
 Pierwsza nagroda  

Agata Dziegieć z ZSG nr 3 w Radomsku –opiekun Grażyna Szczekocka za pracę: 

Jak kostki domina… . 

Druga nagroda   

Aleksandra Rutkowska z ZSG nr 7w Radomsku –opiekun Aleksandra Gniłka za 

pracę: Szczęśliwa Rodzina. 

Trzecia nagroda  

Sara Bojarska z ZSG nr 3 w Radomsku –opiekun Anna Śliwakowska za pracę :List. 

 

Ponadto równorzędne wyróżnienia otrzymali: 

Wojciech Caban SPSK im. św. Józefa z Częstochowy –opiekun Agnieszka 

Wtorkowska za pracę: Rodzina może rozpaść się na różne sposoby. Wystarczy 

źdźbło egoizmu, pech i szczypta chciwości. Ale ściśle utkana tworzy więź ,której nic 

nie pokona. 

Maria Dobielska II L.O. w Radomsku –opiekun Marzanna Lempart za pracę: 

Rodzino, a czym jesteś. 

Julia Dudek  z PG w Kobielach Wielkich –opiekun Joanna Małolepsza-Bugajczyk za 

pracę: „Rodzina może się rozpaść się na różne sposoby. Wystarczy źdźbło egoizmu, 

pech i szczypta chciwości. Ale ściśle utkana tworzy więź, której nic nie pokona.” 

Daria Handydraj z ZSE-E w Radomsku –opiekun Katarzyna Węgrzyńska za pracę: 

Rozwiń następujące słowa: „Rodzina może rozpaść się na rózne sposoby. Wystarczy 

źdźbło egoizmu, pech i szczypta chciwości. Ale ściśle utkana tworzy więź ,której nic 

nie pokona”(J.Picoult). 

Justna Kubak z I L.O.w Radomsku –opiekun Gabriela Szczygłowska za pracę: 

Ulotne chwile. 

Marta Kwapisz z I L.O.w Radomsku –opiekun Gabriela Szczygłowska za pracę 

„Szczęśliwa czy nie?” 

Adrianna Marczyk z II L.O. w Radomsku –opiekun Marzanna Lempart za pracę: 

Małżeństwo i rodzina są tylko i wyłącznie tym, co sami z nich czynimy. 

Karolina Marszał z PG w Dobryszycach –opiekun Paulina Mały za pracę: Misja 

rodziny. 

Patrycja Miara z ZSG nr 3 w Radomsku –opiekun Anna Śliwakowska za pracę: W 

tatrzańskim Ruczaju … . 

Klaudia Nieznańska z I L.O. w Radomsku –opiekun Gabriela Szczygłowska za 

pracę: Pomimo. 



Julia Nowak z II L.O. w Radomsku – opiekun Anna Piotrowska za pracę: Cichy 

szept. 

Dorota Osumek  z ZSDiOŚ w Radomsku –opiekun Danuta Jasińska za pracę: 

„Rodzina może rozpaść się na różne sposoby. Wystarczy źdźbło egoizmu, pech i 

szczypta chciwości, ale ściśle utkana więź, której nikt nie pokona.”J.Picoult 

Karolina Przerada z ZSE w Radomsku –opiekun Elżbieta Zatoń za pracę :Bóg 

kocha, Bóg wybacza. 

Julia Tazbir z PG w Gomunicach-opiekun Aurelia Wurszt za pracę: Rozpad rodziny. 

Mariusz Wilk z ZSE-E w Radomsku –opiekun Małgorzata Piotrowska za pracę: 

Małżeństwo i rodzina są tylko i wyłącznie tym, co sami z nich czynimy. C.R.Zafon 

 

 

 


