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Studenci po raz kolejny udowodnili, że ich świeże spojrzenie na materiały drogowe, które już funkcjonują na polskim rynku, a także doświadczenie firm, z którymi współpracowali podczas konkursu, może stać się początkiem
wielkich pomysłów. Byliśmy tego świadkami podczas konferencji Przyszłość dróg zależy od Ciebie – nie myśl
szablonowo, zorganizowanej 15 maja 2014 r. w Kielcach, w czasie targów Autostrada-Polska.
Myślą przewodnią konkursu stał się cytat
zaczerpnięty z powieści Fiodora Dostojewskiego Bracia Karamazow: „Daj młodemu
człowiekowi mapę do Nieba, a odda ci ją
jutro… poprawioną”.
Cel, jaki postawił przed sobą organizator konkursu, a mianowicie zwiększenie
zainteresowania studentów poszukiwaniem nietuzinkowych rozwiązań i nowych zastosowań znanych produktów
do budowy dróg, aktywizację studentów
w działalność rozwojową skutkującą opracowaniem nowych technologii w branży
drogowej, został w stu procentach osiągnięty.
Do finału zakwalifikowały się zespoły
z Politechnik Lubelskiej, Świętokrzyskiej,
Krakowskiej, Białostockiej, Śląskiej,
a także dwa zespoły reprezentujące Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Prace studentów oceniała komisja
konkursowa w składzie: prof. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM – przewodniczący,
Wacław Michalski, dyrektor Departamentu Technologii GDDKiA – wiceprzewodniczący, Janusz Bohatkiewicz, prezes zarządu Ekkom, Tomasz Zambrzycki,
Quest Change Managers, Piotr Kledzik,
prezes zarządu Bilfinger Infrastructure,
Liliana Chołuj, organizatorka i pomysłodawczyni konferencji; w imieniu Igora

Ruttmara, prezesa zarządu TPA, wystąpiła
Ewa Wilk. Gospodarzem konferencji był
prof. Marek Iwański z Politechniki Świętokrzyskiej.
Komisja konkursowa zwracała uwagę
m.in. na stronę ekonomiczną przedsięwzięcia, zaspokojenie potrzeb rynkowych,
podejście do ochrony środowiska.
Nagrodę główną 6 tys. zł, tygodniowe
szkolenie menedżerskie ufundowane
przez Akademię Dobrego Startu Acados oraz tygodniowe szkolenie all inclusive od TPA zdobył zespół z Politechniki
Białostockiej, zeszłoroczny zwycięzca
konkursu. Zespół pracował z produktem firmy Lotos Asfalt – Unibit 35/50.
Drugie miejsce wraz z nagrodą w wysokości 3 tys. zł przypadło zespołowi
z Politechniki Świętokrzyskiej, który
opracowywał produkt firmy Orlen Asfalt – Orbiton Hima. Trzecie miejsce
oraz nagrodę pieniężną w wysokości
2 tys. zł zdobyła drużyna z Wojskowej
Akademii Technicznej za propozycję
użycia kruszywa 0/2 firmy OKSM. Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić zespół z Wojskowej Akademii Technicznej.
Podczas drugiej części konferencji, zatytułowanej Nauka, innowacja, technika,
technologia, prelegenci: Michalina Chołuj,
Tomasz Borodziej z Total Polska, Stanisław

Styk z Grupy PBI, Agnieszka Kędzierska
z Lotos Asfalt oraz Piotr Heinrich z Zydex Industries, w swoich referatach zastanawiali się, czym tak naprawdę jest
innowacja i które produkty na polskim
rynku zasługują na to miano. Wszyscy
zgodnie stwierdzili, że na podstawie projektów przedstawionych w pierwszej części przez studentów wiele innowacyjnych
pomysłów jeszcze przed nami. Dzięki tak
zdolnej młodzieży to źródło nigdy się nie
wyczerpie.
Z tego miejsca jeszcze raz serdecznie
gratulujemy wszystkim zespołom, które
wzięły udział w konkursie, a także firmom, które udostępniły swoje produkty.
A ponieważ los polskich dróg jest nam bliski, liczymy na wiele nowych produktów.

Lipiec – Sierpień 2014 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

39

