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 MARIA KLIMCZAK, „Stara uliczka w Poznaniu”, akwarela. 







Urodziłam się w Głogowie dawno temu, obecnie mieszkam 
w Szamotułach. Absolwentka Wydziału Nauk 
Humanistycznych UMK w Toruniu. Studia podyplomowe: 
bibliotekoznawstwo, etyka, filozofia, plastyka, wiedza o 
kulturze. Członek Wielkopolskiego Związku Artystów 
Plastyków, Związku Artystów Plastyków oraz grupy 
artystycznej „Jakkolwiek” w Szamotułach.
Zamiłowania do sztuki dziedziczę po ojcu i wcześnie 
wkomponowuję je w życie. One pozwalają mi chwytać czas 
i zamykać go w różnych formach malarstwa, rzeźby, fotografii 
i poezji. Inspiracji zazwyczaj dostarcza mi natura i dzień 
powszedni. Niebagatelną rolę przywiązuję do literatury 
i muzyki. W sztuce doceniam to, co podkreśla osobisty, 
indywidualny charakter twórcy ponieważ wtedy jego dzieła 
przemawiają do mnie szczerze i twórczo, nie można bowiem być 
artystą, ani być uczciwym prawie, w połowie albo mniej więcej. 
Ideą sztuki jest między innymi obrona humanistycznych 
wartości i ocalenie tego, co najcenniejsze
w głębi każdego z nas.

kontakt:
ewaj.partyka@gmail.com
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Henryk Kapkowski pracuje w technice olejnej, gwaszu, pasteli i akwareli. Jego 
obrazy są utrzymane w konwencji realistycznej. Ma w swoim dorobku 
kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych na terenie całego kraju.
Był prezesem Stowarzyszenia Plastyków i Fotografików „Dedal”. W 1998 r. został 
wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, nadaną przez Ministra 
Kultury i Sztuki a w 2018 r. otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Województwa 
Wielkopolskiego Jest członkiem Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków.
Stworzył własny styl wierny naturze lecz przede wszystkim wierny sobie. Ceniąc 
szczerość i prawdę wypowiedzi, strzeże swojej wizji przed wpływem obiegowych 
konwencji estetycznych i sądów z góry ustalonych. Wydaje się, że kluczem do 
tych zdarzeń malarskich jest znajomość oraz umiłowanie świata przyrody 
splecione z wyobraźnią, przeżyciem przekształcającym się we wzruszenie. Autor 
przekazuje nam prawdę o otaczającym nas świecie przyrody, oraz prawdę 
o sobie odbitą i zwielokrotnioną w wielu obrazach. Jego prace imponują 
szerokim spektrum tematyczno – malarskim, niepowtarzalnością poetyckiego 
widzenia i siłą artystycznego wyrazu. W jednolitych, kunsztownie 
rozbudowanych i utrzymanych konsekwentnie do końca obrazach, zadziwia 
prostota i śmiałość zarazem w ukazywaniu poetyckich krajobrazów, tego, co 
ukryte, co najbardziej własne dla przyrody. Dzięki sile wyobraźni jawią się nam 
przed oczyma zadziwiające tajemnicze linie i meandry, układające się w słowa, 
zwrotki, liryczny język, w malarski utwór. Te prace oddziałują na widza. Przez to 
istnieje duchowa łączność między autorem, a jego odbiorcami.

kontakt:
hkapkowski@gmail.com
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