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Bohaterki N.N.
W ramach obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego przypominamy piosenkę „Bohaterki N.N.” z
płyty „Dziesięć kroków. Memoriał warszawski 1944” wykonaną
przez Marcina Januszkiewicza. Płyta, wydana w 2019 roku, jest
projektem muzyczno-wokalnym Instytutu Pamięci Narodowej i
Fundacji „Sztafeta”.

 
 
Śpiew: Marcin Januszkiewicz
Wokalizy: Karolina Orabczuk
Chórki: Barbara Lubos
Muzyka i aranżacja: Dariusz Budkiewicz
Słowa: Anna Żochowska

Płyta „Dziesięć kroków – Memoriał warszawski 1944” została zrealizowana z myślą o
uhonorowaniu ludności cywilnej, która ucierpiała podczas Powstania Warszawskiego. Inspiracją
do napisania tekstów piosenek były wspomnienia świadków historii nagrane przez pracowników
Biura Edukacji Narodowej IPN.

„Dziesięć kroków – Memoriał warszawski 1944” jest artystycznym wyrazem przeżyć
ludności cywilnej, której losy wojenne i gehenna wypędzenia są ubogo reprezentowane w
sferze artystycznej. Nasz projekt zamierza choć częściowo wypełnić tę lukę. Każdy z
utworów osadzony jest w konkretnej historii lub wspomnieniu uczestnika wydarzeń.
Piosenki obrazują przeżycia i emocje, a opowieści świadków dają osadzenie w konkretnej
historycznej rzeczywistości.

Autorem tekstów jest Anna Żochowska, muzykę skomponował Dariusz Budkiewicz, zaś
wykonawcami są m.in. Ewa Dałkowska, Dariusz Kowalski oraz młodzi absolwenci PWST

Dziesięć kroków –Dziesięć kroków –
Memoriał warszawskiMemoriał warszawski

19441944
„Bohaterki N.N.”„Bohaterki N.N.”

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-445401_g.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-445446_g.jpg
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/multimedia/84660,Plyta-Dziesiec-krokow-Memorial-Warszawski-1944.html


Weronika Kowalska, Marcin Januszkiewicz, Małgorzata Walenda. Do projektu zaproszeni
zostali również Małgorzata Hutek i Marek Piekarczyk. Wydawcą płyty jest Instytut Pamięci
Narodowej. Płyta została objęta patronatem Programu III Polskiego Radia.

 

Chcemy słyszeć te kroki. Robimy wiele, żeby następne
pokolenia je również słyszały. Od pierwszego dnia, od
pośpiesznego wybiegnięcia z domu na zbiórkę oddziału, do
nostalgicznego pożegnania ze swoim miastem tych
wszystkich, którzy przeżyli. Bieg, ucieczka, przemykanie,
rozkaz, wymarsz. Te słowa ilustrują dynamikę
prezentowanych utworów. Idziesz to trwasz. Do wolności.
Daleko nie wszystkim dane było przeżyć. Wspominamy ich i
łączymy z żyjącymi. Chcemy na tej płycie ukazać wszystkich
mieszkańców tamtego miasta – bez względu na wiek, status,
zasługi, bez podziałów. Podążamy ich śladami, których
ciągle tak wiele, a jednak za mało, żeby nazwać po imieniu
wszystkich.

Trzeba iść. Idziesz to trwasz.

Adam Hlebowicz
Inicjator projektu

Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN

 

Premiera płyty połączona z koncertem odbyła się w Warszawie 23 września 2019 roku.
Zachęcamy do obejrzenia fragmentów koncertu

 


