
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Opór w obliczu wojny i zagłady będą tematem czwartej edycji Sound in the Silence– 

międzynarodowego projektu z pogranicza historii, sztuki i edukacji. Jak co roku  

młodzież z różnych krajów spotka się w jednym z miejsc Europy naznaczonych 

historią XX wieku. Tym razem grupa uczniów z Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier 

odwiedzi Oświęcim i Žilinę, gdzie mierzyć się będzie z pamięcią o wydarzeniach II 

wojny światowej i Holocaustu. Tegoroczna edycja projektu organizowanego przez 

Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy zestowarzyszeniemMOTTEz 

Hamburga rozpocznie się 30 września i potrwa do 6 października. . 

 

Ideą projektu jest wielotorowa edukacja historyczna prowadzona zarówno w miejscach 

pamięci, jak i podczas warsztatów artystycznych, a także integracja i wymiana 

doświadczeń między rówieśnikami z różnych krajów.W ramach tegorocznej edycji, 

młodzież spędzi trzy dni w Oświęcimiu, gdzie weźmie udział w warsztatach na terenie 

byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Tematem będzie 

przede wszystkim ruch oporu i losy ludzi, którzy zdołali uciec z obozu, m.in. Augusta 

Kowalczyka, Witolda Pileckiego, Rudolfa Vrby i Alfreda Wetzlera.  Czwartego dnia 

projektu, uczestnicy pojadą w słowackie góry, by pod opieką nauczycieli i 

koordynatorów przygotować projekt artystyczny oparty na przemyśleniach i emocjach 

związanych z historiami poznanymi w Auschwitz. Na pokaz zapraszamy 6 października 

do centrum kultury Stanica Žilina-Záriečie na Słowacji. 

 

Pierwsza edycja Sound in the Silenceodbyła się na terenie byłego obozu 

koncentracyjnego Neuengamme, druga w Bornym Sulinowie, trzecia w Gdańsku i 

okolicach. Szczegółowe informacje na temat  idei projektu, poprzednich edycji i 

organizatorów są dostępne na stronie www.soundinthesilence.enrs.eu 

 

Podczas tegorocznej edycji projektu zostanie nakręcony film dokumentalny, którego 

premiera odbędzie się w listopadzie, w Bratysławie,w ramach  dorocznego Festiwalu 

Wolności (http://www.festivalslobody.sk/), gdzie prezentowane są filmy dokumentalne 

i fabularne dotyczące historii Europy XX wieku.  

 

 

http://www.soundinthesilence.enrs.eu/
http://www.festivalslobody.sk/


 

Partnerzy tegorocznej edycji projektu: 

 

 Centrum Kultury Motte w Hamburgu 

 Instytut Pamięci Narodowej na Słowacji  

 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 

 Kulturalne Centrum Stanica w Žilinie.  

 

 

 
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na 

celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku 

i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i 

społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są: Niemcy, Polska, Słowacja, Węgry 

i Rumunia, a w jej gremiach doradczych zasiadają ponadto przedstawiciele Austrii, Czech i 

Łotwy.  

www.soundinthesilenceenrs.eu, www.enrs.eu 

 
Kontakt dla mediów: 
Joanna Orłoś 
Europejska Sieć Pamięć I Solidarność 
e-mail: joanna.orlos@enrs.eu,  
tel: +48 22 891 25 00, +48 508 455 052 
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