
"Raczej śmierć wybiorę niż sprzeniewierzę się powołaniu, 
którym Bóg mnie zaszczycił". 

Bł. bp Michał Kozal i bł. al. Bronisław Kostkowski oczami 

młodzieży XXI wieku 

 

Izba Pamięci Męczenników 

oraz  

Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Bydgoszczy 

 

 zapraszają uczniów do udziału w konkursie literackim poświęconym                  

bł. bp. Michałowi Kozalowi i bł. al. Bronisławowi Kostkowskiemu.  

 

Idea konkursu 

W roku 2022 mija 80 lat od męczeńskiej śmierci alumna Bronisława Kostkowskiego  

w Dachau, ucznia Gimnazjum Humanistycznego w Bydgoszczy, prezesa Sodalicji 

Mariańskiej w gimnazjum w Bydgoszczy. W czasie pielgrzymki do Polski, podczas której 

gościł także w Bydgoszczy, papież św. Jan Pawła II wypowiedział m.in. następujące słowa:  

Bydgoszcz została naznaczona szczególnym znamieniem prześladowania dla 

sprawiedliwości. [...] Symbolem tego męczeństwa jest bydgoski Stary Rynek. Innym 

tragicznym miejscem jest tak zwana Dolina Śmierci w Fordonie. Jakże nie wspomnieć 

przy tej okazji biskupa Michała Kozala […] Przyszedł teraz czas przypomnienia tych 

wszystkich ofiar i oddania im czci należnej. […] I dlatego za szczególną powinność 

naszego pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich świadectw o tych, którzy 

dali życie za Chrystusa. […] Trzeba to zbadać […], trzeba to spisać.  

Wpisując się w obchody 80-tej rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Bronisława Kostkowskiego, 

oraz dorocznego wspomnienia męczeńskiej śmierci bł. bp. Michała Kozala – patrona diecezji 

bydgoskiej (26 stycznia), Organizatorzy Konkursu zapraszają dzieci i młodzież szkolną do 

zapoznania się z historią Męczenników związanych z terenami obecnej Diecezji Bydgoskiej, 

podejmując papieską ideę dokumentacji i refleksji nad martyrologią XX wieku. Pamięć  

o historii męczenników buduje w ten sposób współczesną tożsamość Polaka i katolika, uczy 

wierności wartościom duchowym, moralnym i narodowym, buduje ducha tolerancji  

i pojednania, uczy mówić dobrze o trudnych sprawach relacji międzyludzkich  

i międzynarodowych.  

 

Organizatorzy 

Organizatorem  konkursu jest Izba Pamięci Męczenników oraz Prymasowski Instytut Kultury 

Chrześcijańskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy.  

 

 



Uczestnicy 

Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych  

i Ponadpodstawowych.  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

• uczniowie kl. VI i VIII, 

• uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 

Cele konkursu: 

• upowszechnienie znajomości życia i działalności bł. bpa M. Kozala                                            

i bł. al. B. Kostkowskiego, związanych Diecezją Bydgoską, 

• kształtowanie postawy świadka wiary na przykładzie męczenników,  

• zainteresowanie współczesnymi nurtami sztuki literackiej, 

• kształtowanie szlachetnych postaw dzieci i młodzieży, 

• promowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży  

• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,  

• rozwijanie inspiracji twórczej. 

 

Kategorie konkursowe –  

A. Uczniowie kl. VI-VIII 

• Uczestnik przesyła jedno opowiadanie (min 5 str. A4, musi być zawartych 5 faktów                      

z życia) lub wiersz  (min. 3 zwrotek) 

• Do pracy załączone zostają: imię i nazwisko, tytuł (max 5 słów)  

B. Uczniowie szkół ponadpodstawowych 

• Uczestnik przesyła jedno opowiadanie (min 8 str. A4, musi być zawartych 5 faktów                           

z życia) lub dwa wiersze (min. 5 zwrotek)  

• Do pracy załączone zostają: imię i nazwisko, tytuł (max 5 słów). 

 

Regulamin konkursu: 

Zgłoszenie  

• W konkursie biorą udział uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz szkół 

ponadpodstawowych  

• Do konkursu uczniowie są zgłaszani przez „Osobę zgłaszającą”, czyli nauczycieli 

prowadzących (katecheci, nauczyciele języka polskiego, wychowawcy klasy) za 

wiedzą dyrekcji szkoły.  

• Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie „Zgłoszenie udziału  

w konkursie” (patrz: Załącznik 1) i „Oświadczenie rodziców/opiekuna na udział  

w konkursie” (patrz: Załącznik 2) w terminie do dnia 30 listopada br. w formie 

elektronicznej na adres: izba.meczennicy@gmail.com lub pocztą tradycyjną - 

decyduje data stempla pocztowego w przesyłkach kurierskich – data przejęcia przez 

kuriera.  

mailto:izba.meczennicy@gmail.com


• Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu  

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych  

z konkursem. 

 

Prace konkursowe 

• Autorem pracy jest jedna osoba, praca wykonana samodzielnie. 

• Praca musi być podpisana następująco: imię i nazwisko autora, klasa, 

szkoła/placówka; imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna prowadzącego oraz jego adres 

mailowy. 

• Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie 

prawo do ich bezpłatnego udostępniania, publikowania. 

• Prace należy dostarczyć do 30 grudnia na adres: 

Izba Pamięci Męczenników 

ul. Grodzka 18-22 

85-109 Bydgoszcz 

 

• Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. W przypadku prac wysłanych 

pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przesyłkach kurierskich – data przejęcia 

przez kuriera. Prace przesłane po terminie nie będą odsyłane przez organizatorów 

konkursu. 

Rozstrzygnięcie konkursu 

• Komisja  konkursowa w składzie – Dyrektor IPM, Dyrektor PIKCh, oraz trzech 

niezależnych ekspertów.  

• Prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem przewodnim konkursu, 

doboru środków wyrazu artystycznego, oryginalności, sposobu interpretacji tematu 

oraz poprawności stylistycznej i językowej (bogactwo i dobór słownictwa). 

• Komisja konkursowa może podjąć decyzję o nieprzyznawaniu nagród z powodu braku 

konkurencji w danej kategorii lub innego powodu. 

Nagrody 

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrody są 

przyznawane osobno w każdej kategorii. Przyznawane są nagrody: I, II i III w każdej 

kategorii. Komisja może zdecydować o nieprzyznaniu którejś z nagród. Nie zostają 

przyznane nagrody ex æquo. 

Terminarz konkursu: 

• Zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 30 listopada br. 

• Prace należy przesłać w terminie do 30 grudnia 2021 r. na adres Izby Pamięci 

Męczenników 

• Rozstrzygnięcie konkursu: i uroczyste wręczenie nagród odbędzie w gmachu 

Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Grodzkiej 18, w terminie, który zostanie 

przekazany uczestnikom przez organizatorów. 

 



Organizator: 

Izba Pamięci Męczenników 

ul. Grodzka 18-22 

85-109 Bydgoszcz 

e-mail: izba.meczennicy@gmail.com 

Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej 

 im Stefana Kardynała Wyszyńskiego  

 ul. Grodzka 18 

85-109 Bydgoszcz 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 

 

Nota biograficzna 

 

1. Bojarska T., Cierniowa mitra, Warszawa 1971. 

2. Frątczak W., Biskup Michał Kozal, Warszawa 1987.   

3. Homilia Jana Pawła II w czasie Mszy Św. Beatyfikacyjnej biskupa Michała Kozala, 

odprawionej na Placu Defilad na zakończenie II Krajowego Kongresu 

Eucharystycznego 14.06.1987 r., [w:] Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia z 

pielgrzymek – Europa, t. IX, cz. 1, Kraków 2008, s. 417-420. 

4. Hoppe P., Błogosławiony ks. bp Michał Kozal, [w:] Kapłani w Dachau, red. P. Hoppe, 

M. Puziak, Bydgoszcz 2016, s. 27-40. 

5. Kaczmarek T., Bp Michał Kozal „Mistrz Męczenników”, Włocławek 2001. 

6. Kaczmarek T., Błogosławiony alumn Bronisław Kostkowski, Włocławek 2001 

7. Benk M., Promyk w Dachau, Konin 2014.  
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Załącznik 1: 

 

"Raczej śmierć wybiorę niż sprzeniewierzę się powołaniu,  

którym Bóg mnie zaszczycił" 

Bł. bp Michał Kozal i bł. al. Bronisław Kostkowski oczami młodzieży XXI wieku 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………… 

Klasa i wybrana kategoria: …………………………………………………………………. 

 

Dane szkoły zgłaszającej: 

Nazwa: ..…..…….….….….….….….….….….….….….….….….………………………… 

Adres:  .…..…..…..………..…..…..…..…..…..…..……..…..…..…………………………. 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: ..………………….…………………………………… 

Kontakt tel.:  …………………………………………………………………………………. 

Kontakt e-mail: ….....…..…………………………... 

 

……………………………………… 

(pieczęć instytucji zgłaszającej)    (czytelny podpis osoby zgłaszającej) 

 

 



Załącznik 2: 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA  NA UDZIAŁ  W KONKURSIE   

 

Wyrażam zgodę na udział  

.......................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

wiek/klasa: ………………  w konkursie literackim: "Raczej śmierć wybiorę niż 

sprzeniewierzę się powołaniu, którym Bóg mnie zaszczycił". Bł. bp Michał Kozal i bł. 

al. Bronisław Kostkowski oczami młodzieży XXI wieku, organizowanym przez Izbę 

Pamięci Męczenników oraz Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy. 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę 

na przekazanie danych osobowych dziecka/podopiecznego do Organizatora konkursu 

oraz na ich przetwarzanie (w zakresie i na zasadach opisanych niżej w Regulaminie), 

a także na rozpowszechnianie wizerunku dziecka/podopiecznego na stronach 

internetowych, w prasie, w związku z jego udziałem w konkursie.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do 

projektu pracy mojego dziecka i jej nazwy oraz ich wykorzystania na wszystkich 

polach eksploatacji. Wyrażam również zgodę na reprodukowanie prac według uznania 

Organizatorów oraz publikowania pracy konkursowej w celach promocyjnych. 

 

 

Oświadczam, że ………………………………………………………… jest samodzielnym 
                                    (imię i nazwisko dziecka)  

autorem pracy. 

 

  ………….………………………………….. 

                                                                                    /data i podpis rodzica/ 

 


