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styczeń / january „Most nad rzeką Skrwą w ciągu linii kolejowej nr 27”
Fot. Mariusz Prędota (Warszawa). Zdjęcie zakwalifikowane do II etapu.
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luty / february „Poranek w Solcu nad Wisłą” - budowa mostu przez Wisłę w m.Kamień
Fot. Marek Rzytelewski (Bydgoszcz). III nagroda.
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„Kładka przez Odrę na jazie w Chróścicach”
Fot. Władysław Kluczewski (Wrocław). Wyróżnienie.marzec / march
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kwiecień / april „Most Średnicowy przez Wisłę w Warszawie”
Fot. Tomasz Wierzbicki (Warszawa). Wyróżnienie.
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„Wiadukt na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy”
Fot. Michał Delmaczyński (Bydgoszcz). II nagroda.maj / may

Ogólnopolski Dzień Mostowca

18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
pn     wt      śr      cz       pt       sb      nd      pn      wt        śr          cz          pt          sb          nd         pn         wt          śr          cz           pt          sb          nd          pn          wt           śr           cz           pt           sb           nd          pn           wt          śr
mon      tue        wed        thu          fri           sat         sun        mon        tue            wed             thu               fri               sat               sun             mon             tue              wed              thu                fri                sat                sun              mon              tue               wed               thu                 fri                 sat                sun              mon                tue              wed



www.media-prof.plwww.zmrp.pl

„Kładka nad Zakopianką w Jaworniku koło Myślenic”
Fot. Wojciech Średniawa (Kraków). I nagroda.czerwiec / june
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„Most Średnicowy w Warszawie”
Fot. Tomasz Wierzbicki (Warszawa). Zdjęcie zakwalifikowane do etapu finałowego.lipiec / july
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„Zabezpieczanie antykorozyjne mostu kolejowego przez Wisłę w Sandomierzu”
Fot. Zdzisław Galas (Kielce). Zdjęcie zgłoszone do Konkursu.sierpień / august
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„Most łukowy na Wiśle w Toruniu”
Fot. Anna Banaś (Gdańsk). Zdjęcie zakwalifikowane do etapu finałowego.wrzesień / september
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październik / october „Most kolejowy w Niepołomicach na Wiśle”
Fot. Wojciech Średniawa (Kraków). Zdjęcie zakwalifikowane do etapu finałowego.
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„Most Rędziński – spojrzenie na wanty”
Fot. Władysław Kluczewski (Wrocław). Zdjęcie zakwalifikowane do etapu finałowego.listopad / november
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„Zimowe klimaty” – Most w parku zamkowym książąt pszczyńskich w Pszczynie
Fot. Grzegorz Kopeć (Goczałkowice-Zdrój). Zdjęcie zgłoszone do Konkursu.grudzień / december
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Kalendarz ukazuje się od 2009 roku

Kalendarz  Mostowy 2017

Sąd Konkursowy: 
Katarzyna Janikowska (Bydgoszcz), Jerzy Mąkowski (Warszawa), Ewa Michalak (Rzeszów), Marek Mistewicz (Warszawa),  

Andrzej Niemierko (Warszawa) – przewodniczący, Jadwiga Wrzesińska (Warszawa)

Wyniki Konkursu:
I nagroda: Wojciech Średniawa (Kraków) za zdjęcie „Kładka nad Zakopianką w Jaworniku koło Myślenic”

II nagroda: Michał Delmaczyński (Bydgoszcz) za zdjęcie „Wiadukt na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy”

III nagroda: Marek Rzytelewski (Bydgoszcz) za zdjęcie „Poranek w Solcu nad Wisłą” – budowa mostu przez Wisłę w m. Kamień

Wyróżnienie: Władysław Kluczewski (Wrocław) za zdjęcie „Kładka przez Odrę na jazie w Chróścicach”

Wyróżnienie: Tomasz Wierzbicki (Warszawa) za zdjęcie „Most Średnicowy przez Wisłę w Warszawie”

Wyróżnienie: Mariusz Prędota (Warszawa) za zdjęcie „Krata 3” – most przez Wisłę w ciągu linii kolejowej nr 26 (zdjęcie główne okładki) 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom odbyło się 7 czerwca 2016 r. tradycyjnie podczas XXVI Seminarium „Współczesne metody  

budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”, organizowanego przez Politechnikę Poznańską i Oddział Wielkopolski ZMRP w Rosnówku koło Poznania.

Organizator cyklu:Wydawca czasopism specjalistycznych:

Wydawca:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne 

Ewelina Nawara

ul. Zawale 24, 42-500 Będzin

tel./faks: 32 761 60 60

www.media-prof.pl

Kalendarz prezentuje fotografie wyróżnione w XII edycji Konkursu Fotograficznego (2015) 
Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej na najlepsze zdjęcie mostu w Polsce.

ZMRP jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji zrzeszających mostowców 
i sympatyków mostownictwa. Istnieje od 1991 roku.

Jesteśmy dumni z dokonań polskiego budownictwa mostowego. Doceniamy nie tylko nowoczesne rozwiązania 
konstrukcyjne, ale również estetykę naszych obiektów. Budujemy trwałe, piękne, bezpieczne mosty. Najwspanialsze 

mostowe fotografie, już po raz dziewiąty, stają się ozdobą kalendarza polskich mostowców…

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej i Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
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