
Regulamin XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego im. Ks. kan. 
Józefa Jamroza Kapłana - Męczennika pt. „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce 
człowieka”(dla dorosłych, dzieci i młodzieży) 
 

Zapraszamy do udziału w kolejnym już XVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim i 
Literackim im. Ks. kan. Józefa Jamroza, który poniósł śmierć męczeńską –został 
zamordowany w nocy z 10/11 grudnia 2001 roku w Jelczu-Laskowicach w diecezji 
wrocławskiej.  

Konkurs będzie przebiegał pod hasłem: „O autentyczną wiarę”, którą w sercach ludzi chciał 
zakorzenić Kapłan –Męczennik głoszący piękne i mądre kazania porywające serca słuchaczy 
do Boga. Ks. kan. Józef Jamróz urodził się w Mszanie Dolnej, a 26 i pół-letnią posługę 
kapłańską pełnił w diecezji wrocławskiej. Ciało zamordowanego Kapłana spoczywa na 
cmentarzu parafialnym w Mszanie Dolnej.  

Konkurs jest wyrazem szacunku dla autentycznego kapłaństwa, jakie cechowało księdza 
Jamroza oraz kontynuacją jego wysiłków duszpasterskich, by wiara ludzi była też 
autentyczna.  

Oczekujemy na wiersze poświęcone pamięci Patrona konkursu –zamordowanego Ks. Józefa 
Jamroza oraz na wiersze będące wyrazem przeżywania wiary w dzisiejszym świecie, a także 
na wspomnienia ze spotkań z Kapłanami, którzy zostali zamordowani.  

Odrębną kategorię stanowi Twórczość dzieci i młodzieży-hasło konkursu: „O ludzkie 
serce człowieka” (wiersze i opowiadania mówiące o ludzkiej dobroci, życzliwości, 
przyjaźni oraz staraniach, aby być zawsze prawdziwym człowiekiem). 

Jury będzie oceniać prace w następujących kategoriach:1.Poezja; 2.Wspomnienia-
świadectwa; 3. Twórczość młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich (hasło: „O ludzkie serce 
człowieka”); 4.Twórczość dzieci.  

Prace można nadsyłać do 20 września 2020 r. We wszystkich kategoriach zostaną przyznane 
nagrody i wyróżnienia. Przewidziane są nagrody specjalne za wspomnienia o Ks. kan. Józefie 
Jamrozie.  

Prace opatrzone godłem –trzy wiersze w trzech egzemplarzach, nigdzie nie publikowane i nie 
nagradzane oraz wspomnienia-świadectwa –bez ograniczeń należy przesyłać na adres: 
Władysława Anna Jamróz, skrytka pocztowa 45,34-730 Mszana Dolna (z dopiskiem na 
kopercie: „O autentyczną wiarę”).Uwaga! Do koperty z pracami należy włożyć zaklejoną 
kopertę z rozszyfrowanym godłem tj. podanym imieniem, nazwiskiem, wiekiem autora, 
adresem, telefonem i krótką biografią. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 
październiku w Mszanie Dolnej. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni. 

PRACE PRZYNOSIMY DO 17 WRZEŚNIA 2020 r., do pani Iwony Kutra, sala 2.05 


