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"To tylko zbyt wcześnie dotknęło mnie cierpienie,

Że cała się spaliłam na martwy, jasny popiół,

I pozostało tylko wytrwałe milczenie,

Wszak wciąż stoję w ogniu”

Wizja, Grażyna Chrostowska

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas VIII szkół
podstawowych. Jest formą utrwalenia pamięci o ofiarach zamordowanych w niemieckim, nazistowskim
KL Ravensbrück oraz ocalałych, byłych więźniarek obozu. Jak mówi Maria Lorens, pomysłodawczyni
konkursu oraz córka byłej więźniarki KL Ravensbrück Katarzyna Matei –Jeśli echo ich głosów zamilknie,
zginiemy.

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

Uwaga!

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich należy wysłać pocztą elektroniczną do 7
marca 2021 r. na adres e-mail patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl

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 na adres
patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl 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
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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.

Zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych oraz mediów społecznościowych:
facebook.com/wkregupoezjiiprozylagrowej

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.
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poetki)

3. Grażyna Chrostowska. Wiersze, w opracowaniu Barbary Oratowskiej i Jarosława Cymermana,
Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin 2017.

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

5. W. Kiedrzyńska, Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965

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

7. Z. Leszczyńska, J. Kiełboń,Grypsy z Zamku Lubelskiego 1939–1944, Lublin 1991

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

9.  K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Znak 2001

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

11.  U. Wińska, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 1985

12. U. Wińska, Więzi. Losy więźniarek z Ravensbrück, Gdańsk 1992

13. M. Rutkowska-Kurcyusz, Kamyki Dawida

14 www.fundacjawiarus.pl – wiersze obozowe

15.Inne opracowania dotyczące tematyki konkursu.
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