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Artystka malarka Jolanta Madej 

J
olanta Madej, propagatorka piękna Ziemi Częstochow-

sko-Wieluńskiej, malarka urodzona w  Dąbrowie Górni-

czej, od wielu lat związana z  regionem częstochowskim 

(mieszka w Janowie), absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie, Wydziału Grafi ki w Katowicach (1982 r.) oraz 

Studiów Podyplomowych w Katedrze Edukacji Artystycznej 

Uniwersytetu Łódzkiego (2003 r.), członek Związku Polskich 

Artystów Plastyków, Jurajskiego Fotoklubu RP – Stowarzy-

szenie Twórców. Twórczość z  zakresu malarstwa, rysunku 

i projektowania.

30  października 2013  r. w  Filharmonii Częstochowskiej 

uroczyście obchodziła 30 lat pracy twórczej. Artystka jest pa-

negirystą piękna polskiej przyrody, w tym z dużym akcentem 

Jury Krakowsko-Częstochowską. Jej obrazy (olejne i pastele, 

w których się specjalizuje) cechuje realizm. Motywy dominu-

jące w jej twórczości to przyroda, kwiaty, obiekty architekto-

niczne. Przedstawia je w swój charakterystyczny sposób, sku-

piając się na przekazie emocji i wrażeń oraz ciepła i nostalgii. 

Artystka pokazuje świat piękna i wartości; ładu, subtelności, 

mądrości, poetyckiej impresji. Taki świat chce zatrzymać, dla 

siebie i  dla innych. Obrazy Jolanty Madej zyskują uznanie 

krytyków malarstwa i  zwykłych odbiorców sztuki. Autorka 

doceniana jest za ich prostolinijność, a zarazem głębię prze-

kazu, poruszającą zmysły i wyobraźnię. Podkreślane są głów-

nie dobry warsztat i wnikliwość artystycznego postrzegania. 

Malarka jest współorganizatorką imprez środowiskowych: 

700-lecie Złotego Potoku, 300-lecie Janowa. Swoją pracę 

twórczą prezentowała w  programach telewizyjnych: „Czas 

Relaksu” (TVP1), „Tropiciele” (TVP3). Promuje Wyżynę Wie-

luńską, jej walory kulturowe, geologiczne i historyczne oraz 

„Szlak Bursztynowy”.

W  okresie 2003‒2014 brała udział w  ponad trzydziestu 

wystawach indywidualnych, zbiorowych i  poplenerowych, 

organizowanych przez Okręg Częstochowski ZPAP-BWA 

w Częstochowie, na szlaku Jury Krakowsko-Częstochowskiej 

(w Złotym Potoku, Olsztynie, Nieznanicach), a także w Sos-

nowcu, Trzebini, Katowicach, Konopnicy, Wałbrzychu, Świd-

nicy, Sieradzu, Wieluniu, Krakowie i w Warszawie. 

Swoje prace prezentowała po swoich plenerach zagranicz-

nych, w  tym z  pobytów na Słowacji – „Szlakiem Gotyku” 

(2007), z Węgier – „Nad Dunajem” (2007), 

z Krymu (2005), Krety (2010), Turcji (2011), 

Albanii (2014). Jolanta Madej brała także 

udział w  aukcjach charytatywnych w  No-

wym Jorku – „Polscy Artyści Plastycy – 

Dzieciom” (2006‒2007). Jej prace znajdu-

ją się w  zbiorach prywatnych w  kraju i  za 

granicą.

Obecnie realizuje projekt „JURA i KAR-

KONOSZE – WROTA CZASU” i  planuje 

zaprezentowanie tej wystawy na terenie 

Niemiec, porównując naszą Jurę z Frankoń-

ską i Szwabską. W projekcie nacisk kładzie 

się na upowszechnianie dziedzictwa kultu-

rowego Jury Krakowsko-Wieluńskiej oraz 

Karkonoszy – Gór Olbrzymich w kraju i za 

granicą; prezentowanie, promowanie i kre-

owanie istniejących na tych terenach atrak-

cji turystycznych, wybranych obiektów, ze-

społów urbanistyczno-parkowych, formacji przyrodniczych, 

itp.; tworzenie materialnych struktur w wymiarze malarstwa, 

rysunku, grafi ki, fotografi i czy form przestrzennych.

O malarstwie Jolanty Madej pisze kulturoznawca, dr An-

drzej Kuśnierczyk: „Maluje stare domy ukryte w zieleni, od-

bite w tafl i wody. Rejestruje jurajską przestrzeń nie poddając 

jej zabiegom transformacji i udziwnień. Tak jakby nie istniało 

poczucie zagubienia w  labiryncie współczesności, jakby nie 

było zgiełku, brzydoty, inwazji śmieci, wszystkie co funduje 

nam cywilizacja. Znamienne, że w  pracach artystki prawie 

nie ma ludzi. Rodzi się uzasadniony domysł: może z Teatrem 

Natury trzeba obcować sam na sam, w ciszy, skupieniu? Może 

poznawanie tajemnic jurajskiego świata wymaga intymności? 

Artystka utrwala rzeczy najprostsze, zwykłe, przy pomocy 

barwnych plam, z użyciem  podstawowej palety. Są tu ciepłe 

brązy, jurajska biel, wszechobecna zieleń, odcienie czerwieni, 

błękit”.

Za zasługi w dziedzinie kultury – Starosta Częstochowski 

uhonorował ją statuetką Zasłużony dla Kultury i Sztuki Ziemi 

Czestochowskiej (2013); nagrodę Starosty artystka otrzymała 

w również za twórczą prezentację ziem powiatu częstochow-

skiego w 2004. Jej biografi a znajduje się w księdze „Złote My-

śli Ludzi Wielkiego Umysłu,Talentu i Serca – Twórcy Wize-

runku Polski oraz w encyklopedii R. Hübnera z życiorysami 

znanych Polek i Polaków „Who is Who 

w  Polsce”,oraz „Who is Who of Euro-

pean Woman.

Obecnie realizuje projekt „JURA 

i  KARKONOSZE – WROTA CZASU” 

i planuje pokazanie tej wystawy również 

na terenie Niemiec, porównując naszą 

Jurę z Frankońską i Szwabską.

W projekcie nacisk kładzie się na upo-

wszechnianiu dziedzictwa kulturowego 

Jury Krakowsko-Wieluńskiej oraz Kar-

konoszy – Gór Olbrzymich w kraju i za 

granicą; prezentowaniu, promowaniu 

i  kreowaniu istniejących na tych tere-

nach atrakcji turystycznych, wybranych 

obiektów, zespołów urbanistyczno-par-

kowych, formacji przyrodniczych, itp.; 

tworzeniu materialnych struktur w wy-

miarze malarstwa, rysunku, grafi ki, fo-

tografi i czy form przestrzennych.
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