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W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL
Ravensbrück – VII edycja ogólnopolskiego
konkursu recytatorskiego

VII  edycja  ogólnopolskiego  konkursu
recytatorskiego  W  kręgu  poezji  i  prozy
l a g r o w e j  w i ę ź n i a r e k  K L
Ravensbrück skierowana jest do uczniów klas
VIII  szkół  podstawowych  oraz  uczniów  szkół
ponadpodstawowych.  Konkurs  jest  formą
oddania  hołdu  ofiarom  zamordowanym  w
niemieckim,  nazistowskim  KL  Ravensbrück
oraz  ocalałym,  byłym więźniarkom obozu.  Jak
mówi  Maria  Lorens,  pomysłodawczyni
konkursu  oraz  córka  byłej  więźniarki  KL
Ravensbrück Katarzyny Matei – Jeśli echo ich
głosów zamilknie, zginiemy.

W  związku  z  sytuacją  epidemiczną  w  roku  szkolnym  2020/2021  konkurs
przebiegał będzie w rzeczywistości wirtualnej.

Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w konkursie, będą mieli za zadanie przygotować oraz
nagrać  dwa  filmy:  jeden  z  recytacji  wiersza,  a  drugi  z  prezentacji  prozy.  Filmy  te  należy
przesłać do koordynatorów konkursu z właściwego sobie Oddziału bądź Delegatury IPN do
21 marca 2021 r. Komisje konkursowe w etapie półfinałowym wyłonią finalistów.

Zamiast  gali  finałowej,  która  tradycyjnie  odbywała  się  w  Rudzie  Śląskiej,  w  tym  roku
Ogólnopolska  Komisja  Konkursowa  przesłucha  nagrania  finalistów.  Spośród  nich  wyłoni
laureatów I, II i III miejsca w kategorii prozy oraz I, II i III miejsca w kategorii poezji. Niestety
w związku z pandemią tradycyjny wyjazd do Miejsca Pamięci i Przestrogi w Ravensbruck,
który był główną nagrodą w konkursie, jest niemożliwy, dlatego nasi laureaci otrzymają
nagrody  rzeczowe.  Ogłoszenie  wyników  odbędzie  się  za  pośrednictwem  strony
internetowej edukacja.ipn.gov.pl oraz poprzez media społecznościowe do 23 kwietnia 2021
r.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty
Kornhauser-Dudy.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania znajdują się poniżej.
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Zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych oraz mediów
społecznościowych: facebook.com/wkregupoezjiiprozylagrowej

 

MATERIAŁY PROPONOWANE DO WYKORZYSTANIA:

D. Brzosko-Mędryk D, Mury w Ravensbrück, MAW 19791.

G. Chrostowska, Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002.2.
(wybór poezji i biografia poetki)

Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939–1944, red. Z. Mańkowski, Lublin3.
1988

W. Kiedrzyńska, Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 19654.

W. Kiedrzyńska, I. Pannenkowa, E. Sulińska, Ravensbrück. Wiersze obozowe.5.
Wciąż stoję w ogniu, Warszawa 1961

Z. Leszczyńska, J. Kiełboń, Grypsy z Zamku Lubelskiego 1939–1944, Lublin 19916.

W. Półtawska, I boję się snów, Stare rachunki, Rekolekcje beskidzkie.7.

K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Znak 20018.

K. Smoleń, „Aby świat się dowiedział...” Nielegalne dokumenty z obozów9.
Ravensbrück, Oświęcim 1980

U. Wińska, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 198510.

U. Wińska, Więzi. Losy więźniarek z Ravensbrück, Gdańsk 199211.

M. Rutkowska-Kurcyusz, Kamyki Dawida12.

Inne opracowania dotyczące tematyki konkursu.13.
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