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„Zawiada mia my Was, że ż1-1jem;y . Duhbing' 44" - na pod lawie 

l'ragm nlów tekstów Sylwii Chutnik, Magda leny Fe rtacz, 

Moniki Powalisz, Ma łgorzat!) ikorskiej-Mi zczuk. 

W przedstawieniu wykorzy ta no takż pio enkę Doroty Masłowskiej 

,,/,flwiadam ia my Was, że żyjem~J". 

Scenariusz i reŻ!JSeria: Marcin Liber 

c nografia i kostiumy: Jan Kozikowski 
Muzyka na żywo: Antigama 

rafika: Tymek Jezier ki 
Multimedia: Sylwek Łu zak 

Obsada: 
tanisła Brudny 

Leon Char wicz 
gnieszka Podsiadlik 
Małgorzata Rożniatowska 

Anna Sroka 
Mirosław Zbroj wicz 

Produ kcja: ze pół In tytutu Stefana t a rzyński go, 

oddz ia ł Muzeum Pow ta nia Warszawskiego 

Kierow nik produkcji: Małgorza t a 1\01.iol 

Sc miriusz sp ,ktaklu powsta ł 11a podstawie kolażu I k lów wspól ZCSll!JCh młody h dra malo

pisa rek. Marcin Liber dokona! W!Jboru motywów i po. 1aci z i tniejąc!Jch już u1 111or6111 lite rackich 

Sylwii Chutnik („Kicszonkou !J atlas kol.Jie t"), Moniki Powa lisz („ órk<t 111).JŚliwego") i Małgorzat !) 

Sikor kie j-Miszczuk („Żelazn il kurl!Jna", „Wa lizka '', „S7.a jba"), jednak w jego pektaklu wpOŻ!J zon 

postaci zaczynaj<t funkcjonować odrębnie, oderwane od wy h pierwoln!Jch konte kstów. Na 

scena riusz przeds ta wienia złoż!) ły ię 1 a kż napisane specjalnie z oka zji obchodów ó5. roczni !J 

Pow tania Wa r zawskiego krótkie fo rmy literackie - monolog pows1a r'ica Milgda le ny Fertacz 

( „ Łucznik . 1944-200.'i") i piosenka Doroty Ma low kiej p.t.: „Zawiada miamy Was, że żyjemy". 

Obecne w scena riuszu kupienie na jedno tce i induu idua ln!Jch hi toriach pozwala zd iagnozować 

jak funkcjonuje współcze ' nic pamięć historvczna. Glosv młody h autorek ukazują to, co 

wspólne międz!J pokole nia mi - doświadczenie ci rpi nia, mierci, poszuk iwa nia tożsfl mośc i. Moc 

wvpowifl dan go słowa , ni kicd!J gorzkiego, uwrażliwi a na hi torię , tak h!J porusza ła nas tu 

i teraz. Pod tytuł „Dubbing'44" w kazuje n11 rozpi · a ną na glo y próbę prze łoż nia doświadczeń 

wojny na wspólcz ,sny język - konfrontuje nas z różnymi rela jami i pozwa la zreinte rpretować 

frag melll naszej hi torii , wob której trudno prz •jś · obojętn ie . 



Ciąży wciąż w sercu pamięć 
co kolor swój z martwej ma kory 
przed czasem co skruszyć ją chce 
w piersi szukając osłony 

Lęgnie wciąż w sercu się płomień 
co kolor swój z żywej wziął krwi 
to w piersi próbując się skryć 
przed wichrem co broni się tlić 

Zawiadamiamy was, że żyjemy . 

żeśmy cali zdrowi, że pełni sił 
Dziękujemy wam ogromnie za krew 
oddaną, 

bardzo się przydaje nam do żył. 

Zawiadamiamy was, że żyjemy 
żeśmy zdrowi wolni i że pełni sił 
wciąż pamiętamy 

skąd we krwi naszej 
tyle tej waszej krwi 

Dorota Masłowska , 

„Zawiadamiamy Was, że żyjemy" 
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