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Kurier z Warszawy w Muzeum Pana Tadeusza  

Koncert plenerowy na wrocławskim Rynku  

6.06.2017, godz. 20.00 

 

Patronat nad obchodami Jubileuszu  

objął Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Plenerowy koncert na wrocławskim Rynku pt. Kurier z Warszawy w Muzeum Pana 

Tadeusza to projekt Łukasza Rostkowskiego znanego jako L.U.C. Powstał w 

ramach serii Zrozumieć Polskę, dla której została skomponowana muzyka do 

komiksu Kurier z Warszawy. Opowieść o misjach kurierskich Zdzisława 

Jeziorańskiego (pseudonim Jan Nowak), wojennym emisariuszu państwa 

podziemnego, który był łącznikiem między okupowaną Warszawą a rządem RP na 

uchodźstwie, przygotowało Wydawnictwo Ossolineum w 2014 r. Autorami 

scenariusza są Mariusz Urbanek i Mateusz Palka, a rysunki wykonał Bartłomiej 

Stefanowicz. Przygody Kuriera z Warszawy i wielka polityka przenikają się w 

komiksie w iście bondowskim stylu. Kanwą pomysłu komiksu jest ekspozycja stała 

w Muzeum Pana Tadeusza jako jeden z dwóch Gabinetów Świadków Historii 

(Gabinet Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich oraz Gabinet Władysława i Zofii 

Bartoszewskich), prezentująca konsekwencje społecznego zaangażowania 

Polaków w ideę wolnościową. Ściśle wiąże się z życiorysem Nowaka-

Jeziorańskiego, który pod koniec życia przekazał swoje zbiory Zakładowi 

Narodowemu im. Ossolińskich. Ossolineum jest zatem depozytariuszem pamięci 

Kuriera z Warszawy i prowadzi działania popularyzujące Jego zasługi. L.U.C, znany 

z zamiłowania do łączenia muzyki współczesnej z obrazem, udźwiękowił i ożywił 

wizualnie komiks Kurier z Warszawy. Do skomponowanej muzyki wplótł także 

fragmenty archiwalnych nagrań głosu Jeziorańskiego z Radia Wolna Europa. 

Całość ukazuje niezwykłą energię legendarnego emisariusza i niepojętą ilość akcji, 

działań i różnorodnych wątków, w jakie angażował się Jan Nowak-Jeziorański w 

walce o wolną Polskę. Projekt ten idealnie nadaje się nie tylko dla młodego widza, 

który dzięki połączeniu muzyki i wizualizacji otrzyma nowocześnie przedstawioną 

dawkę historii, ale też dla osób w średnim i starszym wieku, ze względu na 

przekazywaną treść.  

Koncert odbędzie się o godz. 20.00 na Rynku we Wrocławiu. Jego uzupełnieniem 

będą wizualizacje wyświetlane na multimedialnym ekranie. Wydarzenie jest 

dostępne dla wszystkich. 
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L.U.C, właściwie Łukasz Rostkowski – polski beatboxer i producent muzyczny, a także reżyser teledysków, 

związany z Wrocławiem. Założyciel, frontman i współproducent projektu muzycznego Kanał Audytywny. 

Członek Akademii Fonograficznej ZPAV. Autor wielu konceptualnych albumów i projektów. Za nowatorskie 

łączenie dziedzin i gatunków otrzymał w 2010 r. Paszport „Polityki”. Współpracował ze Zbigniewem 

Namysłowskim, Michałem Urbaniakiem, Rahimem, Fokusem, Leszkiem Możdżerem, Marią Peszek, Urszulą 

Dudziak, Andrzejem Smolikiem, Motion Trio, a także w ramach promowanej idei „Podaj Dalej” z wieloma 

młodymi producentami, którym pomagał zadebiutować – Ńemy, Pmx. W 2011 r. Rostkowski został 

sklasyfikowany na 23. miejscu listy 30 najlepszych polskich raperów w rankingu magazynu „Machina”. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/L.U.C 
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