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Kraków Pontifex Cracoviensis

Nazwa nagrody „Pontifex Cracoviensis” 

nawiązuje do tytułu „Pontifex Maximus”, 

który w  starożytności nosił najwyższy 

kapłan Rzymu (Pontifex Maximus to po 

łacinie najwyższy kapłan; dosłownie naj-

wyższy budowniczy). Natomiast analogia 

do tego tytułu wynika z uznania Krakowa 

za „mały Rzym”. Patronem tej nagrody 

ustanowiono Sebastiana Sierakowskiego, 

twórcę pierwszego publicznego mostu sta-

łego na Prądniku Czerwonym w Krakowie 

(most powstał w XVIII w.).

23 marca 2010 r. Oddział Małopolski 

Związku Mostowców Rzeczpospolitej Pol-

skiej (ZM RP) już po raz drugi przyznał 

nagrody „Pontifex Cracoviensis”. Pierw-

sza edycja tego konkursu miała miejsce 

w 2008 r. W skład kapituły konkursowej, 

poza przedstawicielami zarządu Oddziału 

Małopolskiego ZM RP, weszli również 

pierwsi laureaci tej nagrody. Konkurs zo-

stał rozstrzygnięty w czterech kategoriach: 

„Budowniczy Roku”, „Projektant Roku”, 

„Menedżer Roku” i  „Debiut Mostowy 

Roku”.

W uroczystości zorganizowanej przez 

Oddział Małopolski ZMRP wzięli udział 

przedstawiciele samorządów i administra-

cji państwowej, biur projektowych, fi rm 

związanych z branżą mostową, partner-

skich organizacji, przedstawiciele świata 

nauki oraz mediów.

Nagroda „Budowniczy Roku” jest przy-

znawana osobom, które przyczyniły się do 

wybudowania najbardziej prestiżowych 

obiektów mostowych. Laureatem w  tej 

kategorii został inż. Janusz Niemiec. Od 

2003 r. do dziś jest zatrudniony w fi rmie 

Scott Wilson jako zastępca inżyniera re-

zydenta przy budowie drogi ekspresowej 

S69. Janusz Niemiec ma już 44-letnią prak-

tykę w budownictwie mostowym. Najważ-

niejsze realizacje, w których uczestniczył 

w  ostatnim okresie, to tunel drogowy 

w miejscowości Laliki pod wzniesieniem 

górskim Sobczakowa Grapa o  długości 

678 m oraz budowa obiektów mostowych 

w ciągu drogi ekspresowej S69.

Nagrodą „Projektant Roku” jest hono-

rowana osoba, która zaprojektowała naj-

ciekawsze obiekty mostowe. Laureatem tej 

nagrody w 2010 r. został inż. Piotr Wanecki, 

który w branży mostowej pracuje od 22 lat.

Nagroda „Menedżera Roku” jest przy-

znawana przedsiębiorcom związanym 

z rynkiem świadczącym usługi dla seg-

mentu budownictwa mostowego. W tej 

edycji konkursu jej laureatem został inż. 

Roman Rogowski, wiceprezes Przedsiębior-

stwa Inżynieryjnego IMB-Podbeskidzie 

Sp. z o.o.

„Debiut Mostowy Roku” to nagroda dla 

osób, które przez działalność projektową, 

inwestycyjną lub technologiczną zaist-

niały na rynku budownictwa mostowego. 

Laureatem tej nagrody został inż. Bogdan 

Soliński. W 2000 r. ukończył studia na Wy-

dziale Budownictwa Lądowego Politech-

niki Krakowskiej i rozpoczął pracę w fi rmie 

Mosty Chrzanów Sp. z o.o. Do uzyskania 

uprawnień budowlanych w 2004 r. pra-

cował na stanowisku inżyniera budowy, 

zdobywając doświadczenie zawodowe pod 

okiem starszych doświadczonych kolegów 

z przedsiębiorstwa. Obecnie inżynier Soliń-

ski pracuje na budowie mostu przez rzekę 

Żylicę w ciągu drogi krajowej nr 69 w Ło-

dygowicach.

Kapituła „Pontifex Cracoviensis” przy-

znała również nagrodę specjalną prof. Ka-

zimierzowi Furtakowi. Profesor jest ab-

solwentem Wydziału Inżynierii Lądowej 

Politechniki Krakowskiej. Obecnie pełni 

funkcję rektora macierzystej uczelni oraz 

przewodniczącego ZM RP. Działa także 

aktywnie w PZITB i SITK.

Promocja polskiego mostownictwa – 
nagrody „Pontifex Cracoviensis”

 ❚ Anna Siedlecka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

W Filharmonii Krakowskiej wręczono nagrody im. Sebastiana Sierakowskiego „Pontifex Cracoviensis”. Nagroda jest przyznawana osobom, 
które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiego mostownictwa. Została ona ustanowiona przez Oddział Małopolski Związ-
ku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej.






