
LAUREACI KONKURSU 

ODKRYĆ PIĘKNO KOBIECOŚCI 

 

Jury przyznało dwie nagrody główne 

(nagrody główne ufundowane zostały przez MCPS): 

 Marek Kupiec, kat. dzieci, za koncert wykonany na harfie   - Z dedykacją dla 

mojej Mamy (tablet) 

 Wiktoria Rabij, kat. młodzież, za prace:   Nadzieja i Marzenia (tablet) 

 

Wyróżnienia: 

(wyróżnieni otrzymają książki, albumy, płyty CD, reprodukcje i inne upominki) 

 

W kategorii dzieci: 

 Helena Bargieł, za pracę - Macierzyństwo 

 Nikodem Burakowski, za pracę - Moja mama 

 Maksym Burczenik, za wiersz Dla Mamy 

 Michał Chmielewski, za pracę - Kobieta elegancka 

 Sofia Dziubenko, za pracę - Moje nastroje 

 Marianna Gouch, za pracę - Kobieta na trawie odpoczywa po pracy 

 Marysia Grochal, za pracę - Prawdziwe piękno jest niewidoczne dla oczu 

 Natalia Kaliszek, za pracę - Na zawsze miłość matki 

  Natalia Kulik, za pracę - Kobieta piękna pomimo przeciwności losu 

 Olek Kocewiak, za pracę – Mama 

 Nikola Lisiecka, za pracę Księżniczka 

 Kinga Mazur, za pracę - Mama do wszystkiego 

 Benjamin Michałowski, za pracę - Moja mama 

 Bruno Pietrzykowski, za pracę - Mama 

 Zuzanna Polesinek, za pracę - Zdjęcie z albumu 

 Praca zbiorowa: Ewa Ciechomska, Krystyna Ciechomska, Jerzy Ciechomski,  

Jaga Kępińska, Tosia Kępińska, Danusia Kępińska za pracę - Kobiecość jest piękna 

 Wiktor Sodoma, za pracę Mama 

 Justyna Stańc,  za pracę - Mama z dzieckiem i zakupy 

 Barbara Szubzola,  za prace - Deszcz radości, Matka, która jest nadzieją, Największy 

uśmiech świata 



 

W kategorii młodzież: 

 Paulina Barcińska, za pracę - Piękno 

 Gabriela Kamińska, za pracę - Moje nastroje 

 Małgorzata Masińska, za pracę - To właśnie ja 

 Alicja Misterka, za pracę - Po prostu mama 

 Julia Paszko, za prace:  Kobieta romantyzmu, Kontrast czerwieni, Szczery uśmiech, 

Żyjąca marzeniami 

 Natalia Prokopczyk,  za pracę – Piękna 

 Ola Rosłon,  za pracę –  Kobieta 

 Patrycja Stangricka, za pracę -  Kobieta piękna- zapracowana 

 Praca Zbiorowa, za pracę - Mimo przeciwności losu, Zakład Poprawczy i 

Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu 

 Jakub Siruć, za wykonanie pieśni - „Maryjo, czemuś pobladła” 

 Jakub Szatybełko, za pracę - Kobieta piękna mimo przeciwności losu 

 Dominika Wojtasik,  za pracę -   Piękna i mądra 

 Sandra Wolfram, za pracę - Słoneczniki 

 Wiktoria Żygadło, za pracę - Prolog 

 

Młodzież  niepełnosprawna intelektualnie 

 Natalia Brzozowska, za pracę - Być kobietą 

 Klaudia Sokół, za pracę - Mama z córeczkami 

 Monika Kazimierska, za pracę - Elegantka 

 Ewa Zimnoch, za pracę - Na spacerze 

 Radosław Parfieniuk, za pracę - Na zakupach 

 

W kategorii dorośli: 

 Janusz Krzysztof Fiszer,  za prace: Kobieta piękna mimo przeciwności losu, Kobieta 

piękna w przeciągu całego życia 

 Iwona Gaweł, za pracę - Znów będę kochać 

 Justyna Jastrzębska, za prace – Anna - portret kobiety walczącej z chorobą, Cud 

narodzin  

 Barbara Pietrzak, za prace - Cierpliwa miłość, Piękno kobiecej duszy, Miłość 

oddania, Mój kobiecy skarb, Wdzięczny frasunek, Spotkanie Bożej i kobiecej miłości, 

Pokolenia 

 s. Edyta Rossa (ISSM), za pracę - Kobieta piękna pomimo przeciwności losu/ 

technika enkaustyka 



 

 Marta Stańco, za pracę - W podziękowaniu 

 Rodzina Państwa Święckich, za pracę - Kobieta w kolorach 

 Anna Szczerbowicz, za pracę - Poezja II wiersz „Inna Anna” 

 Katarzyna Wałkowycka, za pracę - Piękno lata, Kocham życie 

 Kinga Włodarczyk, za pracę - Mimo wszystko jestem piękna 

 Małgorzata Zielińska, za pracę - Miedzianowłosa 

 Agnieszka Żelizkowicz, za pracę - Kobieta piękna mimo przeciwności losu 

 

Uroczyste otwarcie wystawy prac konkursowych  –  

UKSW, ul. Dewajtis 5, dnia 12 marca 2016 roku 

 

KONCERT LAUREATÓW 

AULA JANA PAWŁA II 

12 MARCA 2016 ROKU  

GODZ. 16.00 


