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Zapraszamy uczniów podkarpackich szkół do
udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim „ W kręgu poezji i prozy lagrowej
więźniarek obozu KL Ravensbrück” – termin
zgłoszenia do 2 marca 2018



Organizatorami  Konkursu 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.

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

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich należy przesłać pocztą elektroniczną
do 2 marca 2018 r.  na adresy e-mail:  katarzyna.hudzicka-chochorowska@ipn.gov.pl,  tel.
17 867 30 31.Eliminacje odbędą się w dniach 12, 13 lub 14 marca 2018 r. w miejscu i
dniu ustalonym przez koordynatorów eliminacji wojewódzkich. Gala Finałowa odbędzie
się 12 kwietnia 2018 r. 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.
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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.

UCHWAŁA  SENATU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  z  dnia  30  marca  2011  r.  w  sprawie
ustanowienia  kwietnia  miesiącem  pamięci  o  ofiarach  niemieckiego,  nazistowskiego  obozu
koncentracyjnego  Ravensbrück  (KL  Ravensbrück)  Senat  Rzeczypospolitej  Polskiej  pragnie
przypomnieć, że 30 kwietnia 2011 r. mija kolejna rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną
niemieckiego, nazistowskiego KL Ravensbrück. W czasie II wojny światowej w KL Ravensbrück
osadzono 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zginęły blisko 92 tysiące. Liczbę Polek szacuje
się na około 40 tysięcy. W latach 1942—1944 w KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze
doświadczenia  medyczne  na  więźniarkach  —  w  większości  młodych  Polkach.  Operacjom
poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym większość z tych, które przeżyły, została
kalekami. Szczególnie istotne jest podkreślenie tego, o czym zdaje się zapominać nie tylko
polska, ale i międzynarodowa opinia publiczna: w KL Ravensbrück największą grupę etniczną
stanowiły Polki i niemal wyłącznie na nich wykonywane były eksperymenty pseudomedyczne.
Wyzwolenie  KL  Ravensbrück  30  kwietnia  1945  r.  nie  zakończyło  cierpień.  Niezmierzone
cierpienia, jakim poddane było pokolenie Polaków żyjących w czasie II wojny światowej, nie
mogą  być  zapominane.  Młode  pokolenie  coraz  mniej  wie  o  tych  strasznych  czasach.
Powinnością naszą jest upamiętnienie ofiar, znanych i nieznanych, i zapewnienie należnego im
miejsca  w  historii,  podkreślając  ich  patriotyzm,  bohaterską  walkę  o  zachowanie
człowieczeństwa  w  skrajnie  trudnych  warunkach.  Oddajemy  hołd  ofiarom  zamęczonym  w
niemieckim,  nazistowskim  KL  Ravensbrück  oraz  ocalałym,  byłym  więźniarkom  obozu  —
Świadkom  Historii.  Dla  upamiętnienia  męczeństwa  ofiar  —  kobiet  i  dzieci,  Senat
Rzeczypospolitej  Polskiej  ogłasza  kwiecień  miesiącem  pamięci  o  ofiarach  niemieckiego,
nazistowskiego  obozu  koncentracyjnego  Ravensbrück.

Marszałek Senatu: B. Borusewicz

Konkurs honorowym patronatem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.
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W. Półtawska, I boję się snów, Stare rachunki, Rekolekcje beskidzkie.8.

K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Znak 20019.

 K.  Smoleń,  „Aby  świat  się  dowiedział...”  Nielegalne  dokumenty  z  obozów10.
Ravensbrück, Oświęcim 1980

U. Wińska, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 198511.

U. Wińska, Więzi. Losy więźniarek z Ravensbrück, Gdańsk 199212.
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W załączniku: karta złoszeniowa oraz regulamin konkursu. 
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