
Część oficjalną gali rozpoczął Janusz Chwa-
joł, doradca prezydenta miasta Krakowa 
ds. przedsiębiorczości, który w  imieniu 
prof. Jacka Majchrowskiego powitał gości 
gali. Następnie przemawiali reprezentanci 
Oddziału Małopolskiego ZMRP: przewod-
nicząca Grażyna Czopek oraz wiceprzewod-
niczący Tomasz Szuba, którzy w sposób 
szczególny podziękowali osobom i firmom 
od początku wspierającym ideę konkursu. 

Kapituła złożona z przedstawicieli za-
rządu ZMRP i zarządu Oddziału Małopol-
skiego ZMRP przyznała nagrody w czterech 
kategoriach. Budowniczym Roku został Ja-
cek Pysz, który buduje mosty od 25 lat. 
Nagrodę odebrał z rąk prof. Tadeusza Ta-
tary, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej. Laureat, obecnie 
pracownik Skanska SA, został doceniony 
m.in. za budowę obiektów mostowych na 
obwodnicy Wrocławia oraz budowę mostu 
przez Odrę w Brzegu Dolnym.

Nagroda Projektanta Roku trafiła do 
Andrzeja Mikulaścika, który projektuje 
mosty od 30 lat. Obecnie jest współwła-
ścicielem biura projektowego WANTA 
Projektowanie Dróg i Mostów. Nagrodę 
wręczył prof. Wojciech Radomski z Po-
litechniki Warszawskiej. Zwycięzca za-

projektował w ostatnim okresie m.in. 
most łukowy przez rzekę Skawę w Mu-
charzu oraz most przez potok Więckówka 
w Wojniczu.

Tytuł Menedżera roku otrzymał Bogdan 
Pilujski, który zajmuje się zarządzaniem od 
23 lat. Statuetkę przekazał prof. Tomasz 
Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej. Na-
grodzony pracuje w firmie Strabag Sp. 
z o.o., a w ostatnich latach odpowiadał 
m.in. za budowę 27 obiektów o łącznej 
wartości 340 mln zł na autostradzie A1 
odcinek Bełk – Świerklany.

Za Debiut Mostowy Roku uznano 
działalność Tomasza Zapały, któremu 
nagrodę wręczyła prof. Maria Kaszyńska, 
dziekan Wydziału Budownictwa i Archi-
tektury Zachodniopomorskiego Uniwer-
sytetu Technologicznego w Szczecinie. 
Laureat jako pracownik Przedsiębior-
stwa Inżynieryjnego IMB-Podbeskidzie 
Sp. z o.o. brał udział m.in. w budowie 
mostu przez rzekę Skawinkę w ciągu ob-
wodnicy Skawiny oraz w budowie kładki 
pieszo-jezdnej przez Rabę w miejscowo-
ści Lubień. 

Nagrodę Specjalną przyznawaną 
za całokształt osiągnieć zawodowych 
otrzymał prof. Jan Biliszczuk. Werdykt 

Kapituły ogłosił pierwszy laureat Na-
grody Specjalnej Pontifex Cracoviensis  
prof. Kazimierz Flaga. Prof. Jan Biliszczuk 
ma w swoim dorobku 209 publikacji na-
ukowych. Jest autorem lub współauto-
rem 21 nowych obiektów mostowych 
oraz autorem projektów rehabilitacji 37 
istniejących obiektów. Opracował rów-
nież 328 ekspertyz obiektów mostowych 
oraz przeprowadził próbne obciążenia 
24 mostów.

Przyznanie nagród Pontifex Cracovien-
sis gromadzi od początku wielu gości ze 
środowisk opiniotwórczych. Są wśród 
nich przedstawiciele samorządów lokal-
nych, biur projektowych, firm związanych  
z branżą mostową, organizacji partner-
skich, przedstawicieli świata nauki oraz 
mediów. W tym roku sponsorami platyno-
wymi wydarzenia były: Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. oraz 
Tines Capital Group SA. Wśród sponsorów 
złotych znalazły się: Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane Esbud Stanisław Chryczyk oraz 
Rekma Sp. z o.o. Uroczystość uświetnił 
występ Andrzeja Sikorowskiego i Grzego-
rza Turnaua. Galę poprowadzili krakow-
ska artystka Lidia Jazgar oraz Wojciech 
Wocław.

V konkurs  
PONTIFEX CRACOVIENSIS 
tekst: GRAŻYNA CZOPEK, przewodnicząca Oddziału Małopolskiego ZMRP

Z inicjatywy Oddziału Małopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się jubileuszowa 
V edycja konkursu Pontifex Cracoviensis im. Sebastiana Sierakowskiego. Nagrody wręczono podczas gali, która 
miała miejsce 19 marca 2015 r. w Filharmonii Krakowskiej i zgromadziła ponad 600 gości. Konkurs honoruje 
osoby, które swoją działalnością przyczyniają się w sposób szczególny do rozwoju polskiego mostownictwa.
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