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***

MAŁGORZATA (GONIA) ZDUŃCZYK urodzona w 1967 r. w rodzinie fotografów.
Naukę fotografii pobierała  zarówno od rodziców jak i w Związku Polskich Artystów Fotografików, New 
York Institute of Photography, Prywatnej Akademii Tomasza Tomaszewskiego, Warszawskiej Szkole 
Fotografii. Od 29 lat odkrywa Afrykę. Łączy swoje pasje , fotografię i Afrykę, realizując szereg projektów 
fotograficznych oraz w zakresie pomocy rozwojowej . 
Jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach zarówno w Polsce jak i w Afryce. Przedstawiane były w 
Galerii Obok ZPAF, galeriach prywatnych i w ramach imprez organizowanych m.in.. przez National 
Geographic Polska, Ambasadę Wielkiej Brytanii, Forum Polsko-Kenijskie oraz Fundację PEAEF.

Jest fotografem z wieloletnim doświadczeniem oraz współzałożycielką Fundacji Ekonomicznej Polska-
Afryka Wschodnia. Fundacja od ponad 10 lat prowadzi projekty rozwojowe w Afryce Wschodniej. W tym 
okresie zrealizowała około 30 projektów, w których uczestniczyło łącznie kilkanaście tysięcy ludzi.
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 Paweł Czapczyk - dr nauk humanistycznych, autor książek, artykułów 
prasowych, a także audycji radiowych i scenariuszy do filmów dokumentalnych. 
Fotograf, prelegent i wykładowca, popularyzator przyrody. Jego książka „Zwierzęta 
chronione w Polsce” doczekała się dziewięciu wydań.

Obecnie jest redaktorem naczelnym Magazynu Akwarium, sekretarzem redakcji 
ArsForum, redaktorem prowadzącym Tropical Edu Magazyn.

Cały jego czas wolny pochłania fotografia przyrody.

„Paweł Czapczyk, którego znam i z którym współpracuję od lat, wykonuje znakomite zdjęcia 
przyrody. Ma on niezwykły talent do ujmowania dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. 
A wrażliwość na światło, kolor i kompozycję czynią z niego prawdziwego artystę.
Szczerze polecam prezentację prac Pawła, ponieważ jestem przekonany, że jego fotografie 
spotkają się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem.”
  
                                                        dr Janusz Janowski, Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków

Wystawa prezentowana będzie:
20 maja - 10 czerwca 2021 w Galeria im M.E.Andriollego w Nałęczowskim Ośrodku Kultury

10 czerwca - 31 sierpnia 2021 Galeria Miejska na skwerku przy ulicy Poniatowskiego

Podróżniczek (Luscinia svecica) - samiec w nastroju godowym, Biebrzański Park Narodowy Biegus zmienny (Calidris alpina) - zachód słońca, Zachodniopomorskie



Żubr (Bos bonasus) - Puszcza Białowieska
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Lodówka (Clangula hyemalis) - samiec w szacie godowej, zachód słońca, Zatoka Gdańska

Foka szara (Halichoerus grypus) - młody samiec, Woliński Park Narodowy
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