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V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu
poezji i prozy lagrowej więźniarek KL
Ravensbrück”
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5 marca 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Bibliotece
Raczyńskich w Poznaniu przy pl. Wolności 19 odbył się regionalny półfinał V
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek
obozu KL Ravensbrück” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty
Kornhauser-Dudy.

Spotkanie, stanowiące formę hołdu składanego przez młode pokolenie ofiarom zbrodni
niemieckich, otworzyła Anna Gruszecka – Dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
Następnie powitała uczestników konkursu Marta Szczesiak-Ślusarek – Naczelnik
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.

Mające charakter elitarny spotkanie w godny sposób upamiętniło polskie ofiary
niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, w tym wspomnianą przez
organizatorów bł. Natalię Tułasiewiczównę. Tułasiewiczówna, wysiedlona wraz z rodziną z
Poznania wkrótce po wkroczeniu Niemców, zaangażowana w Generalnym Gubernatorstwie
w pracę konspiracyjnych organizacji, w 1943 roku wyjechała jako ochotniczka do pracy w III
Rzeszy. Prowadziła tam działalność ewangelizacyjną wśród polskich robotników
przymusowych. Została zdekonspirowana przez nieostrożnego kuriera z Polski i
aresztowana wiosną 1944 roku. Jesienią tego samego roku, po ciężkim śledztwie i
więzieniu, przewieziono ją do KL Ravensbrück, gdzie zginęła w Wielkim Tygodniu 1945
roku, miesiąc przed wyzwoleniem obozu.

W konkursie wystąpiło 16 recytatorów z Wielkopolski, w tym m.in. z Brenna, Koła, Skoków i
Poznania. Komisja konkursowa w składzie Katarzyna Wojtaszak (Biblioteka Raczyńskich),
Krystyna Różańska-Gorgolewska (Radio Poznań) oraz Agnieszka Kołodziejska (IPN) doceniła
gotowość uczestników oraz ich opiekunów do podejmowania tematów trudnych i wolę
zmierzenia się podczas przygotowań do konkursu z ludzkim cierpieniem. Wybrane przez
nich wiersze oraz fragmenty prozy, pochodzące nie tylko ze wspomnień więźniarek, ale
także z literatury pięknej, świadczyły o dużej wrażliwości uczestników na słowo.

Do udziału w Gali Finałowej, która odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. w Rudzie Śląskiej,
decyzją Komisji Konkursowej zakwalifikował się Cezary Horla z Liceum Ogólnokształcącego
we Wrześni. Wraz z innymi finalistami odwiedzi on w czerwcu 2019 r. Miejsce Pamięci i
Przestrogi KL Ravensbrück w Niemczech.

Wyróżnieniem, ufundowanym przez Radio Poznań, uhonorowana została Wiktoria
Wieszczeczyńska z I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. Weźmie ona udział w
warsztatach dziennikarskich w Radiu Poznań w wybranym przez siebie terminie.

Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne
upominki w postaci materiałów edukacyjnych związanych z tematyką konkursu.

Wyróżnionym uczestnikom gratulujemy. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w
kolejnej edycji konkursu za rok.



Relacja Radia Poznań.
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