
RODZINA BOGIEM SILNA 

Wystawa wykonana z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski przedstawia nauczanie sługi bożego Kard. 

Stefana Wyszyńskiego poświęconego rodzinie. Poszczególne plansze noszą nazwy: RODZINA; NARÓD, 

PAŃSTWO; MĘŻCZYZNĄ I NIEWIASTĄ… – MAŁŻONKOWIE, BUDOWAĆ DOM NA SKALE (por, Mk 1,27); 

MATKA; OJCIEC; RODZICIELSTWO; WYCHOWANIE – DUCHOWOŚĆ RODZINY; OBRONA ŻYCIA; 

NADZIEJA – KU PRZYSZŁOŚCI. 

Wystawa składa się z 14 rollupów o wymiarach 100/200 cm Posiadamy dwie kopie wystawy. Istnieje 

możliwość uzyskania zgody na wystawę. Koncepcja i projekt merytoryczny, wybór i układ tekstów 

oraz materiału ilustracyjnego, redakcja i korekta: ks. Krzysztof STOLA – Lublin, Marcin SUŁEK – Lublin. 

Koncepcja plastyczna całości i realizacja graficzna: Amadeusz TARGOŃSKI – Lublin. 

PODSTAWOWE ŹRÓDŁO WYPOWIEDZI: STEFAN Kardynał WYSZYŃSKI, Prymas Polski, Nauczanie o 

małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981, pr. zb. Instytutu Papieża Jana Pawła II, ks. dr 

Zdzisław Struzik [red. naczelny], wyd. 2 (wraz z Indeksami), Warszawa 2013. 

Twórcy wystawy dziękują Dyrektorowi Instytutu i Redaktorowi – Księdzu prał. dr. hab. Zdzisławowi 

Struzikowi za wyrażenie zgody na posłużenie się powyższym dziełem dla metodycznego 

uporządkowania treści ekspozycji. 

PRAWA DO ZDJĘĆ I WIZERUNKU KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO: 

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Szczególne podziękowania 

składamy Paniom Marcie WÓJCIK i Iwonie CZARCIŃSKIEJ z Instytutu za życzliwe wsparcie i patronat 

nad wystawą oraz udostępnienie materiału fotograficznego z prawem jego publikacji. Instytucja 

sprawcza, prawo własności i eksponowania Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. 

 

Wystawy można wypożyczyć kontaktując się z Panem Marcinem Sułkiem 

Tel. 603 182 742 

msulek@civitaschristaiana.pl 
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REGULAMIN WYSTAWY PT. „RODZINA 

BOGIEM SILNA” 

 
1. Twórcą i organizatorem wystawy pt. „Rodzina Bogiem silna” (dalej : 

„Wystawa”) jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w 

Warszawie przy ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa. 

2. Wystawa 14 rollupów o wymiarach 100/200 cm związanych z osobą i 

nauczaniem o rodzinie Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego. 

3. Aby móc korzystać z Wystawy, należy wypełnić i wysłać skan podpisanego 

formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres: 

msulek@civitaschristiana.pl. 

4. Korzystanie z Wystawy oznacza udzielenie przez Katolickie Stowarzyszenie 

„Civitas Christiana” niewyłącznej licencji na rzecz osoby lub instytucji 

korzystającej z Wystawy (dalej: Licencjobiorca). 

5. Udzielona licencja upoważnia Licencjobiorcę do ekspozycji Wystawy w 

sposób i na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

6. Udzielenie licencji następuje na następujących  warunkach: 

1) udzielana licencja jest licencją niewyłączną; 

2) udzielenie licencji następuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

3) udzielenie licencji jest nieodpłatne; 

4) udzielenie licencji może nastąpić jedynie na rzecz samorządowych instytucji 

kultury (np. domy kultury, muzea), biblioteki, instytucje oświatowo-

wychowawcze (np. szkoły), parafie, organizacje pozarządowe, jednostki 

organizacyjne samorządu terytorialnego; 

5) nie można eksponować Wystawy w miejscach nie przeznaczonych do 

eksponowania  tego typu obiektów, jak również w sposób, który mógłby 

zagrozić bezpieczeństwu osób lub bezpieczeństwu publicznemu, a takie gdy 

prezentowanie Wystawy mogłoby w jakikolwiek sposób narazić Katolickie 

Stowarzyszeni „Civitas Christiana” na utratę dobrego imienia. Wystawa nie 

może też być eksponowana w sposób naruszający dobre imię kard. Stefana 

Wyszyńskiego poprzez nieodpowiednią lokalizację lub formę ekspozycji; 



6) za stan Wystawy (czystość, uszkodzenia w trakcie wypożyczenia) odpowiada 

Licencjobiorca. 

7. Udzielona licencja nie upoważnia Licencjodawcy do udzielania 

dalszych licencji osobom trzecim, w żadnym zakresie, tj. zabrania się 

przekazywania Wystawy do korzystania w całości lub części innym 

osobom lub instytucjom niż Licencjobiorca. 

8. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zastrzega sobie prawo 

do wypowiedzenia udzielonej licencji w przypadku wykorzystania 

Wystawy niezgodnie z warunkami licencji, o których mowa wyżej. 

9. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu korzystania z Wystawy bądź 

jej elementów, w sposób wykraczający poza zakres i warunki udzielonej 

licencji, zarówno wobec Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, jak 

i wobec osób trzecich posiadających prawa do fotografii będących elementem 

Wystawy. 

10. Osoby i instytucje korzystające z Wystawy przyjmują do wiadomości, że dane 

osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z Wystawy będą przetwarzane 

przez administratora - Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w 

Warszawie przy ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, NIP 5261739362. Dane 

osobowe są przetwarzane w celu korzystania z Wystawy na warunkach opisanych w 

niniejszym Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO). Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo 

dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do 

odpowiedniego organu nadzoru w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

narusza przepisy prawa. Administrator będzie przechowywał dane osobowe 

nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla którego je zgromadzono, 

jak również nie dłużej, niż będzie to konieczne do zaspokojenia 

uzasadnionych roszczeń Administratora. Dane osobowe nie będą 

wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

11. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zastrzega sobie prawo do zmiany 

Regulaminu. 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 



 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENOWY DLA LICENCJOBIORCY 

WYSTAWY PT. „RODZINA BOGIEM SILNA” 

Dane Licencjobiorcy: 

Pełna nazwa, adres, NIP: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Osoba reprezentująca Licencjobiorcę: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej (adres, telefon, e-mail): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejsce ekspozycji: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Czas ekspozycji: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Przewidziana promocja Wystawy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Oświadczam*, iż zapoznałem/-am się z postanowieniami Regulaminu Wystawy pt. 

„Rodzina Bogiem silna” i akceptuję jego treść oraz warunki licencji, na jakich Wystawa 

zostaje udostępniona do korzystania. 

 

Licencjobiorca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji fotograficznej Wystawy oraz 

informacji dot. ekspozycji Wystawy (szacunkowa ilość osób, które zobaczyły wystawę itp.) 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

{podpis osoby upoważnionej do reprezentacji licencjobiorcy) 

 

* oświadczenie podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu, który będzie eksponował wystawę, 

zgodnie z zasadami jego reprezentacji; np. dyrektor szkoły, dyrektor instytucji kultury, proboszcz parafii itd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


