
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

A háborúval és a pusztítással szembeni ellenállás lesz a - negyedik alkalommal megvalósuló - Sound in 
the Silence  nemzetközi projekt témája, a történelem, a művészet és az oktatás határmezsgyéjén. Az 
eddigi évekhez hasonlóan az idén is különböző nemzetekhez tartozó fiatalok találkoznak a XX. század 
történelmében jelentős helyszínek egyikén. Ez alkalommal a tanulók egy-egy csoportja 
Lengyelországból, Magyarországról, Németországból és Szlovákiából Auschwitzbe (Oświęcim) és 
Zsolnára (Žilina) látogat, megemlékezve a II. világháború  és a Holokauszt eseményeiről. A projekt ez 
évi megvalósítása szeptember 30.-án kezdődik és október 6.-ig tart, szervezője az Emlékezet és 
Szolidaritás Európai Hálózata, a hamburgi MOTTE szövetséggel való együttműködésben.  
 

A projekt alapgondolata a sokrétű történelmi oktatás, amely egyrészt az emlékhelyeken, másrészt a művészeti 
műhelyekben folyik, kiegészítve a különböző országokból érkező tanulócsoportok közötti integrációval és 
tapasztalatcserével. Az idei megvalósítás keretében a fiatalok három napot töltenek Oświęcimben, ahol  
Auschwitz-Birkenau, a volt német náci koncentrációs tábor területén műhelymunkában vesznek részt. A témát 
mindenekelőtt az ellenállási mozgalom és azoknak az emberekneka sorsa képezi, akik között van August 
Kowalczyk, Witold Pilecki, Rudolf Vrby és Alfred Wetzler, akiknek sikerült elmenekülniük a táborból.  A projekt 
harmadik napján, a résztvevők elutaznak a szlovák hegyekbe, hogy vezetőik és a szervezők felügyelete alatt 
elkészítsék az Auschwitzben megismert történetekkel kapcsolatos gondolataikat és érzelmeiket kifejező 
művészeti alkotásaikat. Ezek bemutatójára meghívjuk az érdeklődőket október 6-án a Stanica Žilina-Záriečie 
Művelődési Központba, Szlovákiába.   
 

A Sound in the Silence első megvalósítására a Neuengamme volt koncentrációs tábor területén került sor, a 
másodikra  Borne Sulinowoban, a harmadikra Gdańskban és környékén. Az projekt idei és a megelőző 
megvalósításaira és a szervezőkre vonatkozó részletes információk a következő honlapon érhetők el: 
www.soundinthesilence.enrs.eu 
 

A projekt idei megvalósítása keretében egy dokumentumfilmet fognak forgatni, amelynek premierjére 
novemberben kerül sor Pozsonyban (Bratysława), az ez évi Szabadság Fesztivál keretében 
(http://www.festivalslobody.sk/), ahol Európa XX. századi történelméről szóló dokumentációs és játékfilmeket 
mutatnak be.  
 

A projekt idei megvalósításában partnereink:  
 Motte Művelődési Központ, Hamburgban 

 Nemzeti Emlékezet Intézete Szlovákiában   

 Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum 

 Stanica Művelődési Központ Zsolnán  
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Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata nemzetközi vállalkozás, amelynek célja Európa XX. századi 
történelmének és az arra való emlékeztetés módjainak kutatása, dokumentálása és az ismeretek terjesztése, 
különös tekintettel a diktatúrák, a háborúk és a leigázás elleni társadalmi tiltakozás időszakaira.  A Hálózat 
tagjai: Németország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia, de tanácsadó testületeiben ezen 
túlmenően tevékenykednek Ausztria, Csehország és Lettország képviselői is.   
www.soundinthesilenceenrs.eu, www.enrs.eu 
 

Kapcsolat a  médiákkal: 
Joanna Orłoś 
Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata 
e-mail: joanna.orlos@enrs.eu,  
tel: +48 22 891 25 00, +48 508 455 052 
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