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Finał VII edycji „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek
KL Ravensbrück” – werdykt
23 kwietnia 2021 r. zakończył się etap finałowy VII edycji ogólnopolskiego
konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL
Ravensbrück”.

Komisja jurorska w składzie:

Maria Lorens – córka Katarzyny Kawurek Matejowej, byłej więźniarki KL Ravensbrück,
pomysłodawczyni konkursu, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców
Śląskich w Rudzie Śląskiej
Andrzej Trzciński – naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta w Rudzie
Śląskiej, wieloletni współorganizator konkursu
Ewelina Małachowska – historyk, pracownik OBEN IPN w Katowicach, organizator konkursu z
ramienia IPN

przesłuchała nagrania prozy i poezji wszystkich 28 recytatorów z całej Polski, którzy
zakwalifikowali się do finału. Pod uwagę brano m.in. dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa czy
ogólny wyraz artystyczny. Jakość nagrania (np. nieostry obraz) nie wpływała na ocenę jurorów!

Po przesłuchaniu wszystkich nagrań uczestników oceniający zdecydowali o przyznaniu następujących
miejsc:

miejsce III w kategorii proza – Oliwia Cyranek ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Kościelnej
miejsce II w kategorii proza – Michał Rebizant z TEB Edukacja w Tychach
miejsce I w kategorii proza – Aleksandra Pela z X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J.
Paderewskiego Akademickie w Katowicach

miejsce III w kategorii poezja – Wiktoria Grabowiec z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. B.
Krzywoustego we Wrocławiu
miejsce II w kategorii poezja – Honorata Wiśniowska z Zespołu Szkół nr 1 m. A. Towarnickiego
w Rzeszowie
miejsce I w kategorii poezja – Zuzanna Wojtuściszyn z I Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Kopernika w Lubinie

Łącznie do konkursu zgłosiło się 285 recytatorów z całej Polski.

GRATULUJEMY!

Wszystkim pozostałym finalistom konkursu oraz ich opiekunom również serdecznie
gratulujemy. Mamy nadzieję, że była to dla Państwa okazja do zapoznania się z historią obozu w
Ravensbrück przez pryzmat byłych więźniarek, ich niezwykłych biografii, przeżyć i wspomnień. 

Patronem medialnym konkursu jest TVP 3 Katowice, Radio eM, „Gość Niedzielny”. 
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