
GALA 
ABSOLWENTÓW



Danuta Bojarska 
• 1993-2001 - przewodnicząca 

Komitetu Ochrony Praw Dziecka 
w Radomiu. 

• Sędzia Sądu Okręgowego 
w Radomiu od 2006r. 

• Zastępca przewodniczącej Wydziału 
Cywilnego SO 
w Radomiu. 

Odznaczenia: 
• 1998 – medal im. Henryka Jordana

przyznany przez TPD 
za działalność na rzecz dobra dzieci.

• 1999 – odznaka honorowa 
przyznana przez Ministra Edukacji 
Narodowej za zasługi dla oświaty 
i placówek oświatowo-
wychowawczych.

PSP nr 13 ukończyła w 1971 r.



Michał Budzisz 
• artysta plastyk,
• wieloletni  pracownik Klubu 

Środowisk Twórczych 
,,Łaźnia”.

PSP nr 13 ukończył w 1977 r.



Leszek Czekański 

• doktor nauk medycznych, 

ginekolog-położnik ,

• drugi stopień specjalizacji,

• założyciel Oddziału Ginekologii 

Operacyjnej.

PSP nr 13 ukończył w 1971 r.



Irena Gozdek

• wieloletni pracownik PSP nr13, 
• nauczyciel dyplomowany; 
• wychowała wiele pokoleń

uczniów, którzy brali udział
w zawodach sportowych, 
osiągając sukcesy:
I miejsce w Mistrzostwach 
Radomia w Halowej 
Lekkoatletyce 
III miejsce w Halowych 
Mistrzostwach Radomia SP 
w Lekkoatletyce 
III miejsce w Gimnastyce 
Dziewcząt-układ trójkowy.

PSP nr 13 ukończyła w 1981 r.



Beata Iwańska 

• lekarz kardiolog

• przewodnicząca Oddziału 

Polskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego w Radomiu

PSP nr 13 ukończyła w 1982 r.



Małgorzata Kiciak

• lekarz stomatolog

PSP nr 13 ukończyła w 1977 r.



Rafał Korczak
• Inspektor.
•W Policji służy od 1991 roku. 
•W 2001 został zastępcą naczelnika 

Wydziału dw. z PG, którą to funkcję
pełnił do 2004 roku, kiedy powierzone 
mu zostały obowiązki naczelnika 
Wydziału Wywiadu Kryminalnego. 

•W 2009 został powołany na stanowisko 
zastępcy.

•W 2012 objął stanowisko I Zastępcy 
Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
odpowiedzialnego za pion kryminalny. 

•Od 16 marca 2015 r. powołany 
na stanowisko Mazowieckiego   
Komendanta Wojewódzkiego Policji.

PSP nr 13 ukończył w 1981 r.



Jolanta Klas
• nauczyciel dyplomowany, 
• od ponad 30 lat wychowujący 

obecnych i przyszłych 
absolwentów szkoły; 

• pracuje w oddziale 
przedszkolnym, pobudzając 
zainteresowania uczniów 
co zaowocowało ,,małymi”
i ,,dużymi” sukcesami jej 
wychowanków. 

• Od lat kochana przez dzieci 
oraz ciesząca się powszechnym 
szacunkiem rodziców.

• Czterokrotnie nagrodzona za swą
pracę przez dyrektora szkoły.

PSP nr 13 ukończyła w 1977 r.



Jolanta Korsak 
• dr hab. nauk medycznych,
• profesor nadzwyczajny, 
• kierownik Zakładu 

Transfuzjologii Kinetycznej przy 
Wojskowym Instytucie 
Medycznym w Warszawie,

• kierownik Pracowni Aferez 
Leczniczych.

• Opracowała pierwsze w Polsce 
standardy leczenia krwi i jej 
składu oraz produktów 
osoczopodobnych.

• Obecnie pracuje nad 
zastosowaniem mezenchymalnym
komórek macierzystych.

PSP nr 13 ukończyła w 1975 r.



Jarosław Kosior 

• lekarz kardiolog zakładu 

hemodynamiki w Mazowieckim 

Szpitalu Specjalistycznym 

w Radomiu.



Oliwia i Kuba Lucedarscy
• Zdobywcy  czołowych lokat 

na mistrzostwach tańca w kraju, Europie 
i na świecie. 

• Posiadają klasę mistrzowską nadaną przez Polską
Federację Tańca. 

• Związani z kulturą street dance, ragga, dancehall, 
hause, funk.

• Jako nieliczni reprezentują Polskę na 
Międzynarodowym Festiwalu „Zusammen w 
Europie” w Monachium i prowadzą paradę na 
Octoberfest w Niemczech. 

• Pracują przy popularnych produkcjach 
telewizyjnych, m. in. „Mam Talent”, „Got To 
Dance”, „Jaka to melodia”. Są finalistami jednego 
z nich („Got To Dance”) 

• Założyli szkołę tańca „Olivia Dance Studio”
przekształconą w „26-600 Studio”, która od lat 
współpracuje z wieloma artystami na świecie 
i  cieszy się dużą popularnością wśród dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych.   

• Występują na scenie jako tancerze gwiazd polskiej 
estrady muzycznej, m. in. Perfectu, Natalii 
Kukulskiej i Afromental. 

• Swoimi umiejętnościami, które zdobywali 
u najlepszych światowych tancerzy, dzielą
na treningach z uczniami.

Oliwia PSP nr 13 ukończyła w 2001 r.
Kuba PSP nr 3 ukończył w 2004 r.



Renata Mazur

• sekretarz Starostwa Powiatowego 

w Radomiu 

PSP nr 13 ukończyła w 1985 r.



Jacek Nita 
• lekarz ginekolog-położnik
• 1994-2000 r. - ordynator oddziału 

ginekologii i położnictwa w 
Szpitalu Rejonowym w Pionkach

• 2000-2006 r. - ordynator oddziału 
ginekologii i położnictwa 
w Szpitalu Specjalistycznym 
w Radomiu. 

• Członek towarzystw naukowych: 
– Polskiego Towarzystwa 

Ginekologicznego, 
– Polskiego Towarzystwa 

Ultrasonografii,
– Polskiego Towarzystwa 

Ginekologii Onkologicznej.
PSP nr 13 ukończył w 1972 r.



Paweł T. Ostrach

• lekarz weterynarz 

• właściciel lecznicy

PSP nr 13 ukończył w 1972 r.



Wojciech Owsiński

• lekarz patomorfolog 

PSP nr 13 ukończył w 1981 r.



Maria Ozimek 

• dyrektor Biura Prawnego Urzędu 

Miejskiego w Radomiu.

PSP nr 13 ukończyła w 1971 r.



Monika Pawelec
• wielokrotna mistrzyni Polski 

i półfinalistka mistrzostw Europy 
Profil Latino-amerykański,

• finalistka międzynarodowych 
turniejów tańca Open i Rising
Stras,

• trenerka wielu czołowych par 
tanecznych, m.in. zwycięzców 
Tanecznej Eurowizji: Edyty 
Herbuś i Marcina Mroczka,

• Odznaczona orderem Ministra 
Kultury ,,Za szczególne 
osiągnięcia w upowszechnianiu 
sztuki tanecznej”.

• Polskie Towarzystwo Taneczne 
przyznało jej najwyższą (1) 
kategorię sędziowską.

PSP nr 13 ukończyła w 1982 r.



Elwira Skoczek 

• dyrektor Wydziału 

Zdrowia Urzędu Miejskiego 

w Radomiu.

PSP nr 13 ukończyła w 1980 r.



Julita Tkaczyk-Trzeciak

• zawodowa mistrzyni Europy 

w Kickboxingu, 

• medalistka Mistrzostw Świata,

• zawodowa mistrzyni Polski - tytuł

ten otrzymała 17 razy.

PSP nr 13 ukończyła w 1995 r. 



Renata Trzcińska 

• ekspert do spraw unijnych, 

do spraw portali internetowych

• konsul Rzeczypospolitej Polski 

w Irbilu (iracki Kurdystan, Bliski 

Wschód)

• obecnie pracownik Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych.

PSP nr 13 ukończyła w 1983 r.


