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Wyniki śląskiego półfinału IV ogólnopolskiego
konkursu recytatorskego „W kręgu poezji i prozy
lagrowej więźniarek KL Ravensbrück" – Katowice,
12-13 marca 2018
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki
Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy
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Organizatorami  Konkursu  są  Instytut
Pamięci  Narodowej,  Stowarzyszenie
„Rodzina  byłych  więźniarek  niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL
Ravensbrück”  oraz  Miasto  Ruda  Śląska.
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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.

W dniach 12 i  13 marca 2018 r.  w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia  w
Katowicach  im.  H.  Sławika,  przy  ul.  św.  Jana  10  (3  piętro),  odbył  się  śląski  półfinał  IV
Ogólnopolskiego  Konkursu  Recytatorskiego  „W  kręgu  poezji  i  prozy  więźniarek  KL
Ravensbruck“, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-
Dudy.

Do półfinału zgłosiło  się  41 uczniów z  klas  VII  szkół  podstawowych,  szkół  gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.  Każdy  z  nich  zaprezentował  jeden  wybrany  przez  siebie  wiersz
oraz fragment prozy, które są związane z tematyką obozu w Ravensbruck. Jury zdecyduje o
tym,  którzy  trzej  uczniowie  z  województwa  śląskiego  dołączą  do  pozostałych  finalistów  z
całej Polski i pojawią się na Gali Finałowej konkursu.

Prace jury w składzie Zdzisława Waniek (wieloletni pracownik delegatury
Śląskiego Kuratorium Oświaty w Gliwicach), Maria Lorens (pomysłodawczyni konkursu,
córka ravensbrüczanki Katarzyny Mateji, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Rudzie
Śląskiej) oraz Magdaleny Duber (współpracownik OBEN IPN w Katowicach) były bardzo
trudne i burzliwe. Poziom, jaki zaprezentowali uczestnicy był bardzo wysoki. Niemniej
musieliśmy wyłonić tylko cztery nazwiska (kolejność alfabetyczna):

 Dominik Kokoszka Dominik ze Szkoły Podstawowej nr 42 im. Józefy Kantorówny w
Katowicach

 Wiktoria Kurasz  ze Szkoły Podstawowej nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach

 Julia Łamacz  z II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu

Izabella Szulc ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie

Finalistom i ich opiekunom bardzo gratulujemy a wszystkim Państwu dziękujemy za udział
w naszym konkursie.

Wielka gala finałowa już 12 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w Miejskim Centrum Kultury im.
Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej
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