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Galeria Sztuki „Nieprofesjonalnej” u Lekarzy

od 18 marca do 14 kwietnia 2023 r.

od poniedziałku do piątku, w godz. 1000 - 1630

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

„Medycyna  i  sztuka  wywodzą  się  z
jednego pnia. Obie biorą początek w
magii...”.  Słowa  te  wypowiedział
Profesor Andrzej Szczeklik, światowej
sławy  polski  lekarz,  naukowiec,
nauczyciel  akademicki  —  laureat
wielu  międzynarodowych
prestiżowych nagród, także przyjaciel
i  opiekun  artystów  krakowskiej
bohemy.

Współczesność, stawiając nam coraz 
to nowe wyzwania, skłania do 
alienacji medycyny od jej korzeni. 
Jednak nasze środowisko, mimo tych 
wyzwań, stara się trwać przy 
uniwersalnych wartościach i często 
postrzegać swój zawód jako sztukę.

Niewątpliwie sprzyjają temu 
pozazawodowe pasje - literatura, 
muzyka, malarstwo, także fotografia 
- nadając wykonywanemu przez nas 
zawodowi dodatkową wartość.

I to Wy, drodzy Uczestnicy Salonów 
PhotoArtMedica, Wasza pasja jest tą 
wartością. Wartością, którą doceniła 
również Międzynarodowa Federacja 
Sztuki Fotograficznej FIAP i 
Fotoklub RP nadając auspicje i 
patronat - doceniając nie tylko 
laureatów, ale wszystkich 
uczestników i ich zaangażowanie w 
rozwój sztuki fotograficznej. 
Budowaniu tej wartości ma sprzyjać, 
po raz pierwszy przyznana w tym 
roku, nagroda im dr. Władysława 
Biegańskiego „Polskiego 
Hipokratesa” za szczególne walory 

etyczne. Nagroda ta jest ufundowana 
przez Towarzystwo Lekarskie 
Częstochowskie założone w 1901 
roku przez dr. Biegańskiego.

Od lat z zainteresowaniem i 
podziwem kibicuję fotograficznym 
dokonaniom moich Koleżanek i 
Kolegów. W pewnym momencie 
doszedłem do wniosku, że czas aby 
te dokonania pokazać. Tak więc 
przed dziesięcioma laty zaprosiłem 
społeczność medyczną do 
zaprezentowania swoich fotografii w 
ramach I Międzynarodowego Salonu 
Fotografii Artystycznej Lekarzy 
„PhotoArtMedica” organizowanego 
przez Okręgową Izbę Lekarską w 
Częstochowie.

Z wielką radością i satysfakcją 
przyjęliśmy fotografie nadesłane 
przez 78 lekarzy, lekarzy dentystów i
studentów medycyny z 7 krajów na 
inauguracyjny Salon 
„PhotoArtMedica 2013”. W 
dotychczasowych 1 0 edycjach 
wzięło udział 374 uczestników z 32 
krajów świata, którzy nadesłali aż 
5948 fotografii. Dziękuję Wam 
serdecznie za podzielenie się swoją 
pasją i talentami, i stworzenie tego 
artystycznego potencjału.
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