
 
ZAŁĄCZNIK  1. 

MYŚLI KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO,                                  

KTÓRE MOŻNA WYKORZYSTAĆ  W KONKURSIE: 

1. Miłosierdziem budujemy Kościół Boży. 

2. Wiara jest koroną godności człowieka. 

3. Jak wiele mocy ludzkich dojrzewa w głębokim milczeniu! 

4. Świat jest wypełniony głosem Bożym. 

5. Nie wystarczy mieć serce, trzeba mieć ład serca. 

6. Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba jeszcze 

Bogu…zawierzyć! 

7. Wielka miłość nieustannie przezwycięża człowieka. 

8. Patrzcie, jaką miłość dał nam Bóg!...Patrzcie! 

9. Bóg jest bliżej nas niż o tym myślimy. Szukamy Go zazwyczaj 

za daleko. 

10. Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko 

rzeczy małe i liche są łatwe. 

11. Im świat będzie dalej od Boga, tym bardziej będzie Boga 

spragniony. 

12. Z własnego doświadczenia poznajemy, że bez życia religijnego, 

albo w jego zakłóceniu, nasze życie osobiste staje się ciężkie i trudne. 

13. Musimy się bronić, aby naszym udziałem nie stało się tak dziś 

powszechne wygodnictwo i obojętność. 

14. Naucz mnie, Chryste – naucz nas wszystkich – abyśmy się 

społecznie miłowali, nie słowem, ale posługą … jedni drugim. 

15. Zagadnienia „braku czasu” nie rozwiąże się przez pośpiech, 

lecz przez spokój. 

16. Ludzie mówią: „Czas to pieniądz”.  Ja mówię inaczej – „czas to 

miłość”. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa. 

17. Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać. 

18. Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem 

dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości. 

19. Nienawiść można uleczyć tylko miłością. 

20. Nie można brnąć bezkrytycznie w tzw. Nowoczesność, bo ona 

jest pełna fałszu i bierze ludzi w niewolę. 

21. Można wykonać fotografię do samodzielnie wybranej, 

wyszukanej myśli/sentencji kardynała Wyszyńskiego. 

ZAŁĄCZNIK   2. 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Ogólnopolski  Konkurs  Fotograficzny 

„Myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

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 Kardynała Stefana 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 Kardynała Stefana 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 

 

 
Ogólnopolski  Konkurs  Fotograficzny  

„Myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w obiektywie młodego pokolenia.” 

 
 
 
 
Imię                                                                                                           

i nazwisko.............................................................................................. 

 

Data 

urodzenia……………………………………………………………………… 

 

Szkoła/Placówka  

(pieczęć) 

 

 

 

 

 

 

Tytuł 

pracy………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogólnopolski  Konkurs  Fotograficzny  

„Myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w obiektywie młodego pokolenia.” 

 
 
 
 
Imię                                                                                                           

i nazwisko.............................................................................................. 

 

Data 

urodzenia……………………………………………………………………… 

 

Szkoła/Placówka  

(pieczęć) 

 

 

 

 

 

 

Tytuł 

pracy………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………… 
 

 


