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26 listopada 2008 r. w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego 

w Krakowie odbyła się uroczysta gala, podczas której mało-

polski oddział Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej 

wręczył nagrody im. Sebastiana Sierakowskiego w konkursie 

Pontifex Cracoviensis. W uroczystości wzięli udział przedstawi-

ciele Sejmu RP, administracji rządowej i samorządowej, świata 

nauki, zarządów spółek i przedsiębiorstw branży mostowej. 

Uroczystość poprowadził Tomasz Stockinger. W trakcie gali 

odbył się koncert Stanisława Sojki, oklaskiwany przez pub-

liczność na stojąco.

Wyboru nominowanych oraz laureatów dokonała kapituła 

w składzie: przewodnicząca oddziału małopolskiego Związku 

Mostowców RP Grażyna Czopek, wiceprzewodniczący tej or-

ganizacji Tomasz Szuba oraz członkowie zarządu – Wojciech 

Średniawa, Stanisław Furman, Barbara Furtak, Włodzimierz 

Główczak, Kazimierz Piwowarczyk i Karol Ryż.

Nagrody im. Sebastiana Sierakowskiego przyznano w katego-

riach: „Budowniczy roku”, „Projektant roku” oraz „Menedżer 

roku”. Statuetkę „Budowniczy roku” otrzymał mgr inż. Zyg-

munt Andrejas za realizację najbardziej prestiżowych obiektów 

mostowych. Nagroda w drugiej z wymienionych kategorii przy-

padła mgr. inż. Tadeuszowi Wojciechowskiemu, wyróżnionemu 

za projekty najciekawszych przepraw. Natomiast „Managerem 

roku” został mgr inż. Stanisław Illukiewicz, który od ponad 30 

lat świadczy usługi dla segmentu budownictwa mostowego.

Podczas konkursu Pontifex Cracoviensis wręczono również 

nagrodę specjalną. Otrzymał ją Kazimierz Flaga, profesor Poli-

techniki Krakowskiej, który całe swoje zawodowe życie związał 

z branżą mostową. Kazimierz Furtak, przewodniczący Związku 

Mostowców RP, wręczając profesorowi statuetkę podkreślił, 

że trafi a ona do najwyższej rangi autorytetu, osoby wysoko 

cenionej nie tylko w Polsce, ale i zagranicą, specjalisty, który 

już zapisał się w historii polskiego mostownictwa.

Generalnym sponsorem imprezy była Megachemie Sp. z o.o. 

W gronie srebrnych sponsorów znaleźli się: Mostostal Warszawa 

SA, Mosty Katowice Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inżynieryjne 

IMB – Podbeskidzie Sp. z o.o. oraz Sika Poland Sp. z o.o.

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne objęło patronat 

medialny nad konkursem.
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