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OJcIEc ŚWIęTy JAN PAWEł II:

	

„Być prawdziwie wolnym – to nie znaczy, stanowczo nie znaczy: czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam 
ochotę. Wolność zawiera w sobie kryterium prawdy, dyscyplinę prawdy. Bez tego nie jest prawdziwą wolnością. 
Jest zakłamaniem wolności. Być prawdziwie wolnym – to znaczy: używać swej wolności dla tego, co jest 
prawdziwym dobrem. W dalszym ciągu więc: być prawdziwie wolnym – to znaczy: być człowiekiem prawego 
sumienia, być odpowiedzialnym, być człowiekiem „dla drugich”.

List do młodych całego świata, 31 marca 1985
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sTANIsłAW kArDyNAł DZIWIsZ
ArcyBIskuP METrOPOLITA krAkOWskI

Słowo do uczestników XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego
pt. „Wolność i odpowiedzialność – nauki Jana Pawła II w naszych sercach”

	 Pojęcie „wolności” tak bliskie każdemu człowiekowi było szczególnym tematem 
nauczania bł. Jana Pawła II. Papież Słowianin odwoływał się do wielu znaczeń wolności 
mając zawsze w świadomości, że wolność jest darem Boga dla człowieka, otrzymanym 
razem z darem życia, miłości i rozumności. Na skutek grzechu pierworodnego dary te 
zostały „przyćmione” w takim stopniu, że człowiek nie może się nimi  w pełni posługi-
wać. Wolność może być rozumiana jako odrzucenie wszelkich norm i hołdowanie ego-
izmowi. Dlatego człowiek nieustannie potrzebuje łaski, aby nie wykorzystać tych darów 	
w sposób niewłaściwy, lecz przez nie otwierać się na swojego Stwórcę i na bliźniego. 
 Bł. Jan Paweł II w przemówieniu na Białorusi 17 października 1998 roku przy-
pomniał, że wolność jest szczególnym darem, za który człowiek nieustannie musi 
brać odpowiedzialność. Zależy ona od wartości, jakie stawiamy u podstaw naszego ży-
cia: „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może 

ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego. Dziś przez świat idzie spaczone pojęcie wolności. Nie 
brak takich, którzy taką właśnie wolność głoszą. O tym winniśmy wiedzieć i to sobie głęboko uświadamiać. Trzeba prosić Boga, 
aby dał wzrost temu dobru, jakie dokonało się i nadal dokonuje na waszej ziemi, żeby nie zabrakło w sercach męstwa, wielko-
duszności i nadziei”. Ojciec Święty przestrzegał przed pułapkami wolności, do których należy chęć posiadania i rządzenia.
 Wolność jest trudnym darem, ponieważ domaga się nieustannego rozeznawania, gdzie jest prawdziwe dobro, i podejmo-
wania decyzji: „Dar wolności. Trudny dar wolności. Tylko ten, kto jest wolny, może także – stać się niewolnikiem. Dar wolności. 
Trudny dar wolności człowieka, który sprawia, że wciąż bytujemy pomiędzy dobrem a złem. Pomiędzy zbawieniem a odrzuce-
niem” (Częstochowa, 13 czerwca 1987). Dlatego wolność trzeba stale zdobywać i brać za nią odpowiedzialność.
 Dawcą wolności jest Bóg, który poucza człowieka, jak korzystać z niego w sposób odpowiedzialny. On stawia granice 
wolności w przykazaniach, które przypominają o Bogu i o drugim człowieku. Szczytem wolności człowieka jest dobrowolna 
ofiara Chrystusa na krzyżu: „Nie ma większej miłości niż miłość krzyża; nie istnieje bardziej autentyczna wolność niż wolność 
miłości; nie istnieje pełniejsze braterstwo niż to, które rodzi się z krzyża Jezusa” (Loreto, 5 września 2004). 
W krzyżu w całej pełni wyraziła się wolność Syna Bożego, który przyjął śmierć dla zbawienia człowieka.
 Wolność i odpowiedzialność idą więc razem ukazując człowiekowi nieograniczone horyzonty miłości. Bł. Jan Paweł II 
podkreśla, że tylko człowiek wolny od zewnętrznych uwarunkowań i egoizmu jest zdolny dać siebie z miłości. 

       Kard. Stanisław Dziwisz

Kraków, 27 maja 2011     Metropolita Krakowski

Kraków, 13 maj 2009

7



JErZy MOrMuL 
kOMENDANT GłÓWNy OchOTNIcZych hufcÓW PrAcy 

Drodzy Uczestnicy Konkursu,
	
	 W tym roku Ogólnopolski Konkurs Papieski w Wadowicach odbędzie się już 

po raz jedenasty. Cieszy fakt, że zyskuje on coraz większą popularność nie 
tylko wśród uczestników OHP, ale w całym  środowisku młodzieży szkolnej. 
Równie istotnym walorem jest to, że budzi wśród osób biorących w nim 
udział tak wiele pozytywnych emocji. 

	      Co roku Konkursowi przyświeca inne przesłanie. Tegoroczne brzmi 	
- „WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ – nauki Jana Pawła II w naszych 	
sercach”. Wolność jest dla ludzi jedną z podstawowych wartości. 
Z wolnością wiąże się ściśle zrozumienie istoty człowieczeństwa. Kto zaś 	
stawia pytanie o wolność, ten pyta się również o to, kim człowiek jest. To jedna 	
z podstawowych kwestii wynikająca  z refleksji człowieka nad sobą samym.

     Ktoś kto zastanawia się nad kwestią wolności, ten myśli także o wielu innych problemach: o winie, grzechu 	
i odpowiedzialności, o wstydzie i żalu, o istocie postaw i decyzji, względnie o właściwym lub niewłaściwym życiu 
- a także o tym podstawowym pytaniu: co oznacza w swej istocie być człowiekiem i co decyduje ostatecznie 	
o godności człowieka?
     Droga młodzieży, 
przystąpiliście do konkursu, który w tym roku jest wyjątkowy ze względu na beatyfikację Jana Pawła II, 	
która odbyła się 1 maja br. Niech Wasze uczestnictwo w tym konkursie będzie wyrazem głębokiego szacunku dla 	
wielkiego autorytetu moralnego Jana Pawła II i świadectwem poważania uniwersalnych prawd chrześcijańskich. 
     Cieszę się, że Ochotnicze Hufce Pracy po raz kolejny mogły dać młodym ludziom możliwość pogłębienia 	
znajomości duchowego dziedzictwa Jana Pawła II, a zarazem artystycznego wypowiedzenia się.   
     Życzę Wam, młodzi Przyjaciele, nie tylko zwycięskich laurów, wielu wzruszeń i inspirujących refleksji, ale 
również, byście poprzez artystyczne poszukiwania stawali się - jak stwierdził Jan Pawła II - „budowniczymi 
cywilizacji miłości i prawdy”.

Warszawa, maj 2011

8



sTANIsłAW krAcIk 
WOJEWODA MAłOPOLskI

Szanowni Państwo

Czym jest wolność? Jak odpowiedzialnie z niej korzystać? Czy w naszych 
sercach pozostało coś z nauk Jana Pawła II, który mówił, że być wolnym 
to znaczy być człowiekiem wrażliwego sumienia, odpowiedzialnym, być 
człowiekiem dla drugich?
Mam nadzieję, że uczestnikom XI Ogólnopolskiego Konkursu 
Papieskiego, którzy stanęli przed zadaniem przygotowania pracy 
plastycznej lub fotograficznej, udało się dotrzeć do sensu słów Papieża 
Polaka. Jest to szczególnie ważne w roku, w którym Jan Paweł II 
został ogłoszony błogosławionym – zaangażowanie młodych ludzi 	
w konkursie jest dowodem, że przesłanie papieża, Jego przemyślenia są 
dla nas wciąż żywe. Konkurs jest okazją, by wrócić do słów Jana Pawła II 	

i zastanowić się, jak korzystamy z daru wolności.
Cieszę się, że wystawa pokonkursowa zostanie zaprezentowana w hallu naszego Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

          Z poważaniem
       stanisław kracik

               Wojewoda Małopolski

 kraków, 17 maja 2011
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kALENDArIuM ŻycIA OJcA ŚWIęTEGO

18.05.1920  w Wadowicach urodził się karol Józef Wojtyła, jego rodzice:  

karol Wojtyła oraz Emilia z kaczorowskich

20.06.1920 chrzest karola Józefa Wojtyły w kościele pod wezwaniem Ofiarowania 

NMP w Wadowicach

wrzesień 1926  rozpoczęcie nauki w klasie I Publicznej szkoły Powszechnej  

7-klasowej Męskiej im. Marcina Wadowity w Wadowicach

13.04.1929  śmierć matki Emilii z kaczorowskich Wojtyłowej

24-25.05.1929  spowiedź i I komunia Św.

czerwiec 1930 karol Wojtyła zdał egzamin do Państwowego Gimnazjum im. Marcina 

Wadowity w Wadowicach

1930-1938  nauka w Państwowym Gimnazjum im. M. Wadowity;  

kwiecień / maj 1938 – egzamin dojrzałości

03.05.1938  karol Wojtyła przyjął z rąk ks. metropolity krakowskiego Adama 

stefana sapiehy sakrament Bierzmowania i otrzymał imię hubert

20.06-17.07.1938 służba pracy w 7 batalionie 9 kompanii Junackich hufców Pracy  

w Zubrzycy Górnej 

lato 1938  karol Wojtyła przenosi się wraz z ojcem do krakowa

1938-1946  studia na uniwersytecie Jagiellońskim, wybuch wojny, praca  

w krakowskim „solvayu” i kamieniołomach na Zakrzówku; studia  

w tajnym seminarium duchownym

18.02.1941  śmierć ojca

01.11.1946  święcenia kapłańskie z rąk ks. kardynała Adama stefana sapieh

1946-1948  studia na Papieskim uniwersytecie Angelicum w rzymie

1948-1949  wikariusz w Niegowici
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1949-1951  wikariusz w parafii św. floriana w krakowie

08.07.1958  nominacja na biskupa pomocniczego w krakowie

28.09.1958  konsekracja biskupia w katedrze wawelskiej

1962-1965  udział w I soborze Watykańskim

30.12.1963  ks. bp karol Wojtyła mianowany arcybiskupem metropolitą 

krakowskim

26.06.1967  wręczenie arcybiskupowi karolowi Wojtyle przez Papieża Pawła VI  

w Watykanie nominacji kardynalskiej

1969-1977  udział w synodzie Biskupów

06.08.1978  śmierć papieża Pawła VI

12.08.-05.09.1978  udział w pogrzebie papieża Pawła VI, udział w konklawe  

i wyborze Jana Pawła I

28/29.09.1978  śmierć papieża Jana Pawła I

16.10.1978  wybór na papieża - Jana Pawła II

22.10.1978  inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II

13.05.1981  zamach na życie Ojca Świętego na Placu św. Piotra w Watykanie

02.04.2005, godz. 21.37 Jan Paweł II odchodzi „do domu Ojca”

13.05.2005  papież Benedykt XVI ogłasza rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego 

Jana Pawła II

02.04.2007  zakończenie etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego 

Jana Pawła II

13.05.2009 uznanie  heroiczności cnót Jana Pawła II - rozpoczęcie kolejnego 

etapu procesu beatyfikacyjnego papieża Polaka

01.05.2011   Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II

11



PIELGrZyMkI JANA PAWłA II DO OJcZyZNy

02.06 - 10.06.1979r.  - PIErWsZA PIELGrZyMkA 
Warszawa, Gniezno, częstochowa, Oświęcim – Brzezinka,  
Wadowice, kalwaria Zebrzydowska, Nowy Targ, kraków

16.06 - 23.06.1983r.  - DruGA PIELGrZyMkA 
Warszawa, Niepokalanów, częstochowa, Poznań, katowice,  
Góra Św. Anny, kraków

08.06 - 14.06.1987r.  - TrZEcIA PIELGrZyMkA 
Warszawa, Lublin, Tarnów, kraków, szczecin, Gdynia, Gdańsk,  
częstochowa, łódź, Warszawa

01.06 - 09.06.1991r.  - cZWArTA PIELGrZyMkA – cZęŚĆ I 
koszalin, rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, kielce, radom, łomża,  
Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa

13.08 - 16.08.1991r.  - cZWArTA PIELGrZyMkA – cZęŚĆ II  
kraków, Wadowice, częstochowa

22.05.1995r.  - PIĄTA PIELGrZyMkA  
skoczów, Żywiec, Bielsko - Biała

31.05 - 10.06.1997r.  - sZÓsTA PIELGrZyMkA 
Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Gniezno,  
kalisz, częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Dukla, krosno, kraków

05.06 - 17.06.1999r.  - sIÓDMA PIELGrZyMkA 
Gdańsk, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Wigry, Ełk,  
Drohiczyn, kraków, siedlce, Zamość, sandomierz, Warszawa,  
radzymin, łomża, sosnowiec, Gliwice, stary sącz, Wadowice

16.08 - 19.08.2002r.  - ÓsMA PIELGrZyMkA  
kraków - łagiewniki, kraków, kalwaria Zebrzydowska
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WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Ojciec Święty Jan Paweł II:
 

Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana. 
                                 

częstochowa, 19 czerwca 1983 

Dar wolności. Trudny dar wolności człowieka, który sprawia, że wciąż bytujemy pomiędzy dobrem a złem. 
Pomiędzy  zbawieniem a odrzuceniem.
        Wolność wszakże może przerodzić się w swawolę. A swawola – jak wiemy również 
z naszych własnych dziejów – może omamić człowieka pozorem „złotej wolności”. 

		
	częstochowa, 13 czerwca 1987

Wolność jest trudna.
Trzeba się jej uczyć.
Trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym , trzeba się uczyć być wolnym tak, ażeby nasza wolność nie stawała się 
naszą własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym, ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych.

Płock, 7 czerwca 1991 
						

Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry 
użytek – czyniąc użytek w prawdzie

Warszawa, 9 czerwca 1991

Wolność, do której odwołuje się słowo Boże zakorzeniona jest w sercu człowieka, które Bóg może uwolnić od 
egoizmu, dając mu zdolność otwierania się na bezinteresowną miłość.

Watykan, 5 września 2000 
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SŁOWO O KONKURSIE

 W maju roku 2000 z okazji 80 urodzin Ojca Świętego kadra Ochotniczego Hufca Pracy 6-11  
w Wadowicach zorganizowała Konkurs Plastyczny i Konkurs Wiedzy o Papieżu pt. „Jan Paweł II - Polak 
- Pielgrzym”. 
 W roku 2001 zorganizowany został I Małopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Śladami Pielgrzymek 
Ojca Świętego” adresowany do uczestników OHP w całej Polsce oraz młodzieży szkolnej z Małopolski. 
 W roku 2002 odbył się II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Dziękujemy Ci Ojcze”. Jego 
założeniem była prezentacja dzieł materialnych i artystycznych związanych z osobą i dziełem Ojca Świę-
tego – dedykowanych Papieżowi lub nazwanych Jego imieniem. Dla tamtej edycji Konkursu otrzymaliśmy,  
co sobie szczególnie cenimy – specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego.
 Dzięki pomocy i życzliwości wielu osób, firm i instytucji pozyskaliśmy cenne nagrody, a także 
wydaliśmy pierwszy album pokonkursowy. W sierpniu 2002 r. podczas pielgrzymki Ojca Świętego do 
Krakowa i Łagiewnik zorganizowana była w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wystawa pokon-
kursowa, którą obejrzało wiele tysięcy osób. 
 Przesłaniem III Konkursu pt. „Jan Paweł II w służbie Bogu i człowiekowi” było pokazanie życia 
i zachowań człowieka, a także wytworów jego działalności: materialnych, użytkowych i artystycznych, 
przedstawiających bądź symbolizujących wpływ nauczania Ojca Świętego.
 W IV edycji Konkursu w 2004 roku pt. „Wizja człowieka w nauczaniu Jana Pawła II” obok foto-
grafii, powróciliśmy do początków, poszerzając formułę o twórczość plastyczną co spotkało się z bardzo 
pozytywną reakcją młodych twórców.
 V Konkurs w 2005 pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II” w sposób niezamierzo-
ny stał się, w obliczu śmierci Ojca Świętego, swoistym memento do całego dorobku Papieża, szczególnie  
w wątku dotyczącym nauczania polskiej młodzieży i odniesień do polskiej historii i tożsamości narodowej. 
Otrzymaliśmy błogosławieństwo od Ojca Świętego, co potraktowaliśmy jako przesłanie upoważniające do 
kontynuacji Konkursu, by 
w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność Papieżowi Janowi Pawłowi II.
 Temat VI edycji Konkursu. „Nie lękajcie się - jako motto pontyfikatu Jana Pawła II”, zawarty został 
w pierwszej homilii wygłoszonej na inaugurację pontyfikatu w Watykanie 22 października 1978 r. „Nie 
lękajcie się” stało się myślą przewodnią całego pontyfikatu i jedną z najważniejszych nauk, jakie kiero-
wał do młodzieży Ojciec Święty.

SŁOWO O KONKURSIE

W maju roku 2000 z okazji 80 urodzin Ojca Świętego kadra Ochot-
niczego Hufca Pracy 6-11 w Wadowicach zorganizowała Konkurs Plastyczny 
i Konkurs Wiedzy o Papieżu pt. „Jan Paweł II - Polak - Pielgrzym”.
  W roku 2001 zorganizowany został I Małopolski Konkurs Fotogra-
ficzny pt. „Śladami Pielgrzymek Ojca Świętego” adresowany do uczestników
OHP w całej Polsce oraz młodzieży szkolnej z Małopolski.
 W roku 2002 odbył się II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Dziękuje-
my Ci Ojcze”. Jego założeniem była prezentacja dzieł materialnych i artystycz-
nych związanych z osobą i dziełem Ojca Świętego – dedykowanych Papieżo-
wi lub nazwanych Jego imieniem. Dla tamtej edycji Konkursu otrzymaliśmy,
co sobie szczególnie cenimy – specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego.

Dzięki pomocy i życzliwości wielu osób, firm i instytucji pozyskaliśmy cenne nagrody, a także
wydaliśmy pierwszy album pokonkursowy. W sierpniu 2002 r. podczas pielgrzymki Ojca Świętego do
Krakowa i Łagiewnik zorganizowana była w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wystawa pokon-
kursowa, którą obejrzało wiele tysięcy osób.
 Przesłaniem III Konkursu pt. „Jan Paweł II w służbie Bogu i człowiekowi” było pokazanie życia
i zachowań człowieka, a także wytworów jego działalności: materialnych, użytkowych i artystycznych,
przedstawiających bądź symbolizujących wpływ nauczania Ojca Świętego.
 W IV edycji Konkursu w 2004 roku pt. „Wizja człowieka w nauczaniu Jana Pawła II” obok foto-
grafii, powróciliśmy do początków, poszerzając formułę o twórczość plastyczną co spotkało się z bardzo
pozytywną reakcją młodych twórców.
 V Konkurs w 2005 pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II” w sposób niezamierzo-
ny stał się, w obliczu śmierci Ojca Świętego, swoistym memento do całego dorobku Papieża, szczególnie
w wątku dotyczącym nauczania polskiej młodzieży i odniesień do polskiej historii i tożsamości narodowej.
Otrzymaliśmy błogosławieństwo od Ojca Świętego, co potraktowaliśmy jako przesłanie upoważniające do
kontynuacji Konkursu, by w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność Papieżowi Janowi Pawłowi II.
 Temat VI edycji Konkursu. „Nie lękajcie się - jako motto pontyfikatu Jana Pawła II”, zawarty został
w pierwszej homilii wygłoszonej na inaugurację pontyfikatu w Watykanie 22 października 1978 r. „Nie
lękajcie się” stało się myślą przewodnią całego pontyfikatu i jedną z najważniejszych nauk, jakie kiero-
wał do młodzieży Ojciec Święty.

1414



 Tematem VII konkursu była „Miłość do człowieka w nauczaniu Jana Pawła II”, towarzysząca nam 
od Jego pierwszej książki, pierwszej homilii jako Papieża, przez całe życie Ojca Świętego. Jako Jego wielkie 
dla nas przesłanie. 
 VIII edycja konkursu pt. „Młodość jako dar – Pokolenie JP II” poświęcona była młodości,”…  
bo  młodość jest wielkim darem Bożym, która jest piękna i trudna, od której nie można uciec, bo wchodzi  
w życie człowieka siłą  faktu w odpowiednim czasie. Można tylko ją rozegrać…”, jak mówił Ojciec Święty 
Jan Paweł II  w krakowie, w czerwcu 1987.
 Tematem  IX konkursu jest „rodzina fundamentem pokolenia JP II” , rodzina, której ogromne  
znaczenie i wartość podkreślał Papież Polak w swoich naukach przez cały wielki pontyfikat. 
 X Jubileuszowa edycja konkursu była odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego, jakie wygłosił  
w starym sączu w roku 1999, podczas Pielgrzymki do Ojczyzny. Mówił wówczas: „Bracia i siostry, nie lę-
kajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi!”. 
W 2010 roku młodzi twórcy, uczestnicy konkursu Papieskiego zmierzyli się 
z tematem: „Świętym być – różne drogi do świętości”.  Poszukiwali oni sensu i znaczenia słowa „świętość”, 
która – jak głosił Papież – polega przede wszystkim na miłości do bliźniego.
 konkurs obecnego 2011 roku ma szczególny wymiar i niezwykłą wagę, gdyż 1 maja bieżącego roku 
Papież Benedykt XVI ogłosił, że Jan Paweł II został zaliczony w poczet Błogosławionych. Wydarzenie jest 
to niezwykłe dla naszej Ojczyzny i dla każdego z nas. Mówiąc o nas mam na uwadze Ochotnicze hufce 
Pracy, które po raz kolejny pochylają się nad osobą Błogosławionego oraz nad jego nauczaniem, które 
wpisuje się w pracę i naukę naszej młodzieży, a także w życie kadry i przełożonych OhP. 

Wojewódzki komendant Ochotniczych hufców  Pracy
dr  Jolanta Zajączkowska

kraków, czerwiec 2011
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PrOTOkÓł
komisji oceniającej prace fotograficzne i plastyczne 

w XI Ogólnopolskim konkursie fotograficznym i Plastycznym pt.  

„Wolność i odpowiedzialność – nauki Jana Pawła II w naszych sercach” 

W dniu 5 maja 2011r. w Wadowickim centrum kultury jury dokonało oceny prac fotograficznych  
i plastycznych nadesłanych na konkurs. 
 W XI Ogólnopolskim konkursie Papieskim organizowanym przez komendę 6-11 hufca Pracy  
w Wadowicach oraz Małopolską Wojewódzką komendę OhP w krakowie przy wsparciu komendy 
Głównej, wzięli udział uczestnicy OhP oraz młodzież szkolna (ur. w 1991 r. i młodsza) z terenu całej 
Polski.
 Na konkurs nadesłano 578 prac, w tym  221 fotograficznych oraz  357 plastycznych. każda 
z nich była opatrzona godłem, a dane autorów znajdowały się w zamkniętych kopertach. Tylko takie 
prace podlegały ocenie.
 Temat tegorocznej edycji konkursu zwraca uwagę młodego człowieka na znaczenie słów: wolność 
i odpowiedzialność.  Wolność to dar, ale i ogromne zadanie stojące przed każdym człowiekiem, wymagające 
dokonywania mądrych i odpowiedzialnych wyborów życiowych. Przesłaniem towarzyszącym młodym 
artystom przy tworzeniu były słowa Jana Pawła II:
„Być prawdziwie wolnym tzn. być człowiekiem prawego sumienia, być odpowiedzialnym, być dla drugich.”
 W tym roku celem konkursu było kształtowanie właściwych  postaw i zachowań zgodnych 
z nauką i postawą życiową Ojca  Świętego Jana Pawła II, skłonienie młodych ludzi do refleksji nad 
swoim życiem, do kształtowania własnej tożsamości kulturalnej i religijnej oraz szukania właściwej 
drogi życiowej.
 Przy ocenie prac jury brało pod uwagę przede wszystkim oryginalny sposób przedstawienia 
tematu, walory artystyczne oraz dostosowanie się do regulaminu konkursu.

komisja w składzie:

Przewodniczący: ks. dr Wiesław Orawiecki sDs – duszpasterz MWk OhP kraków                                                           
członkowie: Maciej Beiersdorf – Dyrektor Muzeum historii fotografii w  krakowie
  Marek Brzeźniak – grafik
  Jerzy kozak – artysta plastyk
  Jerzy konieczny – przedstawiciel MWk OhP

dokonała oceny prac i wyłoniła zwycięzców:
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fOTOGrAfIA 
w kategorii - ucZEsTNIcy OhP:                                                                                                                     

        
III NAGrODA: Michał suroń, 5-1 Środowiskowy hufiec Pracy łódź, „Odpowiadaj, kiedy cię pytam”, 

„Niepewność”;
III NAGrODA: Małgorzata rychlicka, 5-1 Środowiskowy hufiec Pracy łódź, „X, y i już…”

WyrÓŻNIENIA Jury:
1. Andrzej Angel, 16-14 hufiec Pracy Wałcz, kółko fotograficzne „chwila”, „Odpowiedzialność”;
2. Paulina szaden, 16-14 hufiec Pracy Wałcz, kółko fotograficzne „chwila”,  

„Trudna droga do wolności”; 
3. Patryk Dziemba, 8-4 Środowiskowy hufiec Pracy Opole, „kochaj to, co żywe”.
                                                                                         

WyrÓŻNIENIA OrGANIZATOrÓW:
1. Wiktoria kuć, 6-2 hufiec Pracy Niepołomice, „hołd poległym za naszą wolność”;
2. renata siwonia, 6-8 hufiec Pracy kraków, „Wielka miłość – na zawsze razem”;
3. Dominik Bryndza, 6-11 hufiec Pracy Wadowice, „Dana nam wolność i oczekiwana 
    odpowiedzialność”;
4. sylwia suder, 6-10 Środowiskowy hufiec Pracy Myślenice, „Wolność trzeba stale 
    zdobywać”;
5. Lucyna Laszczak, 6-18 hufiec Pracy kęty, „Odpowiedzialność”.
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fOTOGrAfIA 
w kategorii - MłODZIEŻ sZkOLNA:

III NAGrODA: klaudia szczyrek, Zespół szkół im. Jana Pawła II, Wilcza Wola,  
„Dajesz nam wolność”.

WyrÓŻNIENIA Jury:
1. faustyna sudoł, Zespół szkół im. Jana Pawła II, Wilcza Wola,  

„czuję się za ciebie odpowiedzialny”;
2. Dominika Osuchowska, Zespół szkół Publicznych, Międzyborów, 
     „Wolność  i odpowiedzialność w nauczaniu Jana Pawła II”;
3. Żaneta Ziętek, Zespół szkół im. Jana Pawła II, Wilcza Wola,  

„Odpowiedzialność jak skarb na rękach”.

18



PLAsTykA 
w kategorii -  ucZEsTNIcy OhP:

II NAGrODA: Monika sturgulewska, 10-6 hufiec Pracy Augustów, „Wolny wybór”;
III NAGrODA: Mikołaj kruczkowski, centrum kształcenia i Wychowania OhP Pleszew, „Wolność”.

WyrÓŻNIENIA Jury:
1. Jan Wnęk, 6-34 Środowiskowy hufiec Pracy stary sącz, „Wolność to oddech życia”;
2. Marlena kamińska, 14-1 Środowiskowy hufiec Pracy Elbląg, „ręka boska”;
3. Jakub romanowski, 5-5 hufiec Pracy łódź, „każdy ma wybór”.

WyrÓŻNIENIA OrGANIZATOrÓW:
1. sylwia kaleta, 6-2 hufiec Pracy Niepołomice, „W służbie Bogu i ludziom”;
2. Elżbieta Gromala, 6-33 Środowiskowy hufiec Pracy Nowy sącz,  

„Wolność + Odpowiedzialność = Miłość”;
3. Michał Pietyra, 6-5 Ośrodek szkolenia i Wychowania OhP Lanckorona, „Mój anioł stróż”.
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PLAsTykA
w kategorii - MłODZIEŻ sZkOLNA:

I NAGrODA: szymon Jasiewicz, Bieruń, „szkwał”, (lat 17);
II NAGrODA: Nikodem sienkiewicz, Zespół szkół, Ponikiew, „Być dla drugich”, (lat 14);
II NAGrODA: Anna rak, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, chodel,  

„Być prawdziwie wolnym tzn. być człowiekiem prawego sumienia, być   
odpowiedzialnym i być dla drugich”, (lat 15);

II NAGrODA: Monika kręciwilk, szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca, częstochowa, 
„Dwa światy”, (lat 13);

III NAGrODA: Dominika Plonder, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, cerekwica  Nowa,  
„Marionetka”, (lat 16).

WyrÓŻNIENIA Jury:
1. Mateusz Jabłoński, Gimnazjum specjalne nr 5 dla słabosłyszących, kutno, „Pomoc”, (lat 15);
2. Dominik Wądolny, Zespół szkół, Ponikiew, „Odpowiedzialność za chorych”, (lat 12);
3. Mateusz szkopiński, Zespół szkół Publicznych nr 6, Żyrardów, „Wielkie sprzątanie”, (lat 7);
4. Anna Bednarek, Zespół szkół, Wrzosowa, „czyny miłości”, (12 lat);
5. Aneta Walczyk, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, chodel,  

„Eucharystia jest źródłem i szkołą wolności”, (lat 15);
6. Agnieszka Jaszczyk, Oświęcimskie centrum kultury, Oświęcim, „Jan Paweł II dawca  

wolności”, (lat 18);
7. Joanna Grabowska, Majdan królewski, „Prawdziwa wolność niesie na barkach  

odpowiedzialność”, (lat 15);
8. klaudia Żurek, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, chodel, „W naszej wolności bądźmy 

odpowiedzialni za siebie i bliźnich”, (lat 16);
9. Joanna Jasiewicz, szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 1, Bieruń, „Pod prąd”, (lat 13);
10. Wiola Arciszewska, Zespół szkół, Międzyborów, „Wolność i odpowiedzialność w nauczaniu 

Jana Pawła II”, (lat 14).
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„WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ – nauki Jana Pawła II w naszych sercach”

Prace nagrodzone w kategorii:
- uczestnicy OhP

FotograFia
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III  NAGrODA  

autor: 
Michał suroń

tytuł:
„Odpowiadaj, kiedy 
cię pytam” 

5-1 Środowiskowy hufiec Pracy 
łódź

fotografia

uczestnicy OhP

„Niepewność”
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fotografia

uczestnicy OhP

III  NAGrODA  

autor:
Małgorzata rychlicka

tytuł:
„X, y i już…”

5-1 Środowiskowy hufiec Pracy  
łódź
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fotografia

uczestnicy OhP

WyrÓŻNIENIE
Jury   

autor: 
Andrzej Angel

tytuł:
„Odpowiedzialność”

1�-14 hufiec Pracy Wałcz,  
kółko fotograficzne „chwila”

WyrÓŻNIENIE
Jury  

autor: 
 Paulina szaden

tytuł:
„Trudna droga 
do wolności”

16-14 hufiec Pracy Wałcz,  
kółko fotograficzne „chwila”
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WyrÓŻNIENIE
Jury  

autor: 
 Patryk Dziemba

tytuł:
„kochaj to, co żywe”

8-4 Środowiskowy hufiec Pracy 
Opole

WyrÓŻNIENIE
OrGANIZATOrÓW  

autor: 
Wiktoria kuć

tytuł:
„hołd poległym za naszą  

wolność”

6-2 hufiec Pracy  
Niepołomice

fotografia

uczestnicy OhP
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fotografia

uczestnicy OhP

WyrÓŻNIENIE
OrGANIZATOrÓW  

autor: 
renata siwonia

tytuł:
„Wielka mołość - na zawsze 
razem”

6-8 hufiec Pracy
kraków 

��



fotografia

uczestnicy OhP

WyrÓŻNIENIE
OrGANIZATOrÓW  

autor: 
 Dominik Bryndza

tytuł:
„Dana nam wolność  

i oczekiwana  
odpowiedzialność”

6-11 hufiec Pracy 
Wadowice
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WyrÓŻNIENIE
OrGANIZATOrÓW  

autor: 
Lucyna Laszczak

tytuł:
„Odpowiedzialność”

6-18 hufiec Pracy  
kęty

WyrÓŻNIENIE
OrGANIZATOrÓW  

autor: 
sylwia suder

tytuł:
„Wolność trzeba stale  
zdobywać”

6-10 Środowiskowy hufiec Pracy 
Myślenice

fotografia

uczestnicy OhP
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„WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ – nauki Jana Pawła II w naszych sercach”

Prace nagrodzone w kategorii:
- młodzież szkolna

FotograFia
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III  NAGrODA  

autor: 
klaudia szczyrek 

tytuł:
„Dajesz nam wolność”

Zespół szkół 
im. Jana Pawła II, 
Wilcza Wola

fotografia

młodzież szkolna
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fotografia

młodzież szkolna

WyrÓŻNIENIE
Jury  

autor: 
faustyna sudoł

tytuł:
„czuję się za ciebie  

odpowiedzialny”

Zespół szkół im. Jana Pawła II, 
Wilcza Wola

WyrÓŻNIENIE
Jury  

autor: 
Dominika Osuchowska

tytuł:
„Wolność  i odpowiedzialność  

w nauczaniu Jana Pawła II”

Zespół szkół Publicznych, 
Międzyborów
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Fotografia

młodzież szkolna

WyrÓŻNIENIE Jury  

autor: 
Żaneta Ziętek

tytuł:
„Odpowiedzialność  
jak skarb na rękach”

Zespół szkół im. Jana Pawła II, Wilcza Wola
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Prace nagrodzone w kategorii:
- uczestnicy OhP

Plastyka

„WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ – nauki Jana Pawła II w naszych sercach”
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Plastyka

uczestnicy OhP

II  NAGrODA  

autor: 
Monika sturgulewska 

tytuł:
„Wolny wybór”

10-6 hufiec Pracy  
Augustów
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Plastyka

uczestnicy OhP

III  NAGrODA  

autor: 
Mikołaj kruczkowski 

tytuł:
„Wolność”

centrum kształcenia i Wychowania
OhP Pleszew
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Plastyka

uczestnicy OhP

WyrÓŻNIENIE Jury  

autor: 
Jan Wnęk

tytuł:
„Wolność to oddech życia”

6-34 Środowiskowy hufiec Pracy  
stary sącz

WyrÓŻNIENIE Jury

autor: 
Marlena kamińska

tytuł:
„ręka boska”

14-1 Środowiskowy hufiec Pracy  
Elbląg 
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WyrÓŻNIENIE
Jury 

autor: 
Jakub romanowski

tytuł:
„każdy ma wybór”

5-5 hufiec Pracy 
łódź

Plastyka

uczestnicy OhP

WyrÓŻNIENIE
OrGANIZATOrÓW

autor: 
sylwia kaleta

tytuł:
„W służbie Bogu i ludziom”

6-2 hufiec Pracy  
Niepołomice
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WyrÓŻNIENIE
OrGANIZATOrÓW

autor: 
Michał Pietyra

tytuł:
„Mój anioł stróż”

6-5 Ośrodek szkolenia i Wychowania OhP  
Lanckorona

WyrÓŻNIENIE
OrGANIZATOrÓW
 

autor: 
Elżbieta Gromala  

tytuł:
„Wolność 
+ Odpowiedzialność 
= Miłość”

6-33 Środowiskowy hufiec Pracy 
Nowy sącz

Plastyka

uczestnicy OhP
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Prace nagrodzone w kategorii:
- młodzeiż szkolna

Plastyka

„WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ – nauki Jana Pawła II w naszych sercach”
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Plastyka

młodzież szkolna

I  NAGrODA  

autor: 
szymon Jasiewicz   
(lat l7)

tytuł:
„szkwał”

Bieruń
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Plastyka

młodzież szkolna

II  NAGrODA  

autor: 
Nikodem sienkiewicz   

(lat l4)

tytuł:
„Być dla drugich”

Zespół szkół,  
Ponikiew
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Plastyka

młodzież szkolna

II  NAGrODA  

autor: 
Anna rak  (lat 15)

tytuł:
„Być prawdziwie wolnym 
tzn. być człowiekiem prawego 
sumienia, być 
odpowiedzialnym i być 
dla drugich”

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, 
chodel
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Plastyka

młodzież szkolna

II  NAGrODA  

autor: 
Monika kręciwilk  (lat 13)

tytuł:
„Dwa światy”

szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca, 
                              częstochowa
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Plastyka

młodzież szkolna

III  NAGrODA  

autor: 
Dominika Plonder  (lat 16)

tytuł:
„Marionetka”

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, 
cerekwica Nowa

WyrÓŻNIENIE 
Jury 

autor: 
Dominik Wądolny  (lat 12)

tytuł:
„Odpowiedzialność za chorych”

Zespół szkół,  
Ponikiew
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Plastyka

młodzież szkolna

WyrÓŻNIENIE 
Jury 

autor: 
Dominik Wądolny  (lat 12)

tytuł:
„Odpowiedzialność za chorych”

Zespół szkół,  
Ponikiew

WyrÓŻNIENIE 
Jury  

autor: 
Mateusz Jabłoński  (lat 15)

tytuł:
„Pomoc”

Gimnazjum specjalne nr 5 
dla słabosłyszących,  

kutno
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Plastyka

młodzież szkolna

WyrÓŻNIENIE 
Jury 

autor: 
Mateusz szkopiński  (lat 7) 

tytuł:
„Wielkie sprzątanie”

Zespół szkół Publicznych nr 6,  
Żyrardów

WyrÓŻNIENIE 
Jury 

autor: 
Anna Bednarek  (lat 12)

tytuł:
„czyny miłości”

Zespół szkół,  
Wrzosowa
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Plastyka

młodzież szkolna

WyrÓŻNIENIE Jury 

autor: 
Aneta Walczyk  (lat 15)

tytuł:
„Eucharystia jest źródłem i szkołą wolności”

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II,  
chodel

WyrÓŻNIENIE Jury 

autor: 
Agnieszka Jaszczyk  (lat 18)

tytuł:
„Jan Paweł II dawca wolności”

Oświęcimskie centrum kultury,  
Oświęcim
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WyrÓŻNIENIE Jury 

autor: 
Joanna Grabowska  (lat 15)

tytuł:
„Prawdziwa wolność niesie  
na barkach odpowiedzialność”

Majdan królewski

WyrÓŻNIENIE Jury 

autor: 
klaudia Żurek (lat 16)

tytuł:
„W naszej wolności bądźmy odpowiedzialni za siebie i bliźnich”

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II,  
chodel

Plastyka

młodzież szkolna
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Plastyka

młodzież szkolna

WyrÓŻNIENIE
Jury

autor: 
Joanna Jasiewicz (lat 13)

tytuł:
„Pod prąd”

szkoła Podstawowa  
z oddziałami integracyjnymi nr 1,  

Bieruń

WyrÓŻNIENIE
Jury

autor: 
Wiola Arciszewska (lat 14)

tytuł:
„Wolność i odpowiedzialność  
w nauczaniu Jana Pawła II”

Zespół szkół,  
Międzyborów
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ZAPrOsZENIE DO XII EDycJI kONkursu
 

 serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom XI edycji konkursu fotograficznego  
i Plastycznego, którzy zmierzyli się z jakże ważnym  tematem, ale jednocześnie  z trudnym zadaniem 
i podejmując wyzwanie  przysłali swoje prace.
 Albumem zawierającym nagrodzone prace i wysiłkiem związanym z ich wykonaniem, 
składamy wyrazy wielkiego szacunku i hołdu dla Ojca Świętego Jana Pawła II.
 Doceniamy również wysiłek i pracę wychowawczą oraz opiekę artystyczną włożoną  
w przygotowanie do konkursu ze strony kadry wychowawczej, nauczycieli a przede wszystkim 
samych młodych ludzi i ich rodziców.
 Organizatorzy z Małopolskiej Wk OhP wyrażają wielkie słowa uznania i podziękowania 
pracownikom kuratoriów Oświaty, dyrektorom szkół i placówek kulturalnych, komendantom 
komendy Głównej i Wojewódzkich komend OhP oraz dyrektorom centrów kształcenia i Wychowania 
w całym kraju za zaangażowanie oraz zainteresowanie młodzieży konkursem.
 Wobec niesłabnącego zainteresowania młodzieży, wspólną decyzją  organizatorów, jury, 
patronów i sponsorów, konkurs będzie kontynuowany w przyszłym roku. Niekwestionowany dorobek 
pontyfikatu Jana Pawła II, przesłanie płynące z nauczania i postawy Papieża Polaka, jest ciągle 
żywym wzorem dla młodych ludzi. Już dzisiaj zapraszamy młodych artystów amatorów do udziału  
w konkursie za rok. Tematu jeszcze nie zdradzamy.

Wszystkim patronom i sponsoron serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc

 
www.malopolska.ohp.pl                                                                                               Organizatorzy
www.konkurspapieski.com                                                           Wadowice, dnia 2 czerwca 2011
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sPONsOrZy - fuNDATOrZy NAGrÓD:
 

burmistrz wadowic

urząd Miasta
NOWEGO sąCza

urząd Miasta 
trzebini

starosta 
cHrzanowsKi

PrzEWOdNiCząCY radY 
mieJsKieJ w  KÊ tacH

starostwo Powiatowe 
wadowice

urząd Miasta
maKowa 

POdhalańskiEGO

urząd Miasta i GMiNY 
NiEPOłOMiCE

starostwo Powiatowe 
w wieLiczce

starostwo Powiatowe 
tarnÓ w

urząd GMiNY  
LancKorona

starostwo Powiatowe
MYślENiCE

urząd GMiNY
luBiEń

starostwo Powiatowe 
w KraKowie 

urząd Miasta 
krYNiCa zdrój

urząd Miasta
aNdrYChóW

urząd Miasta
gorLice

urząd Miasta
OśWięCiM

urząd Miasta 
Jaworzno

urząd Miasta 
KaLwaria 

zEBrzYdOWska
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sPONsOrZy - fuNDATOrZy NAGrÓD:
 

tadeusz sawicki

piekarstwo
stanisław zguda

Wadowice

piekarstwo
Mirosław Lempart

Wadowice

Dom Wydawniczy
RafaeL

Maria i Józef Skudlarscy
Wadowice

BUDreG 
Mieczysław Śmierciak 

Nowy Sącz 

TYNIEC
Wydawnictwo
Benedyktynów

MIJaX 
Henryk Bania

Maków Podhalański

aGa 
Irena Smajdor

Nowy Sącz

POD WIeRZBĄ 
Zofia Sowa
Nowy Sącz
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PrAcE NAGrODZONE W kONkursAch PAPIEskIch

„JAN PAWEł II - POLAk - PIELGrZyM”

2000

2001
 

PrAcE NAGrODZONE W kONkursAch PAPIEskIch

„ŚLADAMI PIELGrZyMEk OJcA ŚWIęTEGO”
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PrAcE NAGrODZONE W kONkursAch PAPIEskIch

„DZIękuJEMy cI OJcZE”

2002
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PrAcE NAGrODZONE W kONkursAch PAPIEskIch

„JAN PAWEł II W słuŻBIE BOGu I cZłOWIEkOWI”

2003
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PrAcE NAGrODZONE W kONkursAch PAPIEskIch

„WIZJA cZłOWIEkA W NAucZANIu JANA PAWłA II”

2004

56



PrAcE NAGrODZONE W kONkursAch PAPIEskIch

„BÓG, hONOr, OJcZyZNA W NAucZANIu JANA PAWłA II” 

2005
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PrAcE NAGrODZONE W kONkursAch PAPIEskIch

„NIE LękAJcIE sIę - JAkO MOTTO PONTyfIkATu JANA PAWłA II”

2006
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PrAcE NAGrODZONE W kONkursAch PAPIEskIch

„MIłOŚĆ DO cZłOWIEkA W NAucZANIu JANA PAWłA II”

2007
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PrAcE NAGrODZONE W kONkursAch PAPIEskIch

„MłODOŚĆ JAkO DAr -POkOLENIE JP II”

2008
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PrAcE NAGrODZONE W kONkursAch PAPIEskIch

„rODZINA fuNDAMENTEM POkOLENIA JP II”

2009
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PrAcE NAGrODZONE W kONkursAch PAPIEskIch

„ŚWIęTyM ByĆ- rÓŻNE DrOGI DO ŚWIęTOŚcI”

2010
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