
UZASADNIENIA NAGRÓD 
 W KONKURSIE 

O ZAWIERZENIU BOŻEJ 
OPATRZNOŚCI 

 
NAGRODA KSIĘDZA KARDYNAŁA,  

JÓZEFA GLEMPA 
PRYMASA-SENIORA 

ZDZISŁAW ARKUSZYŃSKI, GDAŃSK, praca literacka 
 

Wiele prac wzruszało swoją głębią i świadectwem 
niezwykłej postawy. Nagrodę Księdza kard. Józefa 
Glempa, Prymasa-Seniora otrzymała praca  Zdzisława 
Arkuszyńskiego z Gdańska. Pan Zdzisław Arkuszyński, 
przeżywszy koszmar obozu koncentracyjnego w czasie 
wojny oraz pseudo-eksperymenty medyczne 
dokonywane na nim – z niezwykłą determinacją przez 
wiele lat poszukiwał dróg budowania bardziej 
ludzkiego świata, podróżując corocznie przez prawie 
40 lat do Jasnogórskiego Sanktuarium, odwiedziwszy 
82 polskie sanktuaria maryjne, odnalazł swoją drogę 
życia w służbie potrzebującym przez lata pracując na 
rzecz Dzieła Duchowej Adopcji. 

 



 
NAGRODA ARCYBISKUPA HENRYKA HOSERA 

DOROTA SMUŁKOWSKA, WARSZAWA, praca 
literacka 

 
15-letnia Dorota Smułkowska otrzymała nagrodę za 
wrażliwość w dostrzeganiu ludzkich problemów, za 
patrzenie na świat i na trudne wydarzenia poprzez 
pryzmat zawierzenia Bożej Opatrzności. 
 

 
NAGRODA MARSZAŁKA 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
ANDRZEJ MAJEWSKI, SZTOKHOLM, obrazy 

 
Andrzej Majewski mieszkający w Sztokholmie, po 
powrocie do zdrowia z ciężkiej, nieuleczalnej choroby 
w sposób z medycznego punktu widzenia uznany za 
niewytłumaczalny - maluje obrazy. Jego obrazy niosą 
przesłanie, że nawet w  najbardziej dramatycznych 
okolicznościach i wydarzeniach ludzkiego życia – 
patrząc z punktu widzenia  głębi człowieczeństwa  - 
można zobaczyć coś nieprzemijającego i  bardzo 
pięknego - zwycięstwo  dobra nad złem.  



 
NAGRODY DYREKTORA  

INSTYTUTU PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
 

Nagrody Dyrektora Instytutu Papieża Jana Pawła II,  
Ks. Prałata Stuzika – otrzymały  osoby, które w swojej 
twórczości promują nauczanie przesłanie Jana Pawła 
II. 

 
EWELINA IGNACZAK, KOŁO 

prezentacja multimedialna 
ANETA MAŁACHOWSKA, MARIÓWKA 

prezentacja multimedialna 
JADWIGA GRABARZ, KOBYLE 

praca literacka 
 
 

NAGRODA DYREKTORA MAZOWIECKIEGO 
CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 
Nagrodę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej Zdzisława Biszewskiego otrzymała Anna 
Różak z Jarosławia, która opisuje swoją drogę 
poszukiwania sensu życia po utracie wzroku. 

 
ANNA RÓŻAK,  JAROSŁAW, praca literacka 

 



 
NAGRODA TVP 

 
Za najlepszy film jury konkursowe uznało pracę Anny 
Tomczyk z Rzeszowa pt. „Koszmar Syberii”, 
opowiadający o losach Polaków wywiezionych na 
Sybir i powracających do Polski. 

 

ANNA TOMCZYK RZESZÓW, film 
 
 

NAGRODA ANNY PIETRASZEK  
DORADCY ZARZĄDU TVP 

MAŁGOSIA LABOCHA (lat 8), NIEGOWA  
praca literacka, praca plastyczna 

 

Z głębią niezwykłą 8-letniej Osobie - dokonany z 
najszczerszą prostotą, bez zbędnych słów i uniesień, 
 opis tęsknoty za Bogiem. Ten dziecięcy "List do Pana 
Boga" jest formą modlitwy dziękczynnej i służyć może 
za wzór pełnego zaufania Opatrzności Bożej, Autorka 
bowiem niczego nie poszukuje ani nie naśladuje - w 
swoim krótkim dziele daje świadectwo dziecka, które 
całym sercem i rozumem PO PROSTU WIE, że BÓG 
JEST, a w miłości Bożej jest cała radość istnienia 
człowieka.  
  Praca ta, Małgosi Labochy, jest ...najkrótszym i 
poruszającym serce kursem wiary i zaufania 
Opatrzności, jaki kiedykolwiek udało mi się 
przeczytać. Jakby "przyspieszony kurs" zawierzenia 
Bogu,  ze wszech miar godny polecenia dorosłym, na 
co dzień. 



 
 

NAGRODA FUNDACJI  
IM. KS. PROF. JANUSZA PASIERBA 

MAŁGORZATA ZYGO STYKÓW 
praca literacka 

 
 

Fundacja im. ks. Janusza Pasierba przyznaje nagrodę 
pani Małgorzacie Zygo za oparte na faktach 
opowiadanie, napisane dobrym językiem, w którym 
ukazana została, przemieniająca życie, moc przyjaźni 
pomiędzy starą, schorowaną kobietą a młodą 
dziewczyną. W życiu ich obu ta niespodziewana 
przyjaźń okazała się znakiem działania Bożej 
Opatrzności. 
W latach, w których świadomi jesteśmy istnienia i 
pogłębiania się konfliktu pokoleń, ukazanie znaczenia 
głębokich relacji międzypokoleniowych jest istotnym 
atutem tekstu pani Zygo, obok jego walorów 
literackich. 
 



 
NAGRODA TOWARZYSTWA 

UNIWERSYTECKIEGO  
FIDES ET RATIO 

MONIKA KULAWIAK, PSZCZYNA 
praca plastyczna 

 
Kapituła konkursu, na prośbę jury przyznała nagrodę 
Fides et Ratio Monice Kulawiak lat 15 z Pszczyny.  
Jej obraz zatytułowany JA I BOŻA OPATRZNOŚĆ 
przedstawiający postać ubraną w biało-czerwone 
szaty przytuloną do krzyża (a może ten krzyż 
wspierającą) spośród nawałnic życia  stał się – w 
naszej rzeczywistości różnych ataków na krzyż – 
symbolem wiary w to, że młode pokolenie, które 
reprezentuje Monika, będzie tego krzyża bronić, 
będzie do niego się uciekać i jemu się powierzać. 
 


