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VI ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu
poezji i prozy lagrowej więźniarek KL
Ravensbrück” – Szczecin (konkurs odwołany)
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci
Narodowej w Szczecinie zaprasza uczniów klas VIII szkół
podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do wzięcia
udziału w konkursie recytatorskim „W kręgu poezji i prozy
lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo uczniów,
nauczycieli i opiekunów informujemy
o odwołaniu VI ogólnopolskiego

konkursu recytatorskiego  „W kręgu
poezji i prozy lagrowej więźniarek KL

Ravensbrück"

Bardzo dziękujemy wszystkim recytatorom, którzy zgłosili swoją chęć udziału w konkursie.

Dziękujemy ich nauczycielom i opiekunom za przygotowanie młodzieży do prezentacji.

Dziękujemy koordynatorom konkursu w Oddziałach i Delegaturach IPN w całej Polsce za
zaangażowanie i współpracę.

Mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym, w nowej edycji konkursu, będziemy mieli
okazję się spotkać.

Zapraszamy za rok!

 

Z wyrazami szacunku

 Instytut Pamięci Narodowej,

Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego KL Ravensbrück”

oraz Miasto Ruda Śląska
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Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück oraz prozy
poobozowej na bazie ich wspomnień, aby pamięć o martyrologii więźniarek oraz znajomość
ich losów przetrwała dla następnych pokoleń. Zadaniem każdego z uczestników jest
przygotowanie maksymalnie jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy
na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück.

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych
więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz
Miasto Ruda Śląska. Wydarzenie odbywa się pod  honorowym patronatem Małżonki
Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich należy wysłać pocztą
elektroniczną do 6 marca 2020 r. na adres e-mail: sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl
(OBEN IPN w Szczecinie).  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z
organizatorem eliminacji wojewódzkich - Sebastianem Kaniewskim pod wyżej wskazanym
adresem e-mailem lub telefonicznie: 91 312 94 13.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 17 marca 2020 r. od godz. 10.00 w Centrum
Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, al. Wojska Polskiego 21 w Szczecinie. 

Gala Finałowa odbędzie się 2 kwietnia 2020 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 17-20
kwietnia 2020 r. oraz udział w oficjalnych obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu.
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