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Mazowiecki półfinał IV ogólnopolskiego konkursu
recytatorskiego „W kręgu poezji lagrowej
więźniarek KL Ravensbrück” – Warszawa, 15
marca 2018

więcej zdjęć

W czwartek 15 marca w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia
w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 21/25 odbyły się eliminacje dla województwa
mazowieckiego IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy
lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Zadaniem uczestników było przygotowanie
jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień
więźniarek KL Ravensbrück. Udział zgłosiło 35 uczniów ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Do finału zakwalifikowali się:

Kinga Sendal – Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek Szymanów, opiekun s. Felicyta
Lidia Świerz (utwory: M. Zientara-Malewska „ Wspomnienia z Ravensbruck”, „Moje życie” –
wspomnienia s. Pauli Pauliny Palant (fr.) z Archiwum Generalnego Sióstr Niepokalanek w
Szymanowie)
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Mateusz Rokicki – Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, opiekun
Katarzyna Dec (utwory: Teresa Bromowiczowa „Apel”, Wanda Półtawska „I boję się snów”)

Justyna Szara – Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, opiekun
Katarzyna Dec (utwory: Halina Golczowa „Zaklęte koło”, Wanda Półtawska „I boję się snów)

W czasie mazowieckich eliminacji uczestnicy obejrzeli krótki film o Bożenie Chrostowskiej
„Za kratą są zielone drzewa”.

 

 

Zwycięzcy konkursu wraz z opiekunami 12 kwietnia 2018 r. wezmą udział w Gali
Finałowej w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej,

Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników Gali Finałowej oraz ich opiekunów
będzie wyjazd do Niemiec do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück” w terminie 18–21
maja 2018 r.

Organizatorami tegorocznego konkursu, odbywającego się pod honorowym patronatem
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, są Instytut Pamięci Narodowej,
Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Konkurs skierowany jest do
uczniów klas VII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest
sposobem na oddanie 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.

 


