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Małopolski Oddział Związku Mo-
stowców RP wręczył nagrody Pon-
tifex Cracoviensis im. Sebastiana 
Sierakowskiego na uroczystej V ju-
bileuszowej gali, która odbyła się 
19 marca w Filharmonii Krakow-
skiej i zgromadziła ponad 600 go-
ści. Poprzez konkurs uhonorowane 
zostały osoby, które swoją działal-
nością przyczyniły się w sposób 
szczególny do rozwoju polskiego 
mostownictwa.

Część oficjalną gali rozpoczął Ja-
nusz Chwajoł, doradca Prezyden-
ta Miasta Krakowa ds. Przedsiębior-
czości, który w imieniu prof. Jacka 
Majchrowskiego powitał gości gali. 
Następnie odbyły się przemówienia 
reprezentantów Małopolskiego Od-
działu Związku, przewodniczącej 

Grażyny Czopek oraz wiceprzewod-
niczącego Tomasza Szuby, którzy 
w sposób szczególny podziękowali 
osobom i firmom, które od począt-
ku wspierają ideę konkursu. Kapitu-
ła złożona z przedstawicieli Zarządu 
Związku Mostowców RP i Zarządu 
Oddziału Małopolskiego Związku 
Mostowców RP przyznała nagrody 
w czterech kategoriach.
Budowniczym Roku został Jacek 
Pysz, który buduje mosty od 25 lat. 
Nagrodę odebrał z rąk prof. Tadeusza 
Tatary, dziekana Wydziału Inżynierii 
Lądowej Politechniki Krakowskiej. 
Laureat, obecnie pracownik SKAN-
SKA S.A., został doceniony m.in. 
za budowę obiektów mostowych 
na obwodnicy Wrocławia oraz bu-
dowę mostu przez Odrę w Brzegu 
Dolnym. Nagroda Projektanta Roku 

trafiła do Andrzeja Mikulaścika, który 
projektuje mosty od 30 lat. Obecnie 
jest współwłaścicielem biura projek-
towego WANTA Projektowanie Dróg 
i Mostów. Nagrodę wręczył prof. Woj-
ciech Radomski z Politechniki War-
szawskiej. Zwycięzca zaprojektował 
w ostatnim okresie m.in. most łuko-
wy przez rzekę Skawę w Mucharzu 
oraz most przez potok Więckówka 
w Wojniczu. Tytuł menadżera roku 
otrzymał Bogdan Pilujski, który zaj-
muje się zarządzaniem od 23 lat. 
Statuetkę przekazał prof. Tomasz Si-
wowski z Politechniki Rzeszowskiej. 
Nagrodzony, który pracuje w firmie 
Strabag, w ostatnich latach odpo-
wiadał m.in. za budowę 27 obiektów 
o łącznej wartości 340 mln zł na au-
tostradzie A1 odcinek Bełk–Świerkla-
ny. Za debiut mostowy roku uznano 

działalność Tomasza Zapały, które-
mu nagrodę wręczyła prof. Maria 
Kaszyńska, dziekan Wydziału Bu-
downictwa i Architektury Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie. Laureat 
jako pracownik Przedsiębiorstwa In-
żynieryjnego IMB-Podbeskidzie brał 
udział m.in. w budowie mostu nad 
rzeką Skawinka w ciągu obwodni-
cy Skawiny oraz w budowie kładki 
pieszo-jezdnej przez Rabę w miej-
scowości Lubień. Nagrodę specjal-
ną, przyznawaną za całokształt osią-
gnieć zawodowych otrzymał prof. Jan 
Biliszczuk. Werdykt Kapituły ogłosił 
pierwszy laureat Nagrody Specjalnej 
Pontifex Cracoviensis prof. Kazimierz 
Flaga. Prof. Jan Biliszczuk ma w swo-
im dorobku 209 publikacji nauko-
wych. Jest autorem lub współauto-

rem 21 nowych obiektów mostowych 
oraz autorem projektów rehabilitacji  
37 istniejących obiektów. Opracował 
również 328 ekspertyz obiektów mo-
stowych oraz przeprowadził próbne 
obciążenia 24 mostów.
Przyznanie nagród Pontifex Craco-
viensis gromadzi od początku wielu 
gości ze środowisk opiniotwórczych. 
Są wśród nich przedstawiciele samo-
rządów lokalnych, biur projektowych, 
firm związanych z branżą mostową, 
organizacji partnerskich, przedstawi-
cieli świata nauki oraz mediów. W tym 
roku sponsorami platynowymi wyda-
rzenia były: Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe BANIMEX Sp. z o.o. oraz 
TINES CAPITAL GROUP SA. Wśród 
sponsorów złotych znalazły się: Przed-
siębiorstwo Budowlane ESBUD Stani-
sław Chryczyk oraz Rekma Sp. z o.o. 

Patronat medialny nad konkursem 
sprawowały: portal „budownictwo-
inzynieryjne.pl”, magazyny „Builder”, 
„Drogi”, portal „e-droga”, magazyn  
„Geoinżynieria: drogi, mosty, tune-
le”, portal „inżynieria.com”, czaso-
pisma „Materiały Budowlane”, „Mo-
sty”, „Mosty Polskie”, „Nowoczesne 
Budownictwo Inżynieryjne”, „Obiekty 
Inżynierskie”, „Polskie Drogi”, „Prze-
gląd Budowlany”, oraz „Rynek Kole-
jowy”. Uroczystość uświetnił występ 
dwójki znanych krakowskich artystów: 
Andrzeja Sikorowskiego i Grzegorza 
Turnaua. Natomiast galę poprowadzi-
ła krakowska artystka Lidia Jazgar 
oraz Wojciech Wocław.
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
nominowanym oraz laureatom czwar-
tej edycji konkursu Pontifex Craco-
viensis!

Nagrody Pontifex Cracoviensis 2015 przyznane!


