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Konkurs literacki
„Młodzież pamięta”
MAŁGORZATA MATECKA

28

stycznia 2010 roku w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
odbyło się uroczyste podsumowanie
I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Młodzież pamięta”. Organizatorem konkursu była
Grupa Literacka Silva Rerum, natomiast Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” objęło nad nim patronat. Tegoroczną edycję poświęciliśmy problematyce Holokaustu. Uroczyste podsumowanie konkursu stanowiło jednocześnie nasz mały
wkład w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu.
Termin nadsyłania prac był bardzo krótki, temat
natomiast niezwykle trudny, więc zdziwiło nas tak
duże zainteresowanie konkursem. Okazało się, że
uczniowie nie tylko znają historię, ale potrafią wydarzeniom z odległej przeszłości nadać wymiar
bardzo konkretny i bardzo ludzki. Bohaterowie
ich opowiadań musieli bowiem skonfrontować
z doświadczeniami Holokaustu swoje marzenia,
miłości, przyjaźnie, honor i wszystko to, co wydaje się być fundamentem człowieczeństwa.
W skład komisji konkursowej weszły trzy polonistki. Wszystkie mamy za sobą lekturę wielu

książek poświęconych problematyce wojny,
ale przy czytaniu niektórych
opowiadań
konkursowych
byłyśmy szczerze poruszone, a ciarki przechodziły nam po plecach. Teksty zwracały uwagę nie tyle formą artystyczną, co raczej oryginalnym ujęciem tematu, świeżością spojrzenia, refleksyjnością oraz ładunkiem etycznym i emocjonalnym.

II wyróżnienie: Bez tytułu – Lidia Ponczyńska
(II LO w Łodzi)
III wyróżnienie: Listy do redakcji – Marzena Tokarz (VIII LO w Łodzi)
IV wyróżnienie: Po drugiej stronie… – Jakub Stępień (XXV LO w Łodzi)
V wyróżnienie: Światła i cienie – Agata Klarzyńska (VIII LO w Łodzi)
Szkoły gimnazjalne
I miejsce: Lalka o imieniu Sara – Anna Banasiak (Gimnazjum nr 28 w Łodzi)
II miejsce: Moje prywatne zbawienie – Aleksandra Folant (Gimnazjum nr 28 w Łodzi)
III miejsce: Łódź 1941 – Karolina Brykowska
(Gimnazjum w Wiśniowej Górze)
Wyróżnienia:
Bieg po wolność – Aleksandra Szymczak (Gimnazjum nr 28 w Łodzi)
Bez tytułu – Katarzyna Mereć (Gimnazjum nr 14
w Łodzi)
n

Lista nagrodzonych:
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Szoa – Norbert Borowski (XII LO w Łodzi)
II miejsce: Oczami żydowskiego dziecka – Angelika Tomaszewska (VIII LO w Łodzi)
III miejsce: Syndrom kata – Angelika Wodniak
(LO im. Cz. Miłosza w Szczercowie)
I wyróżnienie: Kopiec pamięci – Mateusz Kucharski (VIII LO w Łodzi)

Norbert Borowski odbiera nagrodę za opowiadanie Szoa

