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styczeń / january „Mostek na Wierzycy koło Gniewa” (Gniew, rzeka Wierzyca).
Fot. Roman Hudzik. Wyróżnienie Kapituły ZMRP.
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luty / february „Z żabiej perspektywy” (Poznań, Most Biskupa Jordana).
 Fot. Katarzyna Mujta. III miejsce Kapituły ZMRP.
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„Wędrujący most nocą” (Ryboły-Ploski, Most na rzece Narew).
 Fot. Anna Zajkowska. Laureat Konkursu Facebookowego.marzec / march
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kwiecień / april „Nad Dunajem” (Budapeszt, Most Łańcuchowy).
Fot. Karolina Hanuszkiewicz. 
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„Most w budowie” (Tczew).
 Fot. Roman Hudzik. Wyróżnienie w kategorii Open.maj / may

Ogólnopolski Dzień Mostowca
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„Skyline” (Toruń, Most gen. Elżbiety Zawackiej).
fot. Karolina Makuch.czerwiec / june
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„Tczewski most o wschodzie” (Tczew).
 Fot. Roman Hudzik. Wyróżnienie prof. Cywińskiego.lipiec / july

26 27 28 29 30

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
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           cz           pt         sb
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               thu                fri         sat



www.media-prof.plwww.zmrp.pl

„Lustrzane odbicie” (Iran, most pieszy).
 Fot. Marek Hernik. II miejsce w kategorii Open.sierpień / august
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„Most zwodzony” (Gdańsk Sobieszewo, most zwodzony).
 Fot. Bartłomiej Szymerski. Wyróżnienie Kapituły ZMRP.wrzesień / september
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październik / october „Oświecony” (Most zamkowy w Rzeszowie).
 Fot. Artur Wysocki. Wyróżnienie Kapituły ZMRP.
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„Most Siekierkowski o poranku” (Warszawa, Most Siekierkowski).
 Fot. Jakub Grochowski. I miejsce Kapituły ZMRP.listopad / november
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grudzień / december
„Most pod drogą mleczną” (Poznań, Most Biskupa Jordana).

 Fot. Katarzyna Mujta. Laureat Konkursu Facebookowego.
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Kalendarz  Mostowy 2021

Wydawca:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne 

Ewelina Nawara

ul. Zawale 24, 42-500 Będzin

tel./faks: 32 761 60 60

www.media-prof.pl

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 trzynasty, stają się ozdobą kalendarza polskich mostowców...

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

Organizator cyklu:Wydawca czasopisma specjalistycznego:

Fotografie na okładce: 

Zdjęcie główne okładki:  

„Światło w ciemności” (Budapeszt, Most Łańcuchowy). Fot. Karolina Hanuszkiewicz 

Małe zdjęcia okładki

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

Po lewej: 

„Most Siekierkowski o poranku” (Warszawa, Most Siekierkowski). Fot. Jakub Grochowski. I miejsce Kapituły ZMRP.

„Most zwodzony” (Gdańsk Sobieszewo, most zwodzony). Fot. Bartłomiej Szymerski. Wyróżnienie Kapituły ZMRP.

„Most w budowie” (Tczew). Fot. Roman Hudzik. Wyróżnienie w kategorii Open.

Po prawej:

„Nad Dunajem” (Budapeszt, Most Łańcuchowy). Fot. Karolina Hanuszkiewicz.

„Oświecony” (Most zamkowy w Rzeszowie). Fot. Artur Wysocki. 

„Skyline” (Toruń, Most gen. Elżbiety Zawackiej). Fot. Karolina Makuch.

Kalendarz Mostowy ukazuje się od 2009 roku. W tegorocznym wydaniu zostały opublikowane zdjęcia  
z Konkursu Fotograficznego Most Światłem Malowany im. Andrzeja Niemierki organizowanego  

przez Koło Naukowe Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej i Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
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