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WYSZYŃSKIEGO, KTÓRE MOŻNA

„Rodzina Bogiem silna.”
„Rodzina to - jedność serc.”
„Rodzice pamiętajcie! Przyszła w Polsce wasza godzina.”
„Najwyższa cześć należy się w Narodzie matce! Pierwsza pomoc
całego Narodu należy się matce, każdej matce”.
„Największym szczęściem jest dziecko! Może stu inżynierów
postawić tysiące kombinatów fabrycznych, ale żadna z tych
budowli nie ma w sobie życia wiecznego."
„Coraz bardziej trzeba nam dzisiaj pamiętać, że Bóg jest Ojcem."
„Naród nie może funkcjonować bez rodziny, ponieważ jest ona
podstawową i najbardziej trwałą komórką społeczną.”
„Poznać naturę człowieka, poznać ją głęboko, całkowicie,
zrozumieć kim jest właściwie człowiek - to wielki ratunek dla
współczesnego świata."
„Chrońmy się od pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego
człowieka, bo to jeszcze człowiek, aż... człowiek."
„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla
innych, ale i za te, które w innych budzi."
„Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała
miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala."
„Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla
nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości."
„Jeśli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno - miłować"
„Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować"
„Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się
poświęcić.”
„Naród składa się z rodzin i dlatego każdy, kto chce umocnienia
Narodu, musi pracować nad umocnieniem rodziny.”
„Teraz staje się oczywiste, dlaczego Bóg Ojciec okazał światu Syna
swego jako dziecię! Dlatego, byśmy lepiej zrozumieli, że Bóg jest
Ojcem! A i dlatego, byśmy się nauczyli cenić dzieci, byśmy chcieli
je bronić!”
„Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem
dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości.”
„Nienawiść można uleczyć tylko miłością.”
Można wykonać fotografię do samodzielnie wybranej,
wyszukanej myśli/sentencji kardynała Wyszyńskiego.

ZAŁĄCZNIK 2.

KARTA ZGŁOSZENIA

II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

„Myśli i rozważania Stefana Kardynała Wyszyńskiego o rodzinie
- w obiektywie młodego pokolenia”
Imię i nazwisko ......................................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Adres zamieszkania .............................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Data urodzenia .....................................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

telefon .................................................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

e-mail ..................................................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Szkoła/Placówka

..........................................................................................................................................................
(pieczęć)
Imię i nazwisko opiekuna ..................................................................................................................
Numer
pracy

Tytuł pracy lub numer sentencji

Uwagi

- Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ogólnopolskiego Konkursu
Fotograficznego „Myśli i rozważania Stefana Kardynała Wyszyńskiego …”(Ustawa z dnia 29.08.1997 r . o Ochronie Danych
Osobowych; Dz. U. z 2002 r . Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
- Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku wykonanego w czasie przedsięwzięć Ogólnopolskiego Konkursu
Fotograficznego „Myśli i rozważania Stefana Kardynała Wyszyńskiego …” (i imprez towarzyszących w celach promocyjnych
niniejszego konkursu oraz jego dokumentowania.
- Przesłane dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane wyłącznie przez Organizatorów na potrzeby konkursu..
Po zakończeniu konkursu dane te nie są przechowywane i są trwale usuwane ze wszystkich nośników elektronicznych na których
były gromadzone.

.........................................................................
podpis autora

..............................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZAŁĄCZNIK 3

METRYCZKA PRAC

II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

„Myśli i rozważania Stefana Kardynała Wyszyńskiego
o rodzinie - w obiektywie młodego pokolenia”

Imię
i nazwisko..............................................................................................
Data
urodzenia………………………………………………………………………
Szkoła/Placówka
(pieczęć)

Tytuł
pracy…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

„Myśli i rozważania Stefana Kardynała Wyszyńskiego
o rodzinie - w obiektywie młodego pokolenia”

Imię
i nazwisko..............................................................................................
Data
urodzenia………………………………………………………………………
Szkoła/Placówka
(pieczęć)

Tytuł
pracy…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

