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„Zimowy transport – wiadukt kolejowy w Bojszowicach”
Fot.: Grzegorz Łaba. I nagroda.



www.media-prof.plwww.zmrp.pl

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 23 31
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
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

6 7 8 9

luty / february „Znikając w ciemności – wiadukt nad S3 koło Gorzowa Wielkopolskiego”
Fot.: Grzegorz Łaba. III Nagroda.
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„Most Siekierkowski – ujęcie 2”
Fot.: Sebastian Kozłowski. Zdjęcie zakwalifikowane do I etapu.
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marzec / march
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kwiecień / april „Kładka pieszo-jezdna w Lubniu na rzece Rabie”
Fot.: Wojciech Średniawa. II Nagroda.
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„Kładka pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim”
Fot.: Mariusz Prędota. Zdjęcie zakwalifikowane do II etapu.
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Ogólnopolski Dzień Mostowca
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„Most kamienny z XV wieku w Bardzie na Nysie Kłodzkiej.”
Fot.: Wojciech Średniawa. Zdjęcie zakwalifikowane do I etapu.
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„Most żelbetowy przez Wilczy Jar w Tresnej”
Fot.: Wojciech Średniawa. Zdjęcie zakwalifikowane do II etapu.
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lipiec / july
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„Kładka pieszo-jezdna w Lubniu na rzece Rabie”
Fot.: Wojciech Średniawa. Zdjęcie zgłoszone do konkursu.
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sierpień / august



www.media-prof.plwww.zmrp.pl

„W ciemności – most przez Nysę w Skorogoszczy w ciągu DK94”
Fot.: Grzegorz Łaba. Wyróżnienie.
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wrzesień / september
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październik / october „Kładka na Sole w Węgierskiej Górce”
Fot.: Wojciech Średniawa. Wyróżnienie.
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„Nad Bobrem i wiadukt kolejowy w Bolesławcu”
Fot.: Grzegorz Łaba. Zdjęcie zakwalifikowane do I etapu.listopad / november
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„Miejski – kładka nad rzeką Białą przy centrum Sfera”
Fot.: Grzegorz Łaba. Wyróżnienie.

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

49 50 51 52 

grudzień / december



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

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

Wyniki Konkursu:
I nagroda: Grzegorz Łaba (Bielsko-Biała) za zdjęcie „Zimowy transport – wiadukt kolejowy w Bojszowicach”

II nagroda: Wojciech Średniawa (Kraków) za zdjęcie „Kładka pieszo-jezdna w Lubniu na rzece Rabie”

III nagroda: Grzegorz Łaba (Bielsko-Biała) za zdjęcie „Znikając w ciemności – wiadukt nad S3 koło Gorzowa Wielkopolskiego”

Wyróżnienie: Grzegorz Łaba (Bielsko-Biała) za zdjęcie „Miejski – kładka nad rzeką Białą przy centrum Sfera”

Wyróżnienie: Wojciech Średniawa (Kraków) za zdjęcie „Kładka na Sole w Węgierskiej Górce”

Wyróżnienie: Grzegorz Łaba (Bielsko-Biała)  za zdjęcie „W ciemności – most przez Nysę w Skorogoszczy w ciągu DK94”

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom odbyło się 4 czerwca 2013 r. podczas XXIII Seminarium „Współczesne metody 

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

Kalendarz ukazuje się od 2009 roku

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  Mostowy 2014

Kalendarz prezentuje fotografie wyróżnione w IX edycji Konkursu Fotograficznego (2012) 

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej na najlepsze zdjęcie mostu w Polsce.

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 szósty, stają się ozdobą kalendarza polskich mostowców…
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