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„Z innej perspektywy” Wnętrze stalowego dźwigara skrzynkowego mostu MS 14
w ciągu drogi S1 w Łodygowicach. Fot. Grzegorz Kopeć. Zdjęcie wyróżnione.
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luty / february Kładka mostu Łazienkowskiego w Warszawie.
 Fot. Anna Banaś. Zdjęcie wyróżnione.
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Kładka przez Dunajec w Sromowcach Niżnych.
 Fot. Michał Krygier. marzec / march
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kwiecień / april Spawany.
 Fot. Andrzej Gebert.
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Akwedukt II.
 Fot. Andrzej Gebert. maj / may

Ogólnopolski Dzień Mostowca
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Most drewniany nad fosą zamku w Oporowie. 
Fot. Michał Krygier. czerwiec / june
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Most łukowy kamienny w Parku Królikarnia w Warszawie.
 Fot. Michał Krygier. lipiec / july
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Most drogowo-kolejowy im. Legionów Piłsudskiego przez Wisłę w Płocku.
 Fot. Andrzej Gałat. sierpień / august
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„Złota polska jesień 3” Most w parku zamkowym książąt pszczyńskich w Pszczynie.
 Fot. Grzegorz Kopeć. wrzesień / september
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październik / october Świętokrzyski.
 Fot. Andrzej Gebert. 
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„Złota polska jesień 2” Most w parku zamkowym książąt pszczyńskich w Pszczynie.
 Fot. Grzegorz Kopeć. Zdjęcie wyróżnione.listopad / november
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Fort Bema – kolaż.
Fot. Andrzej Gebert.grudzień / december
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Kalendarz ukazuje się od 2009 roku

Kalendarz  Mostowy 2019

Sąd Konkursowy: 
Katarzyna Janikowska, Jerzy Mąkowski, Ewa Michalak, Marek Mistewicz, Piotr Rychlewski – przewodniczący, Jadwiga Wrzesińska

Prace wyróżnione:

Grzegorz Kopeć za zdjęcia: „Złota polska jesień 2” Most w parku zamkowym książąt pszczyńskich w Pszczynie  

oraz „Z innej perspektywy” Wnętrze stalowego dźwigara skrzynkowego mostu MS 14 w ciągu drogi S1 w Łodygowicach.

Anna Banaś za zdjęcie Kładka mostu Łazienkowskiego w Warszawie.

Andrzej Gebert za zdjęcie Akwedukt I (na okładce).

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 12 czerwca 2018 r. tradycyjnie podczas XXVIII 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 edycji 2018 Konkursu Fotograficznego ZMRP  
im. Andrzeja Niemierki 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 jedenasty, stają się ozdobą kalendarza polskich mostowców…

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