Wi¹za³o siê to z przyjêciem do Korabia starszego
studenta, koñcz¹cego wkrótce studia i bêd¹cego ju¿ pracownikiem naukowym uczelni, bodaj¿e adiunktem. Wczeniej nie móg³ zostaæ cz³onkiem Ko³a, bo studiowa³
na innym wydziale, nie okrêtowym. W miarê up³ywu
lat coraz bardziej interesowa³ siê dziedzin¹ wytrzyma³oci kad³ubów okrêtowych, a nawet w tym zakresie uczy³ studentów z Wydzia³u Budowy Okrêtów.
Komisja wiêc uzna³a, ¿e kandydat wystarczaj¹co zbli¿y³ siê do techniki okrêtowej, by zostaæ Murzynem godnym stan¹æ przed jej obliczem. Nadesz³a
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wreszcie oczekiwana chwila. Wywo³any Murzyn wyszed³ na
rodek sali przy g³onym aplauzie obecnych. Pok³oni³ siê z szacunkiem Wysokiej Komisji i pokornie oczekiwa³ na egzamin.
Neptun spojrza³ na niego ³askawym wzrokiem i w panuj¹cej
ciszy zada³ pytanie zwi¹zane z wytrzyma³oci¹ materia³ów, lecz
w niewybrednym stylu.
Gdy pada³a na nie prawid³owa odpowied, utrzymana w odpowiednim tonie, towarzyszy³y jej zachwycone okrzyki i oklaski wszystkich obecnych. Poniewa¿ Murzyn jako jeden z nielicznych delikwentów odpowiedzia³ poprawnie na zadane pytanie, nie zosta³ poddany ¿adnej karze, a sam Neptun podszed³
do niego, pogratulowa³ osobicie i poda³ rêkê. Nie wszystkim
by³o to po myli, bo wród obecnych znajdowali siê tak¿e studenci ¿¹dni zemsty za krzywdy, jakie ich spotka³y na æwiczeniach czy podczas egzaminów z wytrzyma³oci kad³ubów okrêtowych, wa³ów okrêtowych, rub napêdowych itp. Neptun albo
wyczu³ nastrój czêci sali, albo sam odczuwa³ jaki niedosyt,
doæ ¿e wda³ siê w rozmowê z Murzynem. Ten trochê oponowa³, ale w koñcu zrezygnowany zacz¹³ siê przeciskaæ przez
komin. Nic nie by³o s³ychaæ, o czym tam rozprawiano, ale mo¿-

na siê by³o domyliæ, ¿e Neptun postawi³ Murzynowi drugie
pytanie, czego wczeniej nie praktykowa³. Murzyn chcia³ siê
wiêc jako wy³gaæ, ale mu nie darowano i za samo pyskowanie Wysokiej Komisji musia³a go spotkaæ zas³u¿ona kara. Towarzyszy³ temu niebywa³y entuzjazm widzów, g³one krzyki i
miechy. Widaæ by³o, ¿e wreszcie wszyscy s¹ zadowoleni.
Zabawa trwa³a nadal, ale emocje mala³y z chwili na chwilê.
Wreszcie przysz³a kolej na mnie. Otrzyma³em pytanie:
- Jaka jest ró¿nica pomiêdzy koniem a koniakiem?
Nie wiedzia³em, a odpowied by³a przecie¿ taka prosta:
- Taka sama jak pomiêdzy rumem a rumakiem.
Musia³em siê zatem podci¹gn¹æ na linie, co ju¿ nie interesowa³o obecnych szykuj¹cych siê powoli do wyjcia.
Tak mniej wiêcej, jak pamiêtam, odby³ siê jesieni¹ 1948 roku
ostatni zbli¿ony do przedwojennych tradycji Bal «Murzynów». Póniejsze straci³y ju¿ swój specyficzny charakter.
Tadeusz Witalewski
Absolwent Politechniki Gdañskiej

BEZPIECZEÑSTWO RUCHU DROGOWEGO
W WIADOMOCI M£ODYCH LUDZI

P

roblem przedstawiony w artykule zaprezentowano jako apel
o bezpieczeñstwo w ruchu drogowym. Próba zwrócenia
uwagi czytelników na ten w³anie aspekt ¿ycia spo³ecznego
wynika z dwóch sposobów naszego uczestniczenia w ruchu drogowym:
 biernego, albowiem poziom zagro¿enia zdrowia i ¿ycia w
ruchu drogowym w naszym kraju jest niezwykle wysoki,
mo¿emy wiêc byæ ofiar¹ ruchu drogowego oraz
 czynnego, gdy¿ jako u¿ytkownicy dróg mo¿emy swoim zachowaniem doprowadziæ do powstania wypadku, w wyniku
którego ofiarami bêd¹ inni u¿ytkownicy dróg.
***
Badania Banku wiatowego wykazuj¹, ¿e na wiecie w wypadkach drogowych ginie rocznie prawie 1 mln osób, a 10-15
mln ulega powa¿nym zranieniom. Straty ekonomiczne z tego
tytu³u wynosz¹ ponad 500 mld dolarów, z czego kraje rozwijaj¹ce siê trac¹ 100 mld dolarów, co stanowi dwukrotnoæ funduszy zagranicznych przekazywanych na ich rozwój. Wed³ug
wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) wypadki drogowe zajmuj¹ jedno z pierwszych miejsc na licie najwiêkszych zagro-

Rys.1. miertelne ofiary wypadków drogowych na 100 tys.
mieszkañców w krajach OECD
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¿eñ zdrowia i ¿ycia ludzkiego we wspó³czesnym wiecie, poci¹gaj¹c za sob¹ niebagatelne straty zarówno w pojêciu humanitarnym, jak i ekonomicznym. W Stanach Zjednoczonych corocznie ginie na drogach wiêcej ludzi ni¿ w ca³ej wojnie Wietnamskiej.
Sytuacja w Polsce jest równie tragiczna. W 1999 roku zanotowano ponad 55 tys. wypadków, w których zginê³o 6,7 tys.
osób, a 68,5 tys. zosta³o rannych. Co czwarty zgon z powodów
zewnêtrznych by³ wynikiem wypadku drogowego. Wskanik
ryzyka mierci na drodze w naszym kraju wynosi 18 osób na
100 tys. mieszkañców, podczas gdy w najbezpieczniejszych pod
tym wzglêdem pañstwach zaledwie 6! (rys.1).
Wed³ug KG Policji, niezmiennie od wielu lat prawie 80%
wypadków w Polsce powstaje na skutek b³êdnego zachowania
kierowców. Wielkoæ ta nie jest jednak¿e specyfik¹ wy³¹cznie
naszych dróg. Podobne wyniki pochodz¹ z zagranicznych badañ, wg których b³¹d ludzki jest g³ówn¹ lub czêciow¹ przyczyn¹ ponad 90% wypadków drogowych. Oznacza to, ¿e kierowcy w nich uczestnicz¹cy zachowuj¹ siê niezgodnie z przepisami, a wiêc je¿d¿¹ z prêdkoci¹ niedostosowan¹ do warunków panuj¹cych na drodze, nie ustêpuj¹ pierwszeñstwa, le
wyprzedzaj¹, nieprawid³owo przeje¿d¿aj¹ przejcia dla pieszych, wje¿d¿aj¹ na skrzy¿owania przy czerwonym wietle b¹d
³ami¹ inne zasady ruchu. Mo¿na przyj¹æ tezê, ¿e sposób zachowania siê w ruchu drogowym uzewnêtrznia cechy charakteru
polskich obywateli. Dominuje wiêc brak poszanowania dla prawa, pogarda dla innych wspó³uczestników ruchu, brak wyobrani
o skutkach swego zachowania i brak odpowiedzialnoci za nie.
Jak wynika z diagnozy sytuacji brd w Polsce, wykonanej w
ramach Krajowego Programu Poprawy BRD GAMBIT 2000
przez zespó³ naukowców Politechniki Gdañskiej pod kierownictwem prof. Ryszarda Krystka, najliczniejsz¹ grup¹ kierowców uczestnicz¹cych w wypadkach na polskich drogach s¹ m³odzi ludzie w wieku 18-24 lat, kieruj¹cy samochodami osobowymi (rys.2). Stanowi¹ oni 27% sprawców wypadków. To powa¿na liczba, jako ¿e osoby te to zaledwie:
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Rys. 2. Sprawcy wypadków  kieruj¹cy pojazdami wg grup
wiekowych (1998 r.)

 14% posiadaczy prawa jazdy kategorii B,
 12% kieruj¹cych samochodami osobowymi po polskich drogach,
 10% mieszkañców Polski.
£atwo zauwa¿yæ, ¿e udzia³ m³odych kierowców samochodów osobowych wród sprawców wypadków znacznie przewy¿sza ich udzia³ wród osób posiadaj¹cych uprawnienia do kierowania samochodami osobowymi.
Na podstawie badañ stwierdzono ponadto, ¿e co ósmy kierowca samochodu osobowego w Polsce ma 18-24 lata, a wród
kierowców samochodów osobowych  sprawców wypadków
co trzeci jest w tym wieku.
Rodzi siê zatem pytanie: co jest przyczyn¹ tak wielkiego ryzyka w tej grupie spo³ecznej? Warto bli¿ej przyjrzeæ siê temu
problemowi z dwóch powodów. Po pierwsze, jest on cile
zwi¹zany z procesem edukacji spo³ecznej, a po drugie  bezporednio dotyczy naszych studentów. Czy jako uczelnia techniczna nie jestemy wobec tego w pewnym stopniu odpowiedzialni
za kszta³towanie wiadomoci studentów równie¿ w dziedzinie
bezpieczeñstwa ruchu drogowego? Na ogó³ sami nie zdajemy
sobie sprawy z faktu, ¿e dla tej grupy ludzi wypadek drogowy
jest najpowa¿niejsz¹ przyczyn¹ utraty ¿ycia. Z b³ogiego stanu
niewiedzy budz¹ nas dopiero osobiste tragedie. Niedawno mielimy tego przyk³ad; w wypadku drogowym nieopodal naszej
uczelni zginê³a m³oda studentka, sprawc¹ wypadku by³ jej rówienik. Na chwilê rozgorza³a dyskusja nad stanem bezpieczeñstwa w Gdañsku, niestety jak zwykle ucich³a w kilka dni po
zdarzeniu.
Du¿y udzia³ w wypadkach drogowych m³odych kierowców
sta³ siê powodem, dla którego na ca³ym wiecie podjêto wiele
prac badawczych. Ich celem by³o okrelenie szczegó³owych
okolicznoci tego zjawiska oraz znalezienie skutecznych metod zapobiegawczych. Podstawowe pytania, jakie zadawali sobie naukowcy, dotyczy³y czynników wp³ywaj¹cych na tak wysoki wskanik wypadkowoci. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e w rzeczywistoci problem jest bardzo z³o¿ony i wi¹¿e
siê z brakiem dowiadczenia z jednej strony, a sk³onnoci¹ do
ryzyka m³odych ludzi z drugiej.
Szczegó³owe analizy wypadków z udzia³em m³odych kierowców pozwoli³y na okrelenie wspólnych cech tego zjawiska. Okaza³o siê, ¿e typowe wypadki z udzia³em m³odych osób
to wypadki:
 zdarzaj¹ce siê w nocy w czasie weekendów (tzw. wypadki
dyskotekowe),
 z udzia³em jednego pojazdu (najechanie na drzewo, s³up,
wywrócenie pojazdu),
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 powa¿ne w skutkach.
Okolicznoci im towarzysz¹ce to: nadmierna prêdkoæ niedostosowana do okolicznoci, alkohol oraz obecnoæ w samochodzie wielu pasa¿erów  rówieników.
Bezsprzecznie niedowiadczeni kierowcy postrzegaj¹ pewne zachowania, tj. jazdê z nadmiern¹ prêdkoci¹, jazdê zbyt
blisko innego pojazdu, czy jazdê pod wp³ywem alkoholu, g³ównie jako potwierdzaj¹ce ich rzekomo wysokie umiejêtnoci, a
równoczenie jako mniej ryzykowne ni¿ starsi kierowcy. Dla
pocz¹tkuj¹cych kierowców najbardziej typowe i niebezpieczne jest po³¹czenie opónionego lub niedok³adnego wykrywania zagro¿enia oraz wybór zbyt wysokiej prêdkoci jazdy. Niestety, jeli kierowcy tacy nabior¹ zaufania do swoich umiejêtnoci, zaczynaj¹ jedziæ z prêdkoci¹ wy¿sz¹ i czêsto niedopuszczaln¹, a dodatkowo czyni¹c to bezkarnie, utwierdzaj¹ siê
w przekonaniu o niskim ryzyku takich dzia³añ. W konsekwencji jest to przyczyn¹ wielu niebezpiecznych sytuacji, nierzadko
koñcz¹cych siê wypadkiem.
Naukowcy stwierdzili, ¿e powodem bardziej ryzykownego
sposobu jazdy m³odych kierowców jest wiadoma akceptacja
wy¿szego poziomu ryzyka, czy nawet poszukiwanie zagro¿enia wynikaj¹cego z takich motywów jak wspó³zawodnictwo,
zmniejszenie napiêcia, mo¿liwoæ pokazania siê, poszukiwanie wra¿eñ, spo³eczne normy czy wzorce lansowane przez media, kierowców rajdowych i rówieników.
Czy wyniki zagranicznych badañ naukowych potwierdzaj¹
równie¿ polsk¹ rzeczywistoæ? Wydaje siê, ¿e tak; aby siê upewniæ, wystarczy przejrzeæ codzienne gazety, ogl¹dn¹æ wiadomoci lub po prostu porozmawiaæ z m³odymi ludmi. Sama chc¹c
przekonaæ siê o tym, czy moi studenci s¹ wiadomi ryzyka, jakie podejmuj¹, uczestnicz¹c w ruchu drogowym, przeprowadzi³am wród nich krótk¹ ankietê (zaznaczam, ¿e byli to studenci trzeciego semestru, zatem nie mieli jeszcze okazji wys³uchania wyk³adów na temat brd prowadzonych przez nauczycieli naszej katedry, opierali siê zatem jedynie na w³asnych dowiadczeniach).
Postawi³am im jedno pytanie: ile osób rocznie ginie na polskich drogach? I có¿ siê okaza³o? 15% studentów odpowiedzia³o w granicy b³êdu, mo¿emy zatem przyj¹æ, ¿e s¹ wiadomi
wielkoci zagro¿enia. Co jednak s¹dziæ o pozosta³ych 85%, których odpowiedzi znacznie odbiega³y od rzeczywistoci? Czy
osoba, która napisa³a 60 zdaje sobie sprawê, ¿e ryzyko jest
100-krotnie wiêksze ni¿ jej siê wydaje? Znaleli siê i tacy, wed³ug których na polskich drogach ginie rocznie ponad 30 tys.
osób; zastanawiaj¹cy jest fakt, i¿ pomimo wiadomoci tak wielkiego zagro¿enia decyduj¹ siê oni na uczestnictwo w ruchu!
Czy kochaj¹ ryzyko, czy mo¿e równie¿ wród m³odych Polaków pokutuje (nies³uszna) opinia obiegowa, ¿e jest ruch, wiêc
musz¹ byæ ofiary!
Mylê, ¿e powodem takiego stanu rzeczy jest po prostu niedoskona³oæ systemu edukacji publicznej dzieci i m³odzie¿y w
Polsce, od przedszkola do szko³y wy¿szej. System ten wymaga
dzisiaj nasycenia nowymi treciami wskazuj¹cymi na potrzebê
troski o bezpieczeñstwo w ruchu drogowym. W procesie kszta³cenia m³odego pokolenia, problem bezpiecznego korzystania z
dróg nie mo¿e byæ podejmowany na zasadzie akcji, ale powinien byæ wnikliwie opracowany na ka¿dym etapie ca³ego cyklu
kszta³cenia. Wiedza podawana m³odym, wymaga dostosowania do ich wieku, gdy¿ wraz z wiekiem wzrasta stopieñ ich zaanga¿owania w uczestnictwo w ruchu drogowym. Zagadnienie
bezpieczeñstwa ruchu powinno mieæ wymiar pañstwowy, a wiêc
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tak¿e odpowiedzialnoci w³adz za skutki podjêtych dzia³añ,
gwarantuj¹cych obywatelom bezpieczne korzystanie z dróg.
Niestety okazuje siê, ¿e równie¿ tradycyjny polski system
kszta³cenia kierowców nie zdaje egzaminu w dobie gwa³townie
rosn¹cej motoryzacji. Brak w nim miejsca na kszta³towanie
wiadomoci m³odego cz³owieka o wadze problemu bezpieczeñstwa ruchu drogowego i odpowiedzialnoci, jak¹ bierze na siebie w momencie otrzymania uprawnieñ do prowadzenia pojazdu. A ³atwo siê domyliæ, ¿e wraz z rozwojem gospodarczym
kraju samochód bêdzie dostêpny dla coraz wiêkszej liczby m³odych ludzi! Jak zatem przygotowaæ ich do wiadomego i bezpiecznego korzystania z tego dobra cywilizacji? Bezsprzecznie, dostosowuj¹c polski system edukacji kierowców do nowych
warunków.
Analizuj¹c zmiany legislacyjne dotycz¹ce prawa o ruchu
drogowym zachodz¹ce w ostatnich latach, zauwa¿amy jednak
pozytywne zmiany, dotycz¹ce na przyk³ad szczegó³owych zasad przewo¿enia niemowl¹t w samochodach. Zatem je¿eli zadbalimy o najm³odszych uczestników ruchu, dlaczego nie zrobiæ kolejnego kroku i zaj¹æ siê m³odzie¿¹ - najbardziej nara¿on¹ na mieræ w wypadku drogowym grup¹ u¿ytkowników dróg?
Zgodnie z zaleceniami ekspertów miêdzynarodowej organizacji CIECA (Commission Internationale des Examens de Con-
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duite Automobile) nowoczesny model szkolenia kierowców
powinien sk³adaæ siê z kilku stopni zdobywania dowiadczeñ:
 podstawowe szkolenie,
 jazda z osob¹ towarzysz¹c¹,
 egzamin,
 okres próbny (samodzielne jazdy + ograniczenie praw),
 dalsze szkolenie.
Doskonale zdajemy sobie sprawê z tego, jak daleko nam do
tego idea³u. Jest jednak szansa na zmiany. W 1999 roku w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie powsta³ projekt nowego systemu szkolenia i reedukacji kierowców. Obecnie trwaj¹ prace przygotowawcze do wprowadzenia niezbêdnych zmian w starym systemie. Jak d³ugo jednak potrwaj¹, trudno przewidzieæ. Jedno wydaje siê byæ pewne: problem bezpieczeñstwa ruchu drogowego w Polsce wymaga wiêkszej uwagi,
dotyczy przecie¿ nas wszystkich.
W artykule wykorzystano dane o wypadkach drogowych
Biura Koordynacji S³u¿by Prewencyjnej KG Policji oraz materia³y autorstwa Marii D¹browskiej - Loranc oraz Anny Zieliñskiej pochodz¹ce z Kwartalnika Motoryzacyjnego BRD Nr 3 i
4/99, a tak¿e Krajowy Program Poprawy Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2000.
Joanna ¯ukowska
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej
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