Marki,
17.05.2020r.
List otwarty
Ekscelencjo, Kardynale Stefanie Wyszyński, piszę ten list, ponieważ jestem
wychowankiem szkoły Twojego imienia i chciałbym włączyć się w przygotowania
do wielkiego wydarzenia, jakim jest dla mnie zbliżająca się beatyfikacja. List stwarza
mi okazję do podziękowań za Twoje działania i słowa, które - w trudnym dla naszego
kraju czasie komunizmu - jednoczyły naród, nie pozwalając wielu pokoleniom
Polaków utracić wiary
i nadziei. Ponieważ interesuję się historią powojenną, potrafię docenić Twoją,
Kardynale, niezwykłą w niej rolę.
W Polsce wraz z zakończeniem II wojny światowej, rozpoczął się trudny okres
komunizmu. Jednym z jego elementów były represje. Dotyczyły one wielu aspektów
życia codziennego. System komunistyczny, oparty na ateizmie, a zatem niechętny
wierze, ingerował również w wewnętrzne życie Kościoła. Państwo utraciło więź z
Kościołem. Potrzebna była osoba, która mimo stwarzanych przez państwo barier,
mogłaby na nowo scalić zniszczony przez komunistyczne władze naród. Taka
szansa nastała w roku 1948, kiedy od papieża Piusa XII otrzymałeś miano
Arcybiskupa gnieźnieńskiego oraz warszawskiego, a także funkcję Prymasa Polski.
Stałeś się, Ekscelencjo, ucieleśnieniem chrześcijańskiej duszy narodu. Podpisywałeś
ustawy z władzami kraju, regulujące stosunki państwa z Kościołem. Mimo
tych umów, komunistyczny rząd łamał ich ustalenia. Skierowałeś wówczas do rządu
słowa: 
Non possumus, odważnie stanąłeś w obronie Kościoła i jego niezależności.
Władza, z obawy przed utratą kontroli w państwie, wielokrotnie Cię więziła. Miało to
powstrzymać Cię
przed dalszym niesieniem pomocy narodowi. Dzięki Twojej ogromnej miłości do
ojczyzny nigdy nie uległeś, nie poczułeś się zmęczony, złamany, niezmordowanie
broniłeś chrześcijańskich wartości naszego kraju.
Kardynale, łączyłeś się w cierpieniach z obywatelami, ilekroć zostali oni
skrzywdzeni lub brutalnie traktowani za udział w protestach skierowanych przeciw
polityce rządu.
Nie pozwoliłeś, by ofiary pozostawały same ze swoim cierpieniem. Mówiłeś: Wasz
ból jest naszym wspólnym bólem. Zabiegałeś o szanowanie praw człowieka i
moralne odrodzenie społeczeństwa. W latach 1962-1965 uczestniczyłeś we
wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II, odgrywając znaczącą rolę w
organizacji struktur kościelnych. W roku 1966, gdy nasz kraj obchodził 1000- lecie
chrztu, pod Twoim przewodnictwem dokonano odnowienia aktu zawierzenia Matce
Boskiej i powierzenia narodu pod jej opiekę na kolejne 1000 lat. Rozpoczęto
peregrynacje kopii Obrazu Jasnogórskiego po kościołach całej Polski. Spotkało się to
z wieloma negatywnymi opiniami ze strony władz państwa. Rząd postanowił
„aresztować” obraz, ponieważ obywatele tłumnie zbierali się wokół niego i
przeciwstawiali narzucanym restrykcjom.
Karol Wojtyła, gdy został papieżem, otwarcie mówił, że został wybrany do
pełnienia tej wielkiej, zaszczytnej funkcji dzięki Twojemu wsparciu, Twoim modlitwom
i działaniom. Później to papież Jan Paweł II wspomagał Twoje działania ratujące
wspólnotę Kościoła
w Polsce.

Ekscelencjo, Twoja odwaga, ufność Bogu i całkowite oddanie się Maryi,
pozwoliły
Ci na działanie i dały siłę do walki z wszelkimi trudnościami, jakie Cię spotykały na
drodze
do niesienia pomocy ojczyźnie.
Dziękuję Ci, Prymasie Tysiąclecia, za dany przykład. Za pokazanie mi, że o
ważne sprawy trzeba walczyć. Że nigdy nie można tracić wiary i nadziei, ponieważ to
dzięki
nim każdy z nas może osiągnąć zamierzony cel i nie poddać się mimo przeciwności.
Jestem wychowankiem szkoły imienia Prymasa Tysiąclecia, dlatego od wielu
już lat znam ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Jest dla mnie drogowskazem,
prowadzącym mnie przez życie. Staram się każdego dnia działać na korzyść
bliźniego, b
 o tylko takie życie uznaję za wartościowe. Za to także dziękuję, bo myślę,
że prawdziwie wielkimi ludźmi są Ci, którzy innym pokazują rozległe perspektywy ich
człowieczeństwa.
W hymnie mojej szkoły nawiązującym do ABC Społecznej Krucjaty Miłości są
słowa:
Otwórzcie drzwi serca ludzkiego,/ a przekonacie się,/ że bardziej niż chleba naszego
powszedniego,/ potrzeba nam miłości./ Bez chleba można jakoś przeżyć zimę,/ lecz
bez miłości nie. Zawsze mnie te słowa wzruszały, ale i dawały mi moc, bo
pokazywały, że droga do drugiego człowieka jest drogą miłości i szacunku.
Zrozumienie tego zawdzięczam Twoim naukom, Prymasie Tysiąclecia. Dziękuję.

Z poważaniem,
Krystian Woźniak

Nadma,20.05.2020r
(miejscowość i data)

…………………………….
Pieczęć szkoły/placówki

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU
Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary
1. Nazwa szkoły/placówki: Zespół

Adres szkoły/placówki:ul.

Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia

Wczasowa 5 , 05-270 Marki,

Telefon kontaktowy: 22 7811857,

e-mail szkoły/placówki:zs2@marki.pl,

2. Imię i nazwisko opiekuna prac, telefon kontaktowy: Dominika Makówka-Pleta, 501623886
3.Imię i nazwisko ucznia lub klasa: Krystian

Woźniak

Wiek:15lat

Miejscowość: Nadma
4. Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów
związanych z przeprowadzeniem konkursu w ramach projektu „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych będącej
załącznikiem do niniejszej karty zgłoszeniowej. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
Administratorem danych osobowych w ramach projektu „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”, jest
organizator – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Świerkowa 4, 03-054
Warszawa.
Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

6. W załączeniu przekazuję oświadczenia rodziców lub opiekunów dzieci biorących udział w Konkursie „Prymas
Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Projekt jest organizowany w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Dominika Makówka-Pleta
Podpis nauczyciela/ opiekuna

…………………………………………..…..
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

Załącznik do karty zgłoszeniowej do konkursu

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, ul. Świerkowa 4, 03-054 Warszawa.
2) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem konkursu
„Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”, na podstawie świadomej zgody osób,
których dane dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO,
3) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia projektu „Prymas
Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” oraz przez okres archiwalny zgodnie z
wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
4) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa,
7) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne
przeprowadzenia konkursu „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”,

do

8) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

Nadma,20.05.2020r
(miejscowość i data)

**OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA*
dziecka biorącego udział w Konkursie „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”

Ja niżej podpisany/na Renata Woźniak będący rodzicem/opiekunem* Krystiana
(imię i nazwisko dziecka)
Woźniaka
biorącego udział w Konkursie „„Prymas Wyszyński – Człowiek
Niezwykłej Miary” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych
osobowych Krystiana Woźniaka(imię i nazwisko dziecka) do celów związanych z przeprowadzeniem
konkursu „„Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” zgodnie z art. 7 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów
związanych z przeprowadzeniem konkursu „„Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej
Miary”, w szczególności wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych - imię i
nazwisko, miejsce zamieszkania, wizerunku (zdjęcia) - na stronie internetowej projektu
„Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”, na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w prasie, w mediach oraz w

wydawnictwach promujących projekt. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą
informacyjną Administratora danych osobowych będącej załącznikiem do niniejszego
oświadczenia. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem
danych osobowych w ramach konkursu „„Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”
jest organizator projektu, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11
RODO.

Dodatkowo będąc rodzicem/opiekunem* Krystiana Woźniaka (imię i nazwisko dziecka)
biorącego udział w konkursu „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” oświadczam,
iż w chwili podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę na Organizatora –
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – bezterminowo,
nieodpłatnie oraz w sposób nieograniczony ilościowo i terytorialnie autorskie prawa
majątkowe do utworu – pracy konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu „Prymas
Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” - na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2017 poz. 880, z późn. zm.). W szczególności Organizator uzyskuje nieograniczone prawo
do:
a) utrwalania obrazu utworu poprzez sporządzanie zdjęć lub filmów wszelkimi
dostępnymi technologiami, w szczególności technikami magnetycznymi lub
cyfrowymi,
b) wprowadzania obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu do pamięci
komputera i systemów operacyjnych, rozpowszechniania w sieciach informatycznych
lub teleinformatycznych, w tym w Internecie,
c) powielania obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu w nieograniczonej
liczbie egzemplarzy,
d) publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania, nadawania oraz publikowania w
prasie i telewizji obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu,
e) wykorzystywania obrazu utworu utrwalonego za pomocą zdjęć lub filmu w celach
informacyjnych, promocji i reklamy, w szczególności poprzez wykorzystanie tego
obrazu w kalendarzach zaopatrzonych w logo Organizatora.
Oświadczam także jako przedstawiciel ustawowy autora utworu, iż utwór jest
autorstwa mojego dziecka/podopiecznego* i w żaden sposób nie narusza praw osób
trzecich.
Nadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z postanowieniami opisem zadań
stanowiącym regulamin konkursu „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” dla
uczniów szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wyrażam zgodę na jego stosowanie w
ramach stosunku prawnego łączącego moje/mojego* dziecko/podopiecznego* z
Organizatorem.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pracy konkursowej przez Organizatora, w
tym przez osoby mu podległe oświadczam, iż jako przedstawiciel ustawowy właściciela pracy
konkursowej nie będę dochodził/a od Organizatora Konkursu „Prymas Wyszyński – Człowiek
Niezwykłej Miary” żadnych roszczeń odszkodowawczych.

Renata Woźniak
Podpis rodzica/opiekuna*

* właściwe podkreślić
** oświadczenie wypełniamy, jeśli niezbędne jest wskazanie autora pracy konkursowej

Załącznik do oświadczenia rodzica/opiekuna

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - informuję, że:
administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, ul. Świerkowa 4, 03-054 Warszawa.
1) dane będą przetwarzane wyłączenie na z cele związane z przeprowadzeniem konkursu
„Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”, na podstawie świadomej zgody osób,
których dane dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO,
2) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu „Prymas
Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” oraz przez okres archiwalny zgodnie z
wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
3) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
4) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa,
6) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne
przeprowadzenia konkursu „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”

do

7) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

