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Rok akademicki 2004/2005 w Politechnice Gdañskiej bêdzie rokiem jubileuszowym o wyj¹tkowym znaczeniu. Historiê tej uczelni wyznaczaj¹ dwie daty, a mianowicie: 6 padziernika 1904 r. i 24
maja 1945 r. Pierwsza z nich zwi¹zana jest z otwarciem Królewskiej Wy¿szej Szko³y Technicznej w
Gdañsku (Königliche Technische Hochschule zu Danzig). Druga to przekszta³cenie gdañskiej uczelni
w polsk¹ akademick¹ szko³ê pañstwow¹  Politechnikê Gdañsk¹.
Uczelnia obchodziæ bêdzie zatem w 2004 r. 100. rocznicê pierwszej inauguracji roku akademickiego w Gdañsku, a w maju 2005 r.  60-lecie polskiej Politechniki Gdañskiej.
Jubileusze zamierzamy uczciæ imprezami naukowymi, towarzyskimi, kulturalnymi i sportowymi.
Planujemy zjazd absolwentów, sesjê naukow¹, wystawy, wydawnictwa, koncerty i wiele innych.
Z tej okazji zwracamy siê z gor¹c¹ prob¹ do absolwentów i pracowników naszej uczelni oraz
ich rodzin, a tak¿e do wszystkich osób w kraju i za granic¹, o udostêpnianie wszelkich materia³ów historycznych dotycz¹cych politechniki w Gdañsku (wspomnienia, relacje, nagrania, anegdoty, dokumenty, fotografie, a tak¿e w³asna twórczoæ zwi¹zana z pobytem na uczelni, ¿yciem
studenckim i obrazem ówczesnego Gdañska).
Udostêpnione archiwalia zwrócimy po zakoñczeniu roku jubileuszowego. Dary przyjmiemy z wdziêcznoci¹ i w³¹czymy do zbiorów Pracowni Historii Politechniki Gdañskiej w Bibliotece G³ównej PG.
Dary i depozyty prosimy ponumerowaæ i do³¹czyæ ich spis opatrzony podpisem i adresem zwrotnym osoby udostêpniaj¹cej. Odwrotn¹ poczt¹ przelemy potwierdzenie przesy³ki. W przypadku fotografii prosimy o informacje: kto jest ich autorem, kogo lub co przedstawiaj¹, kiedy i gdzie zosta³y
wykonane itp. Wiêksze zespo³y archiwalne odbierzemy osobicie.
Szczegó³owe informacje:
Pracownia Historii PG Biblioteki G³ównej PG, ul. G. Narutowicza 11/12,
80-952 Gdañsk - Wrzeszcz, tel. +48 (58) 347 29 95; e-mail prac.hist@pg.gda.pl
prof. dr hab. in¿. Janusz Rachoñ

Rektor Politechniki Gdañskiej
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
Roku Jubileuszowego Politechniki w Gdañsku
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KONCERT WI¥TECZNY
111

Uroczyste wrêczenie Nagrody im. Prof. Jerzego Ko³odziejskiego
111

Prof. Aleksander Ko³odziejczyk Pe³nomocnikiem Rektora ds. Muzycznej Promocji
Politechniki Gdañskiej

W

e czwartek 12 grudnia 2002 r. odby³
siê doroczny tradycyjny Koncert
wi¹teczny zorganizowany jak zwykle w
ramach Politechnicznych Wieczorów Muzycznych. W holu przed aul¹ w szacownym (prawie stuletnim) Gmachu G³ównym zebra³o siê przesz³o 600 osób, aby
wys³uchaæ znanych utworów polskiej
muzyki powa¿nej  romantycznej i tej
wspó³czesnej: Henryka Miko³aja Góreckiego i Wojciecha Kilara. Zjawili siê
przede wszystkim stali s³uchacze politechnicznych koncertów wi¹tecznych, jak
równie¿ du¿o m³odzie¿y. Licznie reprezentowany by³ Senat PG oraz kierownictwo akademickie i administracyjne uczelni
oraz ich rodziny.
Koncert finansowany by³ z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu. Rolê sponsora oficjalnego spe³nia³, jak zawsze bardzo ¿yczliwy dla naszej uczelni, PKO BANK POLSKI. St¹d
widoczny udzia³ przedstawicieli kierownictwa Regionalnego Oddzia³u i klientów
tej instytucji.
Punktualnie o godz. 18.00 w holu zjawili siê znamienici gocie: wojewoda pomorski  Jan Ryszard Kurylczyk, Metropolita Gdañski  ks. abp dr Tadeusz Goc³owski, a tak¿e pos³owie RP: prof. Jerzy
M³ynarczyk i Franciszek Potulski. Koncert zaszczyci³ równie¿ swoj¹ obecnoci¹
by³y marsza³ek województwa pomorskiego  Jan Zarêbski z ¿on¹, Oczywicie nie
zabrak³o rektora gdañskiej Akademii Muzycznej  prof. Antoniego Poszowskiego
i dyrektora Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej I i II stopnia w Gdañski  Edwina
Rymarza. Ich wszystkich, w tym ¿onê
prof. Jerzego Ko³odziejskiego  pani¹ Janinê Ko³odziejsk¹, bardzo serdecznie powita³ gospodarz spotkania, rektor uczelni
prof. Janusz Rachoñ.
Zanim jednak zabrzmia³y pierwsze takty muzyki, odby³a siê uroczystoæ szczególna: po raz pierwszy wrêczono NAGRODÊ imienia PROFESORA JERZE-

Laureaci Nagrody im. Prof. Jerzego Ko³odziejskiego: dr Barbara Piontek i dr hab.
Tadeusz Chmielewski

GO KO£ODZIEJSKIEGO, ustanowion¹
przez Narodow¹ Fundacjê Ochrony rodowiska w intencji upamiêtnienia Jego
dokonañ oraz z potrzeby kontynuowania
idei myli wybitnego Badacza, Spo³ecznika i Polityka. Postaæ Profesora przybli¿y³
s³uchaczom dr hab. in¿. Tomasz Parteka
z Wydzia³u Architektury, uczeñ prof. Ko³odziejskiego. Decyzj¹ Kapitu³y nagrod¹
t¹ uhonorowano: dr. hab. Tadeusza
Chmielewskiego za ksi¹¿kê pt. System
planowania przestrzennego harmonizuj¹cego przyrodê i gospodarkê i dr Barbarê
Piontek za ksi¹¿kê pt. Koncepcja rozwoju zrównowa¿onego i trwa³ego Polski.
Nagrody (piêkne grafiki, dyplomy i koperty) wrêcza³ dr Wojciech Nowicki 
prezes zarz¹du NFO, w asycie dr. Andrzeja Tyszeckiego, sekretarza Kapitu³y.
Czy¿ mog³aby byæ wspanialsza oprawa
dla realizacji tej wspania³ej inicjatywy ni¿
koncert na Politechnice Gdañskiej, z któr¹ Profesor zwi¹zany by³ od 1951 a¿ do

przedwczesnej mierci? Wojewoda pomorski w swoim wyst¹pieniu przypomnia³
o dzia³alnoci Profesora jako wojewody
gdañskiego (sygnatariusza porozumieñ z
sierpnia 1980 r. ) i owiadczy³, ¿e stanowi
On dla niego niedocig³y wzór do naladowania. Po koncercie laureaci, cz³onkowie Kapitu³y Nagrody oraz wspó³pracownicy prof. Ko³odziejskiego spotkali siê w
Sali Senatu, aby przy kawie powspominaæ i wznieæ toast.
Czêæ oficjalna zakoñczy³a siê wrêczeniem prof. Aleksandrowi Ko³odziejczykowi, rektorowi PG w kadencjach 19961999 i 1999-2002, Aktu Powo³ania na
PE£NOMOCNIKA REKTORA ds. MUZYCZNEJ PROMOCJI POLITECHNIKI
GDAÑSKIEJ. Powierzenie przez rektora
tej funkcji Profesorowi to wyraz niezwykle wysokiej oceny jego dotychczasowej
dzia³alnoci na rzecz wype³niania, poprzez
propagowanie muzyki, kulturotwórczej
funkcji uczelni.

Nr 1/2003

6

PISMO PG

JM Rektor PG prof. Janusz Rachoñ wrêcza prof. Aleksandrowi Ko³odziejczykowi akt powo³ania na Pe³nomocnika Rektora ds. Muzycznej Promocji Politechniki Gdañskiej

Zorganizowane z inicjatywy prof. Ko³odziejczyka koncerty i inne imprezy
muzyczne charakteryzowa³y siê zawsze
wysokim poziomem merytorycznym i
maestri¹ wykonawcz¹. Zara¿a³ swoim
entuzjazmem najwybitniejszych muzyków. Warto przypomnieæ tylko niektóre
koncerty, jak: wykonanie w archikatedrze
oliwskiej niezapomnianego Requiem dla
mojego przyjaciela Zbigniewa Preisnera,
czy te¿ wspania³ej Missa pro pace Wojciecha Kilara w Kociele Bo¿ego Cia³a na
gdañskiej Morenie (z udzia³em kompozytorów). Zawsze, i to nie tylko poprzez
udzia³ Chóru Politechniki Gdañskiej, promowana by³a nasza Alma Mater. Ta wyj¹tkowa dzia³alnoæ przynios³a mu laur w
postaci Pomorskiej Nagrody Artystycznej w Kategorii Mecenat. Koncerty wi¹teczne organizowane w ramach Politechnicznych Wieczorów Muzycznych to równie¿ inicjatywa Profesora. Jemu te¿  jako
organizatorowi  powierzy³ rektor zaszczyt zapowiedzenia tego koncertu.
Przedtem jednak poproszono zebranych
o zachowanie wyj¹tkowej ciszy, poniewa¿
to wykonanie by³o zarejestrowane, stanowi¹c tym samym materia³ do p³yty promocyjnej. Zostanie ona wydana z inicjatywy rektora z okazji Roku Jubileuszu Politechniki w Gdañsku (2004/2005). Czêæ
jej nak³adu otrzyma Akademia Muzyczna w Gdañsku za wspó³udzia³ w jej przygotowaniu i realizacji.
Zanim zabrzmia³a muzyka, na prakti-
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kablach ustawi³ siê Chór Politechniki
Gdañskiej w pe³nym sk³adzie. Po nim 90osobowa Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdañsku (przygotowanie orkiestry  prof. Janusz Przybylski).
Na koñcu weszli solici: Aleksandra Kucharska-Szefler  sopran, Alicja Rumianowska  alt, Krzysztof Drzewiecki  tenor i Piotr Macalak  bas, oraz Mariusz
Mróz, który przygotowa³ chór i dyrygowa³ ca³oci¹. Rozpoczê³o siê wspania³e
wykonanie II Litanii Ostrobramskiej Sta-

Dostojni gocie

nis³awa Moniuszki. Muszê siê przyznaæ,
¿e tego utworu wys³ucha³em po raz pierwszy. Zadzia³a³ na moj¹ wyobraniê w niezwyk³y sposób. Czu³em podnios³oæ nastroju. Tym utworem zakoñczono pierwsz¹ czêæ koncertu.
Drug¹ czêæ rozpoczê³a m³odzie¿ wystêpuj¹ca w Orkiestrze Symfonicznej
Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej I
i II stopnia w Gdañsku pod dyrekcj¹ El¿biety Wiesztordt. Zaczêli kompozycj¹
Henryka Miko³aja Góreckiego pt. Trzy
utwory w dawnym stylu. To by³ tylko
przedsmak tego, co mia³o staæ siê póniej.
Najpierw jednak na scenê wtoczono Steinwaya, niedawno zakupionego przez nasz¹ uczelniê. W ogromnym skupieniu
oczekiwano na wykonanie bardzo znanego i lubianego przez melomanów Koncertu fortepianowego f-moll, op. 21 Fryderyka Chopina. Solistk¹ by³a m³odziutka i
liczna Karolina Nadolska, która swoj¹
gr¹ i interpretacj¹ wzbudzi³a ogromny entuzjazm. Burzliwe oklaski otrzyma³a równie¿ Orkiestra i wspaniale prowadz¹ca ca³oæ El¿bieta Wiesztordt. Na bis Karolina
zagra³a s³ynn¹ Etiudê Rewolucyjn¹.
Wszyscy byli zachwyceni. Orkiestra swoje du¿e umiejêtnoci muzyczne zaprezentowa³a najpe³niej w popularnej kompozycji Wojciecha Kilara Orawa, któr¹ bisuj¹c zakoñczy³a tegoroczny KONCERT
WI¥TECZNY.
Jerzy Kulas
Biuro Rektora
fot.: autor
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70-lecie urodzin
Profesora Andrzeja Tejchmana-Konarzewskiego

P

rof. zw. dr hab. in¿. Andrzej Tejchman-Konarzewski, u¿ywaj¹cy nazwiska Tejchman i pod tym te¿ nazwiskiem znany w naszej uczelni, w kraju i
za granic¹, urodzi³ siê 15 stycznia 1933
roku w Warszawie. W czerwcu 1951
roku ukoñczy³ z wyró¿nieniem Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Gdyni  Or³owie (poprzednio Gimnazjum o.o. Jezuitów) i w padzierniku
rozpocz¹³ studia na ówczesnym Wydziale In¿ynierii L¹dowej i Wodnej Politechniki Gdañskiej. Studia wy¿sze magisterskie ukoñczy³ z wynikiem bardzo
dobrym w czerwcu 1956 r. na Wydziale
Budownictwa Wodnego w specjalnoci
budownictwo morskie i w dniu 1
sierpnia tego samego roku rozpocz¹³
pracê w Katedrze Fundamentowania,
kierowanej przez prof. Stanis³awa Hueckla. Po studiach bardzo chcia³ pracowaæ w przemyle (na budowach) i, jak
wiem, zostaæ szybko dyrektorem, wci¹gn¹³ siê jednak szybko w prowadzone
w Katedrze wspólne badania i po kilku
latach, po pokonaniu niepokoj¹cej choroby (o czym pisze prof. St. Hueckel w
swoich In¿ynierskich wspomnieniach, Wyd. Morskie, 1980) rozpocz¹³
pracê doktorsk¹ na temat zwi¹zany z
fundamentami palowymi. Temu zagadnieniu pozosta³ wierny do dzisiaj.
Po uzyskaniu z wyró¿nieniem w
maju 1965 roku stopnia naukowego
doktora Jego kariera naukowa i zawodowa potoczy³a siê szybko. Po 10-miesiêcznym pobycie naukowym w Duñskim Instytucie Geotechniki (DGI) w
Kopenhadze, w sierpniu 1969 roku wróci³ z ukoñczon¹ prac¹ habilitacyjn¹. W
druku w 4 czêciach ukaza³a siê ona w
1970 roku w Archiwum Hydrotechniki
oraz czêciowo (2 czêci) w Biuletynie
nr 25 DGI w Danii. Po kolokwium habilitacyjnym w czerwcu 1971 roku uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego,
wyró¿niony nagrod¹ Ministra.
Ju¿ w maju 1970 roku powo³any zosta³ na stanowisko docenta na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki
Gdañskiej.
W padzierniku 1978 roku w wieku
45 lat otrzyma³ tytu³ profesora nadzwyczajnego, a w maju 1989 roku tytu³ pro-

fesora zwyczajnego. Warto dodaæ, ¿e
jego wniosek na ten ostatni tytu³, przes³any z Uczelni w 1986 roku, zosta³
wstrzymany w Ministerstwie na okres
oko³o 2 lat, na polecenie KC PZPR.
Prof. A. Tejchman pe³ni³ w Politechnice Gdañskiej szereg odpowiedzialnych funkcji. W latach 1969-75 by³ pe³nomocnikiem rektora ds. wspó³pracy
uczelni z zagranic¹. Nastêpnie w latach
1975-1990 by³ kolejno: z-c¹ dyrektora
Instytutu Hydrotechniki ds. naukowobadawczych (1975-78), dyrektorem Instytutu Hydrotechniki (na prawach Wydzia³u) (1978-1981) oraz dziekanem
Wydzia³u Budownictwa Wodnego
(1984-87 i ponownie 1987-90). Cz³onkiem Senatu PG by³ przez okres 12 lat
(w latach 1990-93 by³ przedstawicielem
Wydzia³u). Od roku 1975 kieruje Zespo³em B w Katedrze Geotechniki, zajmuj¹cym siê praktycznymi zagadnieniami
z zakresu fundamentowania ró¿nych
konstrukcji l¹dowych i morskich. Od
siedmiu lat pe³ni te¿ na Wydziale funkcjê przewodnicz¹cego Komisji ds. Doktorskich.
Dorobek publikacyjny prof. A. Tejchmana jest olbrzymi. Obejmuje oko³o
190 artyku³ów naukowych (w tym oko³o 35 w jêzyku angielskim), zamieszczonych m.in. w Archiwum Hydrotechniki, Journal of Geotechnical Engineering, Canadian Geotechnical Journal,
In¿ynierii i Budownictwie, In¿ynierii
Morskiej i Geotechnice, w licznych materia³ach wiatowych i europejskich
konferencji, oraz oko³o 300 drukowanych notek, recenzji itp. materia³ów
(m.in. w Applied Mechanics, Geotechnical Abstracts, Polskiej Bibliografii

Analitycznej PAN). Jest wspó³autorem
1 ksi¹¿ki (2 wydania), 2 monografii, 8
ró¿nych pomocy dydaktycznych (w tym
1 w jêz. angielskim i 1 w jêz. chiñskim)
oraz 2 norm krajowych dot. fundamentów na palach (w odniesieniu do ostatniego wydania normy by³ kierownikiem
zespo³u autorskiego).
W publikacjach oraz w prowadzonych pracach naukowo-badawczych zajmuje siê g³ównie zagadnieniami fundamentów na palach i teori¹ nonoci pali
ró¿nych rodzajów. W tym zakresie prof.
A. Tejchman jest uznanym specjalist¹ i
autorytetem w kraju i za granic¹. Du¿y
obszar badañ powiêci³ zagadnieniom
statecznoci i ochronie klifów morskich;
opracowuje ze wspó³pracownikami probabilistyczn¹ metodê prognozy ich statecznoci.
Wspó³pracowa³ lub kierowa³ wieloma Problemami Wêz³owymi (np. 07.2),
Programami Rz¹dowymi (np. PR-7,
T.11.05), Centralnymi Programami Badawczo-Rozwojowymi (np. 9.5, 2.12,
10.11) oraz Projektami Badawczymi
Komitetu Badañ Naukowych (Nr
700269101, Nr 7S 10305207, Nr 7 S 103
02304, Nr 7 TO 7E 00412).
Ponadto by³ autorem lub wspó³autorem setek ekspertyz i opinii naukowych
dla potrzeb przemys³u. M. in. bra³ udzia³
w projektowaniu w zakresie fundamentowania konstrukcji: Portu Pó³nocnego
w Gdañsku, Elektrowni J¹drowej w ¯arnowcu, obiektów portowych i stoczniowych w Gdyni, Gdañsku i Szczecinie,
Terminalu Gazu P³ynnego, Terminalu
S³odowego oraz Terminalu Zbo¿owego
w Gdañsku, a ostatnio mostu wantowego na trasie Sucharskiego w Gdañsku,
mostu Siekierkowskiego w Warszawie,
budynków biurowych LOT-u w Warszawie, mostów w Szczecinie, P³ocku,
Kwidzynie, Centrum Handlowo-Rozrywkowego w Szczecinie i wielu innych
obiektów budowlanych.
Dzia³alnoæ dydaktyczna Jubilata to
prowadzenie od pocz¹tku pracy w
Uczelni ró¿nych zajêæ z æwiczeñ i projektowania z morskich konstrukcji hydrotechnicznych (równie¿ ten przedmiot
wyk³ada³ w zastêpstwie prof. St. Hueckla) mechaniki gruntów i fundamen-
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towania, a ju¿ od roku 1965 równie¿
wyk³adów z mechaniki gruntów i fundamentowania. W latach 1975-76 kierowa³ Studium Podyplomowym z In¿ynierii Morskiej. W prowadzeniu wyk³adów, zarówno dla studentów Wydzia³u Budownictwa L¹dowego, jak i
naszego Wydzia³u, jest bardzo rzetelny,
unowoczeniaj¹c je stopniowo. Jest
przez studentów bardzo lubiany. Opracowa³ wiele pomocy dydaktycznych.
Kierowa³ ponad 100 pracami dyplomowymi, kolejne prowadzi zreszt¹ i do
dzisiaj. Wypromowa³ 8 doktorów.
Prof. A. Tejchman organizowa³ lub
wspó³organizowa³ szereg konferencji
ogólnokrajowych oraz sympozjów krajowych i miêdzynarodowych. Ostatnio
by³ przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania
(Gdañsk, 1997 r.), zorganizowa³ te¿ w
roku 1995 Sesjê Jubileuszow¹ powiêcon¹ 50-leciu istnienia Wydzia³u Hydrotechniki (1945-1995) i z tej okazji
przygotowa³ piêkn¹ Ksiêgê Historii
Wydzia³u.
Prowadzi o¿ywion¹ wspó³pracê z
orodkami zagranicznymi. Wród wielu nale¿y wymieniæ uczelnie z Niemiec,
Szwecji, Francji i Belgii. Z Uniwersytetu Kaiserslautern otrzyma³ z r¹k Rektora tej Uczelni Medal za Zas³ugi. Jako
Visiting Professor wyg³asza³ odczyty w
uczelniach i orodkach naukowych prawie wszystkich krajów europejskich, a
tak¿e w USA, Kanadzie i Chinach. Bra³
i bierze czynny udzia³ w licznych miêdzynarodowych konferencjach wiatowych i europejskich.
Bardzo aktywn¹ dzia³alnoæ Jubilat
prowadzi równie¿ poza Politechnik¹
Gdañsk¹. Trudno wspomnieæ o wszystkich Jego pracach, ale warto wymieniæ
nastêpuj¹ce funkcje w ró¿nych organizacjach naukowych i redakcjach czasopism:
l
sekretarz naukowy i odpowiedzialny
Archiwum Hydrotechniki PAN
1965-1990,
l
sekretarz IV Wydzia³u Nauk Technicznych Gdañskiego Towarzystwa
Naukowego 1971-1973,
l
przewodnicz¹cy IV Wydzia³u GTN
1973-1981,
l
cz³onek Zarz¹du GTN 1979-1981,
l
przewodnicz¹cy Gdañskiego Oddzia³u Polskiego Komitetu Geotechniki i
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Cz³onek Prezydium PKG 1985-1999,
cz³onek Komitetu Badañ Morza PAN
1987-1995;
obecnie
l
cz³onek Sekcji Mechaniki Gruntów i
Fundamentowania oraz Sekcji Hydrotechniki Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN,
l
cz³onek Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania,
l
cz³onek Miêdzynarodowej Komisji
Palowej.
l

Profesor jest laureatem 5 nagród ministra naszego resortu oraz przesz³o 40
nagród (g³ównie I stopnia) rektora Politechniki Gdañskiej za wyró¿niaj¹c¹ siê
dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹. Posiada liczne odznaczenia: Z³oty Krzy¿
Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski i Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakê
Zas³u¿onym Ziemi Gdañskiej.
W dniu 1 sierpnia tego roku mija 47
lat nieprzerwanej pracy Jubilata w Politechnice Gdañskiej. By³ to okres niezwykle aktywnej i twórczej dzia³alnoci na rzecz nauki, dydaktyki i gospodarki narodowej. W tym czasie sta³ siê
znanym i cenionym w kraju i za granic¹ profesorem geotechniki i wybitnym
specjalist¹ w zakresie fundamentów palowych. Uzyskanie przedstawionych w
skrócie osi¹gniêæ mo¿liwe by³o dziêki
Jego zdolnociom i olbrzymiej pracowitoci. Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e prof. A. Tejchman od roku
1980 zacz¹³ powa¿nie chorowaæ na nerki, które w 12 lat póniej odmówi³y pos³uszeñstwa. Od roku 1992 by³ dializowany, by szczêliwie po oko³o 2,5 roku
otrzymaæ przeszczep nerki. W ci¹gu
ca³ego tego czasu nie przerwa³ pracy!
Na koniec nale¿y koniecznie dodaæ,
¿e jest on cz³owiekiem o du¿ej kulturze
osobistej, bardzo pogodnym, umiechniêtym, pe³nym humoru. Wielokrotnie
potrafi dowcipem ubarwiæ posiedzenia
Rad Naukowych Wydzia³u.
Z okazji 70. urodzin Profesora sk³adamy Mu najlepsze ¿yczenia zdrowia,
pomylnoci i wszystkiego dobrego.
Eugeniusz Dembicki
Wydzia³ Budownictwa Wodnego
i In¿ynierii rodowiska

Z t A k i p oe zji
Wspomnienie wi¹t
Bo¿ego Narodzenia
wiêta, wiêta i po wiêtach,
wi¹t tych urok siê pamiêta,
Wigilijnych potraw smak,
Dzi wspominam  by³o tak:
Karp w z³ocistej galarecie,
Pstr¹g te¿ bywa³ ` sami wiecie,
Z makaronem ` to grzybowa,
Lub czerwony barszcz królowa³
Pachnia³ bigos z pieczarkami,
By³ pó³misek z piero¿kami,
led w oleju, led w mietanie,
Ulubione wszystkich danie.
Potraw wiele, dzi brzuch boli.
Ale cz³owiek poswawoli³!
I karp sma¿y³ siê na gazie,
Kompot z suszu w du¿ej wazie,
Piernik i dro¿d¿owe ciasta,
I herbatka ` lecz liciasta,
Przed wieczerz¹ pomnê jeszcze,
To co mi³e czyni dreszcze.
To Miko³aj przyby³ wiêty,
I powrêcza³ nam prezenty.
By³a radoæ. ` Rózg nie by³o,
Potem póno siê zrobi³o,
Czas Pasterki nadszed³ wreszcie,
A wiêc rojno by³o w miecie,
Dwa wi¹t jeszcze dni przed nami,
Odpoczynek z kolêdami,
I w rodzinnym mi³ym gronie,
wi¹t Weso³ych dobieg³ koniec.
¯eby znowu za rok ca³y
Wspomnieæ to co napisa³em,
wiêta, wiêta i po wiêtach,
wi¹t, tych urok siê pamiêta.
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
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Dowiadczenia Politechniki Gdañskiej
w zakresie komercjalizacji wyników badañ naukowych (cz. II)
2.5. Prace Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej
Konstrukcja Bazyliki w Licheniu [24], której kubatura wynosi ok. 300 tys. m3. Jest to najwiêksza wi¹tynia w Polsce (11.
na wiecie). Wykonano projekt konstrukcyjny (przy wspó³pracy z Autorsk¹ Pracowni¹ Konstrukcyjn¹ W a. K) wraz z weryfikacj¹ i konsultacjami prowadzonymi przez prof. T. Godyckiego-Æwirko. Zastosowano wiele oryginalnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych poszczególnych zespo³ów Bazyliki, m.in. konstrukcjê wsporcz¹ pod kopu³ê.

W ostatnich latach (1998-2001) na Wydziale In¿ynierii L¹dowej wykonano tak¿e nastêpuj¹ce prace, które zosta³y wdro¿one w woj. pomorskim:
l
technologia podniesienia po³aci dachowej hali produkcyjnej
firmy Philips [28]. W wyniku tej pracy podniesiono w oryginalny sposób konstrukcjê dachow¹ o 2,9 m. Projekt opracowany przez zespó³ pod kierunkiem prof. J. Zió³ki zosta³ zrealizowany w Wytwórni Sprzêtu Owietleniowego w Kêtrzynie w 1998 r.;
l
badania betonów asfaltowych dla Rafinerii Gdañskiej SA [25].
Badania te umo¿liwiaj¹ podjêcie produkcji betonów Multigrade z zastosowaniem asfaltu o polepszonych w³aciwociach jakociowych. Wykonane zosta³y na zamówienie Rafinerii Gdañskiej przez zespó³ pod kierunkiem prof. J. Judyckiego.
2.6. Prace Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki
Hydroakustyczny system zdalnego sterowania obiektami
podwodnymi [33]. W pracy wykonano oryginalny hydroakustyczny system zdalnego sterowania specjalnymi obiektami u¿ywanymi przez Marynarkê Wojenn¹. Praca zlecona i wdro¿ona
w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Fragmenty konstrukcji Bazyliki w Licheniu: a) konstrukcja wsporcza
pod kopu³ê (fundament, stropy, piercieñ g³ówny, kolumnada), b) ostateczna koncepcja rusztu kolumnady kopu³y

Rz¹dowy program poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego GAMBIT 96 i GAMBIT 2000 [26]. Katedra In¿ynierii Drogowej od kilku lat prowadzi badania naukowe i projekty
krajowe poprawy bezpieczeñstwa na polskich drogach. Obecnie, jako generalny wykonawca, realizuje du¿y program krajowy GAMBIT 2000. Celem programu jest m.in. zmniejszenie
liczby miertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce do
4000 w roku 2010. Program zamówiony przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Rejestrowana i prognozowana liczba ofiar miertelnych wypadków drogowych w Polsce w latach 1998-2010

Systemy telemetrycznej diagnostyki i rehabilitacji s³uchu,
mowy i wad wzroku [31]. Wykonano kilka komputerowych
programów przez zespó³ pod kierunkiem prof. A. Czy¿ewskiego w Katedrze In¿ynierii Dwiêku i Obrazu. Za opracowanie i
wdro¿enie tych programów profesor (wraz z prof. H. Skar¿yñskim) otrzyma³ pierwsz¹ nagrodê Prezesa Rady Ministrów w
2000 r. za wybitne krajowe osi¹gniêcie techniczne oraz tytu³
promocyjny Polski Wynalazek Roku 2000 nadany przez wiatow¹ Fundacjê Cz³owiek, Rozum, Serce i przez Polski Klub
Biznesu. Opracowanie umo¿liwia masowe badania oparte na
technologii teleinformatycznej na komputerach osobistych w
sieci Internet pod adresem www.telezdrowie.pl.

Multimedialny system do badania s³uchu metod¹ audiometrii s³ownej
w szumie, przy u¿yciu standardowego zestawu komputerowego
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2.8. Prace Wydzia³u Chemicznego

Oprogramowanie do prowadzenia badañ audiometrycznych przy wykorzystaniu komputera osobistego

2.7. Prace Wydzia³u Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej
Pomiar naprê¿eñ w elementach stalowych za pomoc¹ metody wykorzystuj¹cej efekt Barkhausena [29, 30]. Opracowana
metoda pomiaru wraz z urz¹dzeniem do przemys³owego wykorzystania typu MEB1 umo¿liwia wyznaczenie naprê¿eñ w³asnych
w stalach w sposób nieniszcz¹cy, m.in. w blachach stosowanych
w przemyle okrêtowym. W okresie 1998-2000 metodê zastosowano w Elektrociep³owni EC w Gdañsku, Elektrowni Be³chatów, Stoczni Gdynia oraz w ABB Alstom Power w Elbl¹gu.

Elektrochemiczna metoda ochrony przed korozj¹ [34, 35].
Badaniami elektrochemicznej ochrony przed korozj¹ zajmuje
siê od wielu lat Katedra Technologii Zabezpieczeñ Przeciwkorozyjnych, któr¹ kierowa³ poprzednio prof. R. Juchniewicz, a
obecnie prof. K. Darowicki. Ostatnio wykonano prace dotycz¹ce ochrony wewnêtrznej powierzchni ruroci¹gów wielkorednicowych (rys. 21) w Elektrowni £aziska oraz ochronê korozyjn¹ Mostu Siennickiego w Gdañsku. Zespó³, który opracowa³
projekt ochrony ruroci¹gów, zdoby³ br¹zowy medal na wystawie Brussels Eureka w 1995 roku. Pracownicy Katedry na
podstawie bezporednich umów z Zarz¹dem Dróg w Gdañsku
prowadz¹ ci¹g³y nadzór nad zainstalowanymi systemami ochrony katodowej. W Katedrze prowadzone s¹ tak¿e prace na temat
tworzyw konstrukcyjnych dla instalacji energetycznych z kondensuj¹cymi siê spalinami, a tak¿e z zakresu badañ pow³ok organicznych za pomoc¹ elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Katedra przeprowadzi³a inspekcjê pow³ok malarskich
na wielu mostach i wiaduktach, wskazuj¹c na bezporednie zagro¿enia (m.in. w Bydgoszczy, Pu³awach, Bytomiu i Fordonie).

Schemat instalacji ochrony katodowej wewnêtrznych powierzchni ruroci¹gów wielkorednicowych

W 2001 roku Katedra Chemii Analitycznej Wydzia³u Chemicznego przyst¹pi³a do V Programu Ramowego Unii Europejskiej, realizuj¹c podprogram VISCAT [36], którego wyniki zwi¹zane z ochron¹ rodowiska wodnego bêd¹ mia³y du¿e znaczenie dla regionu gdañskiego.
Aparat do pomiaru naprê¿eñ w³asnych MEB1

Naprê¿enia w³asne w próbce po spawaniu [30]
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3. Podsumowanie
Analizuj¹c dane statystyczne dotycz¹ce aktualnej sytuacji w
przemyle w zakresie efektywnoci transferu osi¹gniêæ naukowych, innowacji, mo¿liwoci rozwoju eksportu, a tak¿e uwzglêdniaj¹c wieloletnie dowiadczenie Politechniki Gdañskiej we
wspó³pracy z zak³adami przemys³owymi, mo¿na sformu³owaæ
nastêpuj¹ce uwagi ogólne, wnioski i zalecenia:
1. Obecnie wystêpuje w krajowym przemyle bardzo ma³e wykorzystanie patentów polskich i zagranicznych. Np. w Polsce w 1999 r. zastosowano 0,6 patentu na 10.000 mieszkañców, podczas gdy w Unii Europejskiej  2,6, a w krajach
zrzeszonych w OECD ` a¿ 5,8 patentu, czyli prawie 10 razy
wiêcej ni¿ w Polsce.
2. Bardzo ma³e wykorzystanie dla rozwoju, szczególnie ma³ych
i rednich zak³adów, projektów celowych Komitetu Badañ
Naukowych, czyli projektów wykonywanych wspólnie z zak³adem produkcyjnym, pomimo ¿e rodki na ten cel s¹ du¿e
 wynosz¹ 10% ogó³u rodków KBN. Powodem takiej sytuacji mo¿e byæ wymagany udzia³ w kosztach realizacji pro

PISMO PG
jektów (50%), co jest zbyt wielkim obci¹¿eniem dla wielu ma³ych i rednich zak³adów. Wskazane by³oby wprowadzenie
ulg finansowych dla tych zak³adów lub te¿ obni¿enie wymaganego udzia³u finansowego, szczególnie dla zak³adów zaczynaj¹cych dopiero dzia³alnoæ.
3. Ma³e zainteresowanie zak³adów produkcyjnych, orodków
naukowo-badawczych i uczelni V Ramowym Programem
Badawczym Unii Europejskiej. Wykorzystanie rodków, których czêæ pochodzi od rz¹du polskiego, jest zbyt ma³e, a
projekty tego typu (obecnie przygotowywany jest VI Program) mog¹ znacznie podnieæ poziom uczestnicz¹cego w
nim zak³adu produkcyjnego.
4. Czêsto wystêpuj¹ trudnoci w sprzeda¿y produktów tworzonych przez polskich in¿ynierów i producentów, gdy¿ transfer projektów i technologii zagranicznych gwarantuje najczêciej tak¿e rynek zbytu. W tym zakresie pozytywn¹ rolê spe³niaj¹ Miêdzynarodowe Targi Gdañskie SA, które organizuj¹
cykliczne wystawy innowacji i targi producentów, przydzielaj¹c m.in. nagrody za polskie oryginalne produkty, np. Grand
Prix im. prof. R. Szewalskiego.
5. Ma³e zapotrzebowanie przedsiêbiorstw województwa pomorskiego na innowacje w dziedzinie techniki i ma³a aktywnoæ
we wspó³pracy, np. z Politechnik¹ Gdañsk¹, w której wiêkszoæ opracowañ naukowych wykonywana jest dla zak³adów
z innych województw (wy³¹czaj¹c prace dla gospodarki morskiej).
6. Przemys³ województwa pomorskiego (poza okrêtowym) nie
wykazuje oczekiwanej dynamiki rozwoju, mimo ¿e region
jest oceniany na 3 miejscu pod wzglêdem mo¿liwoci lokalizacji zak³adów wysokich technologii, a wiêc o du¿ej innowacyjnoci. G³ówne centra gospodarki przesuwaj¹ siê jednak do innych regionów Polski. Gdañsk pozostaje wyranie
w tyle za Warszaw¹, Poznaniem, Wroc³awiem czy Krakowem. Produkcja sprzedana przemys³u wynosi³a w województwie pomorskim w 1999 r. ok. 23 mld z³, co daje 7. pozycjê
w rankingu wszystkich województw (województwo mazowieckie zajmuje pierwsz¹ pozycjê z produkcj¹ sprzedan¹ w
1999 r. za 81,5 mld z³).
7. W regionie pomorskim nale¿y wszelkimi sposobami d¹¿yæ
do zwiêkszenia inwestycji i rozwoju ma³ych oraz rednich
zak³adów o nowoczesnej produkcji. Jednym ze sposobów powinno byæ zwiêkszenie promocji i nawi¹zanie cis³ej wspó³pracy z orodkami naukowymi, np. poprzez powo³anie Pomorskiego Parku Technologicznego i zwiêkszenie roli Pomorskiej Izby Przemys³owo-Handlowej oraz innych orodków mog¹cych pomóc w transferze nowoczesnych technologii do naszego regionu. Politechnika Gdañska wraz ze swoimi specjalistami i laboratoriami jest otwarta na wszelkie formy wspó³pracy w tym zakresie.
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mieræ na drodze  koszt mobilnoci czy ignorancji?
Motto: Bo wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki siê
nie wydarzy. A. A. Milne, 1928 r.
Do mierci na drodze przywyklimy do tego stopnia, ¿e prawie jej
nie zauwa¿amy, dos³ownie i w przenoni. Dos³ownie, albowiem przeje¿d¿aj¹c przez miejsca wypadku, który wydarzy³ siê przed chwil¹,
zwalniamy  raczej z ciekawoci, ni¿ z ostro¿noci, by ju¿ po kilometrze powróciæ do normalnego tempa podró¿y, zazwyczaj z prêdkoci¹
znacznie przekraczaj¹c¹ lokalny limit.
W przenoni, albowiem mamy na ogó³ mgliste wyobra¿enie o poziomie zagro¿enia naszego zdrowia i ¿ycia w ruchu drogowym, czy te¿
ogólnie w rodkach transportu. Na wieæ o katastrofie lotniczej solidaryzujemy siê w mylach z rodzinami ofiar, dziêkuj¹c Bogu, ¿e to nie my
lecielimy tym samolotem. I gdy wówczas rz¹d og³asza ¿a³obê narodow¹, nawet do g³owy nam nie przychodzi, ¿e gdyby to robi³ z myl¹ o
ofiarach ruchu drogowego, musia³by to powtarzaæ co tydzieñ.
Czy zatem naszemu spo³eczeñstwu brakuje informacji o faktycznym
stanie bezpieczeñstwa ruchu drogowego w Polsce? S¹dzê, ¿e tak, mimo
doæ sporych wysi³ków ró¿nych instytucji odpowiedzialnych za brd, a
ponadto mediów, które w ostatnich latach zrobi³y bardzo wiele dla poinformowania spo³eczeñstwa o tym. G³ównym powodem doæ niskiego poziomu wiadomoci o wielkoci ryzyka w ruchu drogowym jest
wrêcz powszechne przekonanie o tym, ¿e wypadki drogowe wydarzaj¹ siê innym, a nie nam. A jeli ju¿ my spowodujemy wypadek, to
trzeba du¿o czasu na to, by pozbyæ siê natarczywej myli o istnieniu
jakiej innej, nieznanej, b¹d niezarejestrowanej przez policjê, okolicznoci, która by³a faktyczn¹ przyczyn¹. No bo przecie¿ to nie moglimy
byæ my!
Przejdmy zatem do faktów. W wiecie rocznie ginie oko³o 1 mln
osób, a w krajach Unii Europejskiej ` 42 tys. wiatowa Organizacja
Zdrowia plasuje dzi wypadki drogowe na 9. miejscu listy rankingowej
najwiêkszych zagro¿eñ dla ludzkiego zdrowia i ¿ycia. Jednak¿e weNr 1/2003

d³ug jej ostro¿nych prognoz, w roku 2020 wypadki drogowe osi¹gn¹
ju¿ 3. miejsce, tu¿ po chorobach serca i nerwicach, a ³¹czna liczba miertelnych ofiar mo¿e siêgn¹æ nawet 2 mln osób.
W krajach UE szacuje siê, ¿e miertelna ofiara ruchu drogowego
kosztuje spo³eczeñstwo oko³o 1 mln EURO. Ciekawostk¹ jest to, ¿e
³¹czne roczne koszty wypadków drogowych s¹ równe kosztom produkcji nowych samochodów wprowadzanych w danym roku na drogi Unii.
Zaiste, jest to jeden z najwiêkszych paradoksów wspó³czesnego wiata.
Bezporednie koszty wypadków drogowych w Polsce szacuje siê na
oko³o 12 mld PLN. Stanowi to prawie æwieræ tzw. dziury bud¿etowej, jednak¿e nale¿y wyjaniæ, ¿e nie s¹ to wszystkie straty. Trzeba
bowiem dodaæ te powstaj¹ce w wyniku zmniejszenia siê produkcji i
konsumpcji ofiar wypadków. Obecnie Bank wiatowy szacuje te straty
na poziomie 2,7 PKB.
Co zatem dotychczas zrobiono w Polsce od tego czasu, gdy na drogach zginê³o prawie 8 tys. osób w 1991 r.? W 1992 grupa ekspertów
Banku wiatowego opracowa³a raport Road safety in Poland, który
spowodowa³ dwie wa¿ne decyzje polskiego rz¹du:
l
powo³ano Krajowa Radê Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, która
koordynuje dzia³alnoæ wszystkich resortów i rz¹dów centralnych
w zakresie brd;
l
minister transportu zamówi³ w KBN projekt badawczy Bezpieczeñstwo ruchu drogowego w Polsce, który drog¹ konkursu powierzono Katedrze In¿ynierii Drogowej Politechniki Gdañskiej, jako projekt PBZ-110-01.
Efektem prac du¿ego zespo³u wielodyscyplinarnego by³ Zintegrowany Program Poprawy BRD w Polsce, nazwany akronimem GAMBIT 96, który doczeka³ siê kilku wdro¿eñ wojewódzkich. Po zmianie
struktury organizacyjnej kraju w 1999 r. minister transportu zamówi³
now¹ wersjê programu, GAMBIT 2000, który 8 maja 2001 zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów jako program bezpieczeñstwa ruchu drogowego dla Polski, na lata 2001-2010. Ten projekt jest obecnie wdra¿any
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w kilku województwach: l¹skim, ³ódzkim, lubelskim, pomorskim i
warmiñsko-mazurskim. W przygotowaniu s¹ dwa nastêpne; GAMBIT
Lubuski i GAMBIT Mazowiecki.
Gdy 10 lat temu rozpoczynalimy z wielkim trudem pierwsze prace
nad tworzeniem systemu brd w Polsce, na naszych drogach ginê³o prawie 8 tys. osób rocznie. Oznacza³o to oko³o 22 zabitych na 100 tys.
mieszkañców w ci¹gu roku. Dzi liczba ta spad³a do 5534 w roku 2001,
czyli do 14,3 zabitych/100 tys. To du¿o czy ma³o? Najpierw postarajmy
siê doceniæ pracê wielu instytucji, organizacji i osób zaanga¿owanych
w ten proces, stwierdzaj¹c, ¿e jest to -oko³o 40% mniej ni¿ w 1991 r. A
nastêpnie mo¿na wyraziæ ¿al, ¿e tempo spadku liczby miertelnych ofiar
ruchu drogowego nie jest takie, jakie mog³oby byæ, jeli odniesiemy to
do krajów bardziej rozwiniêtych ni¿ Polska. Dzi najlepsze kraje wiata, jak Szwecja czy Wielka Brytania, s¹ ju¿ poni¿ej 6 zabitych na 100
tys. mieszkañców rocznie. Czyli nieco wiêcej ni¿ 2 razy lepiej. Jest to
dowodem, ¿e naprawdê warto do³o¿yæ starañ i rodków, by zmierzaæ
do ambitnego celu, jakim jest ciganie najlepszych. Na rysunku przedstawiono te dane dla krajów OECD, na podstawie statystyk z roku 2000,
jednak¿e uzupe³nione o dane dla Polski za rok 2001, by zilustrowaæ
pozytywny trend w naszym kraju.
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niechronieni u¿ytkownicy dróg; do nich zalicza siê pieszych i rowerzystów. Najechanie na nich to prawie 40% wszystkich wypadków,
w wyniku których ginie prawie 50% wszystkich ofiar;
miejsca szczególnego zagro¿enia; tzw. czarne punkty skrzy¿owania lub odcinki dróg, których modernizacja albo przebudowa wydaje siê jedynym sposobem poprawy bezpieczeñstwa. Jednak¿e w
pierwszym kroku zastosowano szczególnie intensywne oznakowanie, co przynosi pozytywne efekty.
Prognoza liczby ofiar miertelnych wed³ug programu GAMBIT

miertelne ofiary ruchu drogowego w krajach OECD w 2000 roku

G³ównym celem programu GAMBIT 2000 jest zmniejszenie liczby
miertelnych ofiar ruchu drogowego w 2010 r. do poziomu 4 tys. rocznie. Bêdzie to oznaczaæ wskanik nie wiêcej ni¿ 10 zabitych/100 tys.
mieszkañców. Aby to osi¹gn¹æ, w programie przewidziano zestaw rodków prewencyjnych, bazuj¹cych na wynikach diagnozy stanu bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Stwierdzono w niej nastêpuj¹ce g³ówne
problemy, których rozwi¹zanie powinno przynieæ najwiêksze efekty;
s¹ to:
l
nadmierna prêdkoæ; co pi¹ty wypadek drogowy w Polsce jest wynikiem nadmiernej prêdkoci, albo prêdkoci niedostosowanej do
warunków drogowo-ruchowych. Ginie w nich 1/3 wszystkich ofiar
ruchu drogowego. Na ka¿de 100 wypadków tego typu przypada 16
osób zabitych, podczas gdy redni wskanik ciê¿koci wypadków
na polskich drogach wynosi 12;
l
m³odzi kierowcy; wród kierowców  sprawców wypadków drogowych, 35% stanowi³y osoby w wieku 18-24 lata. Nale¿y podkreliæ, ¿e ta grupa wiekowa to jedynie 10% populacji kraju. Obecnie wypadki drogowe s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn nag³ych zgonów w Polsce, a w grupie ludzi m³odych  pierwsz¹. Wród przyczyn nadmiernego uczestniczenia ludzi m³odych w wypadkach
drogowych wymienia siê brak dowiadczenia, sk³onnoæ do podejmowania ryzyka, a ostatnio coraz czêciej sobotnio-niedzielne
powroty z dyskotek, pod wp³ywem alkoholu lub narkotyków, w
towarzystwie kole¿anek i kolegów, którym kierowca koniecznie
chce zaimponowaæ;

Ostatnie zmiany w prawie o ruchu drogowym przynios³y dwie wa¿ne nowoci:
l
prawne umocowanie Krajowej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, steruj¹cej pracami w terenie za porednictwem rad wojewódzkich, którym przewodnicz¹ wojewodowie,
l
obowi¹zek corocznego sk³adania Sejmowi przez rz¹d raportu o stanie bezpieczeñstwa ruchu w Polsce.
Jestemy przekonani, ¿e przyjêta w programie strategia dzia³añ jest
w³aciwa, i ¿e prowadzi do celu. Sta³a tendencja spadkowa liczby zabitych na drogach, która utrzymuje siê ju¿ od 5 lat, dowodzi, ¿e proces
poprawy bezpieczeñstwa ruchu w Polsce rokuje dobre wyniki. Jednak¿e wymaga on dwojakiego wsparcia:
politycznego; dla dalszego utrzymania w wiadomoci w³adz bezpieczeñstwa ruchu drogowego, jako wa¿nego problemu spo³ecznego i
ekonomicznego, który dzi poch³ania ok. 2,7% PKB, czyli ponad 12
mld z³ rocznie,
spo³ecznego; by g³osami wyborców wywieraæ presjê na polityków
odpowiedzialnych za decyzje, które mog¹ wp³ywaæ na poziom zagro¿enia naszego zdrowia i ¿ycia w ruchu drogowym. A ponadto, by prawid³ow¹ postaw¹ tego samego spo³eczeñstwa w ruchu drogowym tworzyæ now¹ kulturê, nowe wzorce zachowañ na drodze.
W Szwecji, której Parlament przyj¹³ w 1999 r. program pod nazw¹
Wizja Zero, czyli zero zabitych w ruchu drogowym, obecnie ginie 6
osób na 100 tys., a w Polsce 2,5 raza wiêcej. Jeli osi¹gniemy cel postawiony w Krajowym Programie GAMBIT 2000, to uzyskamy wskanik oko³o 10. Oznacza to, ¿e nadal bêdziemy daleko w tyle za Szwecj¹. Ponadto, musimy umieæ wyobraziæ sobie, ¿e do roku 2010 w Polsce na drogach zginie 40 tys. osób. To jest 1 promil ludnoci  co
tysiêczny obywatel.
Czy staæ nas zatem na p³acenie tak wielkiej kontrybucji za ruch drogowy? Jest to pytanie, obok którego nie mo¿na przejæ obojêtnie. Wszak
bezpieczeñstwo na polskich drogach bêdzie takie, jakie zechcemy mieæ,
wiadomi wielkoci zagro¿enia naszego zdrowia i ¿ycia w ruchu drogowym.
Ryszard Krystek
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej
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