
 

Literatura na ścianie, czyli książkowe murale w Polsce 

Podobizny poczytnych pisarzy, strofy wierszy, nawiązania do treści książek. Tworzone na 

ścianach budynków murale książkowe bardzo chętnie podejmują dialog z literaturą. Udajmy 

się w podróż szlakiem murali do dziewięciu polskich miast. 

 

Poeci w Poznaniu 

Polecamy rozpocząć wędrówkę od Poznania. Dzięki staraniom Joanny Pańczak i Tomasza 

Genowa, wiele budynków w stolicy Wielkopolski zostało ozdobionych wierszami polskich 

poetów. Spacerując poznańskimi ulicami, możemy znaleźć na ścianach kamienic 

wiersze Stanisława Barańczaka, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Krystyny 

Miłobędzkiej. Nieopodal Starego Rynku, w pobliżu magistratu, znalazło się na przykład 

miejsce dla wiersza „Chmury” noblistki Wisławy Szymborskiej. 

 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/17644/stanislaw-baranczak
https://lubimyczytac.pl/autor/14880/zbigniew-herbert
https://lubimyczytac.pl/autor/15169/tadeusz-rozewicz
https://lubimyczytac.pl/autor/49245/krystyna-milobedzka
https://lubimyczytac.pl/autor/49245/krystyna-milobedzka
https://lubimyczytac.pl/autor/14851/wislawa-szymborska


Wrocławski mistrz kryminału 

Z Poznania przenosimy się do Wrocławia. Tam, nieopodal Odry i Placu Świętego Macieja, na 

ścianie kamienicy przy ul. Jedności Narodowej 42/44a będzie czekał Marek Krajewski. A 

raczej jego podobizna, stworzona przez artystę Łukasza Zasadniego. Przedstawiony na 

muralu autor kryminałów, których akcja często rozgrywa się we Wrocławiu, spogląda 

zamyślony. W ręce trzyma długopis i zdaje się pracować nad kolejnymi przygodami jego 

książkowych bohaterów: Eberharda Mocka i Edwarda Popielskiego.  

 

 

Najsłynniejszy opolski autor 

Niecałe 100 kilometrów dzieli mural Marka Krajewskiego od portretu kolejnego pisarza 

kojarzonego przede wszystkim z kryminałami. Remigiusz Mróz, jeden z najpoczytniejszych 

polskich autorów, urodził się i wychował w Opolu. Tam, przy ulicy Oleskiej 1, powstało 

malowidło promujące powieść Mroza:   

https://lubimyczytac.pl/autor/14247/marek-krajewski
https://lubimyczytac.pl/cykl/239/eberhard-mock
https://lubimyczytac.pl/cykl/58/edward-popielski
https://lubimyczytac.pl/autor/82094/remigiusz-mroz
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Krakowskie murale 

Wizytując południową część Polski należy również udać się do Krakowa. Stolica Małopolski, 

należąca do sieci Miast Literatury UNESCO, wprost wypełniona jest literackimi muralami. 

Przedstawiają one motywy literackie, cytaty, autografy literatów, a także portrety pisarzy 

 i poetów. Uważny turysta znajdzie malunki odnoszące się do „Wesela” Wyspiańskiego czy 

prac Witkacego, ale przede wszystkim do książek związanego z Krakowem Stanisława Lema. 

Królują wśród nich nawiązania do najbardziej znanej książki pisarza: „Solaris”,  

a także do „Bajek robotów”. Przykładem może być przedstawiony poniżej mural z ulicy 

Józefińskiej. Powstał on przy okazji jednej z edycji Festiwalu Conrada, a jego autorem jest 

Filip Kuźniar, który o przedstawionym przez siebie robocie mówił tak: 

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/228284/wesele
https://lubimyczytac.pl/autor/15829/stanislaw-wyspianski
https://lubimyczytac.pl/autor/23202/stanislaw-ignacy-witkiewicz
https://lubimyczytac.pl/autor/54/stanislaw-lem
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/133717/solaris
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/134067/bajki-robotow


 

 Przy ul. Zabłocie 11,znajduje się mural poświęcony Josephowi Conradowi. Mural wykonał 

Artur Wabik na podstawie grafiki Mateusza Kołka.  

 



Ściana Poetów 

Z Małopolski przenosimy się do Polski centralnej, tu bowiem warto zatrzymać się w Kutnie i 

Łodzi. Będąc w tym pierwszym mieście, należy odszukać Ścianę Poetów, znajdującą się w 

okolicy Parku Traugutta. To tworzona przy okazji festiwalu „Złoty środek poezji” galeria 

murali. Widnieją na nich wizualizacje nagrodzonych w konkursie wierszy. Jako pierwszy, na 

ścianie wzdłuż drogi prowadzącej do parku, przedstawiony jest wiersz Wojciecha Gierdysa. 

 

W Łodzi odsłonięto w 2018 roku mural poświęcony Januszowi Głowackiemu. Autorem 

malowidła mającego uhonorować pośmiertnie słynnego polskiego pisarza i felietonistę, autora 

takich książek jak „Good night, Dżerzi” i „Antygona w Nowym Jorku” oraz barwnej 

autobiografii „Z głowy”, jest znany plakacista Andrzej Pągowski. 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/171587/wojciech-giedrys
https://lubimyczytac.pl/autor/21591/janusz-glowacki
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4862764/good-night-dzerzi
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4880315/antygona-w-nowym-jorku
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/53173/z-glowy


 

Warszawscy literaci 

Następnym przystankiem naszej podróży jest Warszawa. W stolicy Polski znajdziemy murale 

upamiętniające związanych z nią autorów. Na Pradze-Południe, niedaleko miejsca gdzie 

mieszkał Edward Stachura, zadomowił się malunek przedstawiający poetę. Sam mural 

znajduje się przy ulicy Rębkowskiej 4; pod jedynką zaś Sted przeżył ostatnie dni swojego 

życia. Na Czerniakowie, nieopodal ulicy Tatrzańskiej, na której mieszkał Stanisław 

Grzesiuk, stworzono malowidło upamiętniające popularnego warszawskiego barda  

i pieśniarza, autora „Pięciu lat kacetu”. 

 

 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/14318/edward-stachura
https://lubimyczytac.pl/autor/4482/stanislaw-grzesiuk
https://lubimyczytac.pl/autor/4482/stanislaw-grzesiuk
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4813295/piec-lat-kacetu


 

Lubelski szlak pamięci 

Po wizycie w stolicy kraju warto udać się na Wschód. W Lublinie, powstał Szlak 

Pamięci, mający na celu upamiętnienie zagłady lubelskich żydów. Jedną z jego 

składowych są trzy murale na terenie getta na Podzamczu. Dwa z nich przedstawiają wiersze 

Julii Hartwig i Anny Langfus. Trzeci mural zawiera treść dramatycznego listu, wysłanego  

z getta żydowskiego do jednego z mieszkańców w getcie warszawskim. 

 

 

Wycieczkę śladami literackich murali kończymy nad morzem. W Gdańsku  powinniśmy 

zajrzeć w dwa miejsca. Pierwsze to wiadukt PKM przy ul. Polanki, który zdobi przygotowany 

przez znanego gdańskiego malarza streetartowego Piotra „Tuse” Jaworskiego 

wizerunek Brunona Zwarry. Zwarra, rodowity gdańszczanin, popularność zyskał jako 

autor „Wspomnień gdańskiego bówki”. 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/46274/brunon-zwarra
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/275875/wspomnienia-gdanskiego-bowki-tom-1


 

Drugi adres, który warto zapisać, to ulica Startowa 29. Tam, na ścianie jednego, z bloków 

znalazł swoje miejsce mural upamiętniający wizytę w Gdańsku noblisty Czesława Miłosza.  

 

 

 

 artykuł powstał na podstawie strony :https://lubimyczytac.pl/literatura-na-scianie-czyli-

ksiazkowe-murale-w-polsce 

https://ninanowak88.wordpress.com/malrstwo/mural/ 

Gabriela Lasowska 

https://lubimyczytac.pl/autor/15393/czeslaw-milosz
https://lubimyczytac.pl/literatura-na-scianie-czyli-ksiazkowe-murale-w-polsce
https://lubimyczytac.pl/literatura-na-scianie-czyli-ksiazkowe-murale-w-polsce
https://ninanowak88.wordpress.com/malrstwo/mural/

