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IX ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu
poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL
Ravensbrück”. Zgłoszenia do 3 marca 2023

„Człowiek w niewoli staje się jak ptak, któremu połamano skrzydła.
Taki ptak najczęściej umiera”

Maria Rutkowska-Kurcyusz, nr obozowy 12062

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych.

Serdecznie zapraszamy młodzież klas VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej
więźniarek KL Ravensbrück”. Jest to sposób 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.

Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina
Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-
Dudy. Patronat medialny nad konkursem objęli: Gość Niedzielny, TVP3 Katowice, Radio
Katowice oraz Radio Em.

Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie maksymalnie jednego wybranego
utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück
(proponowana bibliografia poniżej).

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich należy wysłać pocztą
elektroniczną do 3 marca 2023 r. na adresy e-mail koordynatorów eliminacji
wojewódzkich z Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN. Eliminacje odbędą się w dniach
13-17 marca 2023 r. – dokładny termin oraz miejsce poda właściwy terytorialnie
koordynator eliminacji wojewódzkich. Gala Finałowa odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. w
Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.
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Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników Gali Finałowej oraz ich opiekunów
będzie wyjazd do Niemiec do „Miejsca Przestrogi i  Pamięci Ravensbrück” w
terminie 19-22 maja 2023 r.

Podstawę do ogłoszenia konkursu stanowi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach
niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL
Ravensbrück.

Informacje i zapisy

dla województwa małopolskiego – Roksana Szczypta-Szczęch, e-mail:
roksana.szczech@ipn.gov.pl, tel. 12 211 70 23; 667 297 984

dla województwa świętokrzyskiego – Edyta Krężołek, e-mail:
edyta.krezolek@ipn.gov.pl, tel. 696 826 381

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania – poniżej.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin konkursu „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück” (pdf, 556.6
KB) 10.01.2023 13:00
Karta zgłoszenia do konkursu i załączniki (docx, 21.26 KB) 10.01.2023 13:00
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