Najstarsze znane malowidła naskalne powstały 40 tysięcy lat
temu w Australii.
Tam tkwią Nasze korzenie. Moje, Twoje i graffiti.
Dariusz Paczkowski, urodził się w 1971 roku. Jest wnukiem malarza Franciszka Sasanowskiego oraz absolwentem Akademii Innowatorów Społecznych. Od 1987 roku
tworzy zaangażowane społecznie graffiti i street art. Konsekwentnie obala stereotyp zakapturzonego grafficiarza
malującego pod osłoną nocy. – Można malować coś, z czego ludzie się ucieszą, graffiti może nieść ważne przesłanie.
Legalne graffiti też jest super – przekonuje. – Graffiti powinno żywo reagować na to, co się dzieje wokół nas. W sztuce
ulicy chodzi o przekaz, a nie tylko o formę – dodaje. Maluje
krany by pokazać, jak wielkim problemem milionów mieszkańców Ziemi jest brak dostępu do wody
pitnej, zachęca do poparcia Tybetańczyków w ich dążeniach do wolności, przekonuje, że palenie
śmieci w przydomowych piecach to samobójstwo, bo trujemy w ten sposób samych siebie. – Wszystkie tematy związane z prawami człowieka oraz ekologią są mi bardzo bliskie. Myślę, że jeśli dzięki mojemu graffiti choć jedna osoba zmieniła swój stosunek do świata, to odniosłem sukces – mówi. Jest
współtwórcą i uczestnikiem wielu wydarzeń artystycznych, happeningowych i parateatralnych. Jego
prace znalazły się m.in. w albumach „PGR. Projektowanie graficzne w Polce” i „Polski street art”, na
okładkach różnych wydawnictw organizacji pozarządowych oraz na okładce książki Pico Iyery
„Otwarta droga. Globalna podróż XIV Dalajlamy”. Od lat jest związany z różnymi organizacjami pozarządowymi. W latach 80. był aktywistą Ruchu „Wolność i Pokój”, potem pracował w „Klubie Gaja”
oraz w Fundacji Ekologicznej ARKA. Zakładał ogólnopolskie organizacje: Front Wyzwolenia Zwierząt
oraz grupę 3fala.art.pl, był też współzałożycielem grupy antynazistowskiej (GAN) i Stowarzyszenia
„Nigdy Więcej . Obecnie jest współprezesem Fundacji KLAMRA. W 2001 roku został nagrodzony za
pracę na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi przez australijską Niezależną Fundację Popierania Kultury Polskiej „Polcul”, natomiast w 2010 roku nagrodziło go Centrum Aktywności Lokalnej w Konkursie im. Heleny Radlińskiej dla Animatorów Społecznych. Prywatnie jest szczęśliwym
mężem Kariny zajmującej się architekturą krajobrazu oraz tatą Kalinki i Krzysia. – Udało mi się robić
w życiu to co lubię. Jestem szczęśliwy – mówi.

Kontakt: 3fala@3fala.art.pl, www.3fala.art.pl
Honorowy patronat nad publikacją: burmistrz Żywca Antoni Szlagor oraz NGO.pl

Partnerzy: Fundacja KLAMRA, www.klamra.org
Fundacja Ekologiczna Arka, www.FundacjaArka.pl
Wsparcie działań: Ströer, Esto.pl, Elomelo.pl, Tattoo Fest, Corner Market, AMT Produkt, Farby KABE.
Projekt okładki: Wiesław Łysakowski/Compal
Foto: Lucjusz Cykarski, Ewa Szymczyk (ewaszymczyk.pl), Michał Szymczyk, Marek Krzak, Monstfur,
Bartosz Hołoszkiewicz/kolektyf.com, Ania Chęć, Paweł Sowa oraz z archiwum autora
DTP: Compal Bielsko-Biała

Jest doskonale przygotowanym wykładowcą, czemu niejednokrotnie dał wyraz w trakcie zajęć
warsztatowych. Świetnie radzi sobie z grupą i z łatwością opanowuje kryzysowe sytuacje. Doskonale odnajduje się w międzynarodowym towarzystwie. Jest człowiekiem otwartym i dba, by każdy
uczestnik brał aktywny udział w zajęciach. Warsztaty prowadzi profesjonalnie, z dużym znawstwem
zarówno teorii jak też praktyki. W sposób ciekawy, przystępny i inspirujący wprowadza w zagadnienia streetartu. Prowadzone przez niego zajęcia dają młodym ludziom możliwość twórczej ekspresji oraz wyrażania pozytywnych i czytelnych przesłań dotyczących spraw ważnych dla każdego
człowieka. Dariusz to pasjonat, który uwielbia swoja pracę. Potrafi zarazić ludzi entuzjazmem, „zmusić” do skupienia i pracy. Jego zajęcia to dawka pozytywnej energii, siły i optymizmu.
Maria Kucharska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju
Z mojej perspektywy działania Darka mają ogromny wpływ na zmianę kierunku działań edukacyjnych
i profilaktycznych. Naszym celem jest aktywizacja młodzieży i ukierunkowanie jej na pozytywne działania. Warsztaty prowadzone przez Darka pokazują naszym podopiecznym, jak można aktywnie działać
i wypowiadać się. Darek przekonuje ich, że nawet wyrażanie własnego buntu nie musi kolidować z obowiązującym prawem, z czym często się borykają. Udział w warsztatach graffiti daje młodym ludziom
powody do satysfakcji, bo w ten sposób zmieniają na lepsze przestrzeń miejską. Uczestnicy warsztatów
na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej stworzyli np. bardzo ciekawy mur dobrych uczynków. Mural ten powstał na ścianie oszpeconej wcześniej przez wulgarne napisy.
Agnieszka Beczek, pedagog i koordynator projektów profilaktycznych
Od wielu lat prowadzi działalność społeczną na rzecz tolerancji i przeciwdziałania rasizmowi. Udaje mu się znakomicie docierać ze swoim przesłaniem do młodzieży. W prowadzonych przez siebie
działaniach używa niekonwencjonalnych metod, którymi przez swą atrakcyjność przyciąga uwagę
opinii publicznej. Współpracuje z mediami, które umożliwiają docieranie do szerokiej rzeszy odbiorców. Warto zaznaczyć, że udaje mu się znakomicie wciągać do współpracy różne środowiska,
grupy społeczne, władze lokalne i instytucje.
Dorota Wiewióra, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej
To fighter znany mi jeszcze z czasów podziemia artystycznego i politycznego lat 80-tych. To artysta, który mimo upływu wielu lat wierny jest swym ideom i do dziś nie unika tematyki drażliwej
społecznie czy politycznie. Darek od zawsze angażował się w akcje ekologiczne, antyrasistowskie,
czy akcje na rzecz wolności Tybetu. Przejmujące rysunki tybetańskich dzieci żyjących pod okupacja chińską zrobiły wielkie wrażenie nie tylko na mnie, ale także na moim synu Tytusie, który
chętnie zaangażował się w akcję wspólnego malowania na jednym z murów w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Malowanie z dziećmi zdrowymi to zabawa i edukacja. Malowanie z dziećmi niepełnosprawnymi to ważny element terapii. Na szczególne uznanie zasługuje jego współpraca z organizacjami walczącymi o pomoc dla dzieci autystycznych, dzieci żyjących w swoim świecie.
Darek posiada cenną zdolność zjednywania sobie ludzi, przełamywania barier i granic. Wierzę, że
poprzez wspólne malowanie z dziećmi bariera oddzielająca nas od osób autystycznych choć na
moment zostaje przełamana.
Krzysztof Skiba, felietonista, satyryk, showmen, pomysłodawca Muzeum Polskiego Rocka w Gdańsku, lider zespołu Big Cyc
Darka zapraszamy do prowadzenia szkoleń, spotkań i wszędzie tam, gdzie trzeba wyzwolić energię
ludzi. Tak było z ogólnopolskimi akcjami na rzecz Tybetu czy graffiti na rzecz Ronda Wolnego Tybetu, które przez trzy dni namalowało z nim ponad 100 osób. Teraz powierzamy Darkowi tworzenie Galerii Tybetańskiej, która połączy działania artystyczne, społeczne i energię mieszkańców
warszawskiej Woli i wiemy, że efekty przerosną nasze oczekiwania!
Piotr Cykowski, członek Zarządu Fundacji Inna Przestrzeń, program Tybetański

Warsztaty z instytucjami m.in.: Instytut Pamięci Narodowej oddział Wrocław; Małopolskie CK SOKÓŁ z Nowego
Sącza; Biblioteka Publiczna w Łomiankach; GOK w Świnnej; Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży Fundacji Nadzieja w Bielsku-Białej; DK we Włoszczowej; UM w Żywcu; UG w Widzowie.

Jest zaangażowanym ekologiem, żyjącym zgodnie ze swoimi poglądami. Także jego aktywność –
artystyczna i edukacyjna – dotyczy tego, co ważne, aby nasze miejsce na świecie pozostało czyste,
nieskażone i przychylne wszystkim żyjącym istotom. Dariusz ma doskonały kontakt z dziećmi i młodzieżą, prowadzone przez niego warsztaty wyzwalają w uczestnikach energię i kreatywność.
Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA
Dlaczego współpraca z Darkiem jest znakomitą przygodą, a sukcesy idą za nim i przed nim?
Łączy w sobie i swoich działaniach przeciwieństwa, których zdawałoby się pogodzić nie można.
Buntownik, a jaki praworządny, artysta odlotowy a skrupulatnie profesjonalny. Dlatego fascynujące
były nasze przygody z Darkiem na obozach dla osób z autyzmem w Czarodziejskiej Górze i przy
akcjach promujących świadomość społeczną potrzeb osób z autyzmem.
Michał Wroniszewski, prezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS
Praca Darka to niezwykłe połączenie niekłamanego talentu artystycznego, który powoduje, że jego
graffiti są ucztą dla oczu, z prawdziwym zaangażowaniem społecznym, wrażliwością na innych,
wewnętrznym ciepłem i nieprzeciętnym poczuciem humoru. Darek z dużym talentem angażuje
ludzi w swoje działania, zaciekawia, porusza, inspiruje... To prawdziwy człowiek Zmiany – bez niego
świat byłby gorszy. Dario, jestem Twoją fanką!
Katarzyna Oleś, prezes Stowarzyszenia „Dobrze urodzeni”, niezależna położna
Darek jest znakomitym przykładem człowieka, który potrafi zmobilizować ludzi do wspólnego działania. W swojej aktywności społecznej posługuje się sztuką graffiti, zostawiając świat mniej szarym
i mniej obojętnym. Cenię go za wrażliwość na dobro i piękno. Szanuję go za odwagę. Nie każdy
decyduje się z otwartą przyłbicą stanąć naprzeciw skinów, kiboli i neonazistów. Nie jest przy tym
błędnym rycerzem, potrafi być skuteczny, potrafi korzystać z nowoczesnych instrumentów takich
jak prasa czy telewizja, potrafi zjednywać sobie wpływowe osoby, także władze lokalne.
Janusz Okrzesik, były senator, poseł z Podbeskidzia, radny Bielska-Białej, obecnie wykładowca
akademicki
Duży mężczyzna o łagodnym sercu . Od wielu lat naprawia świat. Wszędzie, gdzie się pojawia,
zostawia po sobie wyraźne ślady – między innymi także w Gnieźnie – i nie są to tylko ślady farby
na ścianach. Jest człowiekiem autentycznym – jego praca, życie osobiste, pasje, przeniknięte są
tymi samymi wartościami, których źródłem jest DOBRO . Należy do ludzi obdarzonych specyficzną
charyzmą, skupiająca ludzi wokół niego i idei, którymi, i dla których, żyje. I nawet jeśli komuś wydaje się, że wegetarianizm i malowanie po ścianach świata nie zmieni, to już ludzie, których przekonuje do swoich wartości, są na pewno siłą, która może to sprawić.
Grzegorz Reszko, dyrektor Centrum Kultury „eSTeDe” w Gnieźnie
Wiedziałem, że Darek i jego 3 fala nie ustaje w działaniach, jest wrażliwy, robi wszystko, by zwrócić
uwagę na istotne problemy, pomagać tym, którzy pomocy potrzebują, nie zgadza się na zamach
na wolność. Nie wiedziałem jednak, że ma przy tym niewyczerpane pokłady pozytywnej energii,
że pracując, promieniuje radością, że potrafi dla istotnej sprawy pozyskać każdego, od dziecka, po
staruszka, że jest niezmordowany i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Chyba nie ma w Polsce
drugiego walczącego tak konsekwentnie o lepszy świat artysty.”
Przemek Dziubłowski dziennikarz, animator kultury z Fundacji Do Dzieła!, organizującej Street Art Doping
Pasja i współpraca. Te dwa słowa, moim zdaniem trafnie określają prace Darka. Z pasją reaguje na
bieżące tematy społeczne tworząc graffiti, instalacje, happeningi. Pozwala zaistnieć w świadomości
społecznej wielu ważnym problemom. A w swojej pracy jest wręcz maniakiem współpracy poprzez
zapraszanie do swoich działań wielu twórców i społeczników. Wspiera w ten sposób liczne organizacje społeczne i ekologiczne. Dlatego z przyjemnością współpracujemy.
Wojciech Owczarz Fundacja Ekologiczna Arka

Warsztaty z organizacjami m.in.: SOS Wioski Dziecięce w Warszawie; ProFUTURO w Poznaniu; Fundacja „FIONA”
w Poznaniu; Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie; Instytut Polskiego Rocka w Gdańsku; Bielskie
Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Żywiecka Fundacja Rozwoju.

Graffiti po góralsku z Fundacją KLAMRA (dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII”), Spółdzielnią Mieszkaniową GRONIE, Osiedlowym Klubie Akwarium. Żywiec 2010 r.
(współpraca: Kamer & Katka)

Każdemu jego Everest z Fundacją Czarodziejska Góra. Jelenia Góra, Wrocław 2010 r.
(współpraca: Slajf )

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego z Fundacją KLAMRA. Bielsko-Biała 2010 r.
(współpraca: Kamer, Malik, Turbo)

Niewidoczni z: Fundacją Ekologiczną Arka, Galerią Bielską BWA, Bielsko-Biała 2008 r.; Galerią Starmach, Kraków 2008 r.;
Centrum Kultury Zamek, Galerią Miejską Arsenał, Komitetem Organizacyjnym V Dni Równości i Tolerancji, Poznań 2009 r.
(współpraca: Polski Związek Niewidomych, Artur Wabik, Magdalena Szewciów)

I Trasa Graffiti dla Tybetu z ratujTybet.org. Bielsko-Biała (Rangzen – niepodległość), Warszawa (Na tych samych
stadionach), Żywiec, Zabrze, Oświęcim, Kraków, Wrocław, Jelenia Góra, Cieszyn, Drezno 2008 r.
(współpraca: Kamer, Ania, Pola, Malik, Szymon, Błażej, Desle)

I Trasa Graffiti dla Tybetu z ratujTybet.org. Bielsko-Biała, Oświęcim (Style Session 2) 2008 r.
(współpraca: Ania, Pola)

II Trasa Graffiti dla Tybetu z ratujTybet.org, Fundacją Klamra. Warszawa (Galeria Tybetańska), Gdańsk, Żywiec,
Bielsko-Biała, Kraków, Gniezno, Chełmża, Grudziądz, Nowe nad Wisłą, Liptowski Mikulasz 2010 r.
(współpraca: Mateusz Bieleniewicz, Tuse, Krzysztof Skiba, Klajfert, Mixer)

Rondo Wolnego Tybetu, z Fundacją Inna Przestrzeń/ Program Tybetański, ratujTybet.org. Warszawa (Festiwal
Street Art. Doping) 2009 r.
(współpraca: Mateusz Bieleniewicz, eSCe crew oraz ponad 100 osób)

Nasiona Pokoju, happening z ratujTybet.org Bielsko-Biała, Kraków 2010 r.

Tybet strefa okupowana, happening z ratujTybet.org. Bielsko-Biała, Żywiec 2009 r.

Przerwa w komunikacji z Fundacją Synapsis. Warszawa, Bielsko-Biała 2010 r.
(współpraca: Pascal Brodnicki i Dariusz „Maleo” Malejonek, Łukasz, Agnieszka, Dorota, Aleksandra)

Przekaż 1% z Fundacją Synapsis. Warszawa 2010 r.
(współpraca: Slajf )

Leczyć zamiast karać, warsztaty z Stowarzyszeniem JUMP’93. Warszawa 2010 r.
(współpraca: Slajf ).

Leczyć zamiast karać z Stowarzyszeniem JUMP’93, Fundacją Klamra, Krytyką Polityczną. Warszawa, Gdańsk,
Kraków, Liptowski Mikulasz 2010 r.
(współpraca: Slajf ).

Ogólnopolska trasa Nazizmu nigdy więcej na Allegro z Stowarzyszeniem Nigdy Więcej. Częstochowa (Festiwal
Ruszamy Miastem), Katowice (Wystawa w 70-tą rocznicę wybuchu wojny... Galeria Sektor 1), Bielsko-Biała, Żywiec,
Nowy Sącz, Wrocław, Warszawa (Street Art. Doping), Pszczyna (festiwalu Street Art) 2009/2010 r.
(współpraca: Zbiok, Kiser, Slajf, Julia, Alina, Krzysztof )

Trasa Posprzątaj po naziolach. Drezno (Międzynarodowa wystawa „Du Dialogue Social”, Galeria Motorenhalle),
Żywiec, Bielsko-Biała, Gdynia (Klub Muzyczny Ucho). 2008 r.
(współpraca: Kamer, Mariusz Waras, Ania, Karola, Mariolka, Marta, Czarek, Misha, Owen One)
Pamięć i Przestroga mural/happening z Warszawską Gminą Żydowską, Antyfaszystowskim Porozumieniem
11 listopada, Warszawa 2009 r.

Dzień Czystego Powietrza z Fundacją Ekologiczną Arka. Warszawa, Bielsko-Biała, Żywiec, Gdańsk (CSW Łaźnia).
2008/2010 r.
(współpraca: Szymon, Szczurek, Krzysiu Bożek, Karolina, Kamer, Mors, Izabela, Zosia, Uwaga Inwazja, Rafał Kłos)

Ogólnopolska trasa To nie krasnoludki palą śmieci z: Fundacją Ekologiczną Arka, Fundacją Klamra. Wrocław,
Gdańsk, Jastrzębie Zdrój, Nowy Sącz, Bielsko-Biała, Grudziądz, Włoszczowa, 2010 r.
(współpraca: Krzysztof Kokoryn, Wiesław Łysakowski, Kamer, ESTE/kolektyf, Mors, Egon Fietke, Rafał Kłos, Uwaga Inwazja).
Uwaga tu zostawiaj swoje śmieci. Bielsko-Biała 2008 r.

Ratujmy beskidzkie lasy z: Fundacją Ekologiczną Arka, Lasami Państwowymi. Bielsko-Biała, Warszawa 2008 r.
(współpraca: Wiesław Łysakowski, Mariolka, Maped, PCA, INK, KIS, Graffiti Girls)
Kochasz dzieci, nie pal śmieci! z Fundacją Ekologiczną Arka. Bielsko-Biała 2008 r.

Pomóż potrąconym z Fundacją Ekologiczną Arka. (Szablon Dżem), Warszawa, Żywiec, Bielsko-Biała 2009 r.
(współpraca: Mariolka, Krzysztof )

Chcieć mieć więcej. Liptowski Mikulasz (Międzynarodowa wystawa The Wall, Galeria Petra Michała Bohúňa) 2010 r.,
Wystawa Ideozy z Instytutem Awangardy, Instytutem Historii Sztuki i Fundacją Galerii Foksal, Warszawa 2010 r.
Projekt realizowany także: Żywiec, Bielsko-Biała 2009 r.

Dobrze urodzeni – naturalnie w domu z: Stowarzyszeniem Dobrze urodzeni, Fundacją Rodzić po ludzku,
Galerią Bielską BWA. Bielsko-Biała, Żywiec, Warszawa 2009 r.
Międzynarodowa akcja Free Agnes Gereb z: Fundacją Ashoka, Fundacją Rodzić po ludzku, Fundacją Klamra,
Stowarzyszeniem Dobrze urodzeni. Bielsko-Biała 2010 r.

Sasanki. Żywiec, Warszawa, Opole, 2008 r.
Ratujmy Delfiny w ramach międzynarodowej kampanii www.savejapandolphins.org z Fundacją Klamra,
Żywiec 2010 r.

Białoruś żegna Łukaszenkę. Warszawa (Szablon Dżem), Żywiec, Lublin, Sosnowiec, Gniezno, Opole, Bielsko-Biała 2009 r.
Pamiętajmy dla przyszłości z Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, Austriackim Konsulatem Generalnym w Krakowie,
Konsulatem Generalnym USA w Krakowie; Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu, Stowarzyszeniem Nigdy Więcej. Oświęcim 2009 r.

4x Żywiec 2010 r.
Wychodź! Żywiec 2009 r.

Stop powodziom. Żywiec 2010 r.
Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci. Bielsko-Biała 2007 r.

Święto Niepodległości. Pamiętajmy o Tybecie, Czeczenii, Białorusi z Klubem Zwiążmnie. ul. 11 Listopada
Warszawa 2009 r.
W obliczu śmierci… Bielsko-Biała (malowane 2 godziny po katastrofie), Żywiec 10.04.2010 r.

