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 od 1969  



Digital 
art



Counting 
traffic

having 
ideas



§



Please put up your hand if you are a 

Podnieś rękę, jeśli jesteś

Road designer 

Projektantem dróg

Road policy maker 

Twórcą polityki drogowej



Please put up your hand if you are a 

Podnieś rękę, jeśli jesteś 

Z  Torunia



Please put up your hand if you are a 

Podnieś rękę, jeśli jesteś 

If you don’t understand me talking in English

Jeśli nie rozumiesz mnie jak 

mówię po angielsku



§



Almost as 
bad as 
Russia

Niemal jak 

w Rosji  



The roads of  Torun are 12x (1,200% ) more deadly than my home 
city Bristol,    so I started to analyse why

  

Drogi Torunia są 12x (1,200%) 
bardziej zabójcze niż moje 
rodzinne miasto Bristol
więc zacząłem analizować 
dlaczego… 



I spent January and February preparing a 50 page report with 
150 illustrations and diagrams

Styczeń i luty spędziłem 
przygotowując 50-
stronicowy raport ze 150 
ilustracjami i diagramami

 



I sent copies to the President and all the members of the City Council 
and the Managers of MZD at the beginning of March

Na początku marca wysłałem 
kopie do Prezydenta i wszystkich 
członków Rady Miasta i 
Menedżerów MZD

 



After 10  Weeks there has been 
NO RESPONSE
Just a short acknowledgement from the chairman of the city councillors

Po 10 tygodniach było
BRAK ODPOWIEDZI
Krótkie potwierdzenie od 
Przewodniczącego Rady Miasta



Maybe they don’t care?
I do !

Może ich to nie obchodzi?

Mnie obchodzi !



WHY ARE POLISH CITIES SO VERY
DANGEROUS ?

DLACZEGO POLSKIE 
MIASTA SĄ TAK 
NIEBEZPIECZNE?



Biggest reason

INFRASTRUCTURE 
POLICY

największy powód

DECYZJE dot. 
INFRASTRUKTURY



Wszystkie te zgony - na nowych szybkich dróg

12 dead in 2018 (12 ofiar) 



16 dead (16 ofiar) in 2017

BYDGOSZCZ



Politicians love to promote spectacular projects to make them popular
But popularity isn’t the same as wisdom and experience

Politycy uwielbiają promować 
spektakularne projekty, aby stały się 
popularne. 
Ale popularność to nie to samo co 
mądrość i doświadczenie

 



Infrastructure decisions have very serious consequences affecting people’s lives for 
decades - for example going from A to B, home to school

Decyzje dotyczące infrastruktury mają 
bardzo poważne konsekwencje, wpływają 
na życie ludzi od dziesięcioleci  - na 
przykład przejście z punktu A do punktu B, 
miejsce zamieszkania w szkole

 



From A to B  



Safe and easy, many 
choices

Bezpiecznie 
i łatwiej, 
wiele opcji

 



Like being an autonomous  Amazon 
robot

Jak bycie 
autonomicznym 
robotem Amazon 



glownia p
rzys

pieszona

Dangerous and difficult, 
no choice

Niebezpiecznie 
i trudno, 

bez wyboru 
drogi 



we are not sheep 
Please don’t treat us like 
sheep



Crossing an insane and dangerous road

Przechodzenie przez szaloną i niebezpieczną drogę

 



This is completely 
insane - szalenstwo!  



Safe and easy, many 
choices

Bezpiecznie 
i łatwiej, 
wiele opcji

 



glownia p
rzys

pieszona

Dangerous and difficult, 
no choice

Niebezpie-
cznie i 
trudno, brak 
wyboru



B 

These roads should be 
around and not through

Te drogi 
powinny być 
poza 
obszarem, a 
nie go 
przecinać

 



Anyone who decides to build fast wide roads through a city with 
pedestrian crossings is partly responsible for the road deaths that 
follow 

Każdy, kto zdecyduje się na 
budowę szybkich, szerokich dróg 
przez miasto z przejściami dla 
pieszych, jest częściowo 
odpowiedzialny za śmierć tych 

pieszych.  



Roads like these kill people, and they kill cities

Drogi takie jak te zabijają ludzi i zabijają miasta



A city is a complex network of 
organic links best left to develop 
naturally

Miasto to 
złożona sieć 
organicznych 
połączeń, które 
najlepiej 
pozostawić 
naturalnemu 

rozwojowi  



Don’t cut it up into separate 

pieces 

Nie tnij go na 
osobne 
kawałki
  



This city is OUR 
garden

To miasto 
jest 
NASZYM 
ogrodem

THIS IS OUR HOME  



This city is not YOUR 
farm

To miasto 
nie jest 
TWOJĄ 
farmą

IT’S NOT YOUR FARM   



Our city is already divided
and neighbourhoods are split by train tracks, tramways etc 

Nasze miasto jest już podzielone dzielnice 
torami kolejowymi, tramwajowymi itp



Please stop cutting it  up even more with fast, wide, empty, ugly, unnecessary and 
dangerous roads

Należy przestać je przecinać jeszcze 
bardziej - szybkimi, szerokimi, pustymi, 
brzydkimi, niepotrzebnymi i 
niebezpiecznymi drogami



This out-dated 

way of thinking 

is destroying 

our city and 

people’s lives
        Home

School

Ten przestarzały sposób myślenia niszczy miasta i życie 

ludzi



Insane

Szalone 



     domy        domy

 Szkola
             Szkola         Domy 
 +2 Szkoly    

This is insane

To jest 
szalone     

Why? Dlaczego? 



Road to nowhere - Droga do nikąd  



Why not ? Dlaczego nie tak?  



40 sam/min non-stop,  20 km/h średnio

20 sam/min stop stop,  20 km/h średnio



WHY NOT ? 



BYDGOSZCZ

OMG !! 



Why not?

Czemu nie tak?  



This is all they show you 



That’s the detail - 
detale projektu 



Crossing Gdansk St (ulica Gdanska) 



Their proposal

- ich projekt 



The location 



My proposal

-moj projekt 



Their proposal

- ich projekt 



Same scale - 40+ cars/min 



I will talk about this 
roundabout later 



Learn from History and other cities

Ucz się na historii innych miast

Other cities 



Ten obraz ma 10 km szerokości  

Manhattan has NO roads dividing the city 

No fast roads 



Central London - none 

Ten obraz ma 10 km szerokości  
No fast roads 



Vienna - none 

Ten obraz ma 10 km szerokości  
No fast roads 



Barcelona   - none
Madrid       - none
Paris          - none
Edinburgh   - none
Leeds         - none
Dublin        - none 
Barcelona   - none
Nurnberg   - none
Florence     - none

Vienna.       - none
Venice        - none
Beograd     - none
Valencia      - none
Oxford       - none
Cambridge  - none 
Lyon.           - none
Marseille     - none
Swansea      - none

No fast roads 



This image is 10km wide  

Toruń dzieli 50 km szybkich, niebezpiecznych dróg

Ten obraz ma 10 km szerokości  

Fast roads 



Bydgoszcz  - OMG !! 

Ten obraz ma 10 km szerokości  

Fast roads 



Bristol  - none except….

Ten obraz ma 10 km szerokości  No fast roads 



Bristol ma 
bardzo 
ruchliwą 
autostradę 
na 
wysokim 
poziomie 
jadącą 
prosto do 
centrum 
miasta

Just high level motorway 



But there is 
no danger for 
pedestrians, 
and 
community life 
is not 
damaged

Ale nie ma 
niebezpie-
czeństwa 
dla pieszych, 
a życie 
społeczności 
nie jest 
zagrożone



There are pedestrian bridges and a strict speed 

limit 
(mosty, ograniczenia) 



Fast roads are ALWAYS best OUTSIDE town (poza miastem) 

Too many 
people have 
lost their 
lives teaching 
us this 
obvious truth



lub na innym poziomie

Different levels 



and it doesn’t need to be a wide road

i nie musi to być szeroka droga

Why not?



CITIES CHANGE
organically

MIASTA ZMIENIAJA
sie organicznie











LEARN FROM HISTORY
Learn from other Cities’ mistakes

CZERP Z HISTORII
Ucz się na błędach innych miast 



Central
Detroit 
has major 
highways
But look 
closely - 
spojrz na 
centrum 
Detroit …Fast roads 



Now it’s 
almost
empty
- 
PUSTE!



Fast roads 



BRISTOL roads built in the 1960s

Fast roads 





NOW - TERAZ

Fast roads 



COMING 
SOON - WKROTCE



Problem 

FAST ROADS - SZYBKIE DROGI





Stupid fast road 



wide + straight + empty = fast = deadly 

szeroki + prosty + pusty 
= 

szybki 
=





Speed Kills.     Prędkość zabija



Problem 

TRAFFIC LIGHTS

SYGNALIZACJA  





WAIT FOR 75 SECONDS



JOURNEY TIMES
czas przejazdu a prędkość 

More important than speed

60km/h = 1min/km 



20 km/h średni

20 km/h średni

0.                    1min                      2min                  3min        

“fast” 

“slow” 



“fast” 

“slow” 



Jkjkfj Torun
2,5km,14min 

A 

B 

stop stop stop 



Bristol
8,5km,  13min 

A 

B 
One stop 



Problem 

JUNCTIONS

SKRZYZOWANIA 







Inefficient and 
dangerous





Why not ? 



Bad design 



Bad design 



Too big, 
too fast

Bad design 



Perfect

30+cars/min
No accidents



Male jest piekneMale jest piekne



Solution
ROUNDABOUTS

 without traffic lights



No 
accidents



No accidents

Bez 

wypadkow 



No accidents

Bez 
wypadkow



Too big, too 
fast  dangerous



safer, more 
efficient



NON STOP TRAFFIC FLOW 
40 Cars / min 



1,000% more cars/min

Srednicowa



Steady flow





Parking both sides





You can cross





Slow and steady





40+ cars/min





Constant flow 
40 + cars/min



Constant flow 
40 + cars/min



cars/day



cars/min



In Poland 

single lane 

roundabouts 

are safer



Solution 

MINI ROUNDABOUTS



Kolobrzeg 
minirondo 



Super



Cheap and simple - tanie i proste



Why not?



solution 

FEWER LANES

MNIEJ PASOW RUCHU 









Every day



Should be a crime



Should be a crime



Should be a crime







Easy to change
Just do it







Solution 

LOW SPEED ZONES

RUCH USPOKOJONY





445 campaigns in UK 
Because lives matter 



The whole City



This is not enough 



Why not. ?



I BELIEVE 



— Parking on some roads

  Jeśli  
- Skrzyżowania stają się swobodnymi rondami

- Mniej pasów na skrzyżowaniach

- Sygnalizacja świetlna jest wyłączona

- Utworzone zostaną wyspy 

- Maksymalna prędkość to 40-50 km / h

- Dozwolone parkowanie na niektórych ulicach

If



— More parking

 To będzie:

- Bezpieczniej dla pieszych

- Krótszy czas podróży
- Mniej hałasu, mniej zanieczyszczeń
- Więcej miejsc parkingowych

Then  



Solutions 

TRAFFIC CALMING 
by design

USPOKOJENIE RUCHU 

















Invisible, to small too late
Too complicated 



Needs some paint 



solution 

TRAFFIC ISLANDS

WYSPY, AZYLE  

















So easy
 to do

Tak latwe  



Island 



Island 



Island 



JAWORZNO



solution 

SPEED REMINDERS

POWIADOMIENIA



Make it BIG  



Sign too small, too late 



No advanced warning 





Advanced warning 



PARKING

PARKOWANIE 



Parking helps 





Parking - good idea 



TREES

DRZEWA



(2017)  

Trees make drivers careful 



TREES

(2019)  

Now it’s dangerous 



(2017)



(2019)  





Heaven  





SIGNS

ZNAKI DROGOWE



OMG ? 





OMG ! 



simple 



No signs - BRAK ZNAKOW 



          signs      
     

     De-sign  



EXPERIMENT

EKSPERYMENT



Experiment   







robtrap@torun.home.pl 
YouTube:   robtrapnell 

Facebook:   Projekt - TORUN  



VIDEOS


