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Dzień Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im
Pomoc – spektakl muzyczny IPN „Pejzaż polski” w
wykonaniu zespołu Les Femmes – 24 września 2022

24 września 2022 odbyły się uroczystości poświęcone więźniom obozu
przejściowego Dulag 121 i osobom niosącym im pomoc. Jednym z punktów
obchodów był koncert przygotowany przez Biuro Wydarzeń Kulturalnych IPN.
Uroczystości w Pruszkowie zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
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24 września 2022 o godz. 17.00 w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie (ul. Bohaterów
Warszawy 4) odbył się koncert pt.: „Pejzaż polski” w wykonaniu zespołu Les Femmes dla
upamiętnienia wszystkich ofiar Dulagu 121, a także tych, którzy z narażeniem życia nieśli
pomoc więźniom obozu. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny.

Spektakl muzyczny składa się z pieśni polskich kompozytorów. Ukazuje poetyckie sceny
z życia kobiet  XIX i XX wieku, w których można odczytać wyzwania współczesnej kobiety.
Dzięki kostiumom dzieła Doroty Roqueplo, scenografii, multimediom, a zwłaszcza
porywającej muzyce wybitnych twórców ostatnich 150 lat, przedstawienie nacechowane
jest silnymi emocjami, a zarazem posiada pozytywne i niebanalne przesłanie. 

W plenerze polskiego pejzażu dochodzi do spotkania trzech kobiet. Każda z nich uosabia
indywidualne, odmienne spojrzenie na rzeczywistość, uwarunkowane charakterem
i sytuacją życiową. Ich niewinność i beztroska ulatuje wraz z nadchodzącymi
doświadczeniami: zaborami, I i II wojną światową, komunizmem, aż do współczesności.
Żyjąc w nieustannym spętaniu i oczekiwaniu starają się oswoić swoją samotność, lęk
i zwątpienia. Upragniona wolność stanowi również cichą walkę o nieutracenie wiary
we własne marzenia… Dziś, w bohaterkach „Pejzażu polskiego”, w sposób szczególny
widzimy matki, żony i córki z krajów doświadczonych traumą wojenną. Tak jak kropla drąży
skałę, czyny każdego z nas mogą zmienić bieg historii.
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Skład zespołu:

Natalia Krajewska-Kitowska / sopran liryczny

Joanna Sobowiec-Jamioł / sopran liryczno-koloraturowy

Emilia Osowska / mezzosopran

Justyna Korpak / fortepian

Les Femmes to niezależny zespół muzyki klasycznej stworzony w 2011 r. w Trójmiescie.
Laureat II miejsca Da Capo International Music Competition, Rumunia 2021 oraz Finalista
Międzynarodowego Konkursu Cadenza Contest, Włochy 2021, w kategorii
Ensembles. W głównym nurcie zespołu są autorskie kolaże operowe sięgające tradycji
pasticcio XVII I XVIII w . Są to spektakle muzyczne zbudowane z arii, pieśni i innych
fragmentów dzieł kompozytorów muzyki klasycznej, które łączy spójna fabuła i nowy
kontekst interpretacyjny. To oryginalne zestawienie tworzy nową jakość, skłania do zabawy
formą oraz nakłada świeże interpretacje sceniczno–muzyczne. Cechą charakterystyczną
grupy są przedstawiania nacechowane silnymi emocjami, wyrazistymi bohaterami,
a zarazem posiadające pozytywne i niebanalne przesłanie. W swoim dotychczasowym
dorobku, Les Femmes posiada ponad 500 koncertów i spektakli na polskich
oraz zagranicznych scenach muzycznych. W 2019 r. zespół wydał swoją pierwszą płytę
„Pejzaż polski” z pieśniami polskich kompozytorów, a w 2020 r. płytę z piosenkami kina
międzywojennego zaaranżowanymi na jazzowo pt. „W małym kinie”.

 

Materiały własne zespołu

* * *

Historia Dulagu 121 zawsze przywołuje jedno z najtrudniejszych doświadczeń czasu wojny
– brutalne selekcje. Wiele losów ludzkich splotło się w to samo tragiczne zakończenie:
moment rozdzielenia rodzin przez bezwzględnych Niemców był często ostatnią chwilą,
kiedy kobiety widziały swoich mężów, braci, synów a dzieci ojców. Tylko niektórzy zdołali
wrócić do swoich bliskich po wojnie.

W okresie 6 sierpnia 1944 r. do 16 stycznia 1945 r. – według różnych szacunków – przez
obóz Dulag 121 przeszło od 340 tysięcy do 650 tysięcy warszawiaków oraz mieszkańców
podwarszawskich miejscowości, z czego aż ok. 65 tysięcy trafiło do obozów
koncentracyjnych. Na roboty przymusowe do III Rzeszy wywieziono od 87 tysięcy do 160
tysięcy osób. Dzięki odwadze osób niosących pomoc więźniom, z obozu udało się
wyprowadzić i znaleźć schronienie dla niemal 100 tysięcy osób. Pozostali, którym nie udało
się uciec z obozu, wysłani zostali jako niezdolni do pracy na dalszą tułaczkę na tereny
Generalnego Gubernatorstwa – od 168 tysięcy do 360 tysięcy osób. Nie bierny opór, ale
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czynna pomoc – to ona dawała nadzieję, nie pozwalała poddać się, ratowała życie.


