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CDT MEDICUS
Galeria PATIO
Lubin 
ul. Leśna 8

Sztuka
medycyna&



Drodzy Państwo, od 30 lat jako CDT Medicus - jesteśmy obecni na rynku zdrowia,
diagnozując i lecząc pacjentów. Ale również od początku naszej działalności
konsekwentnie towarzyszy nam sztuka. W naszych obiektach: na ścianach
poczekalni, korytarzy, w holach, a od 5 lat również tu, w lubińskiej Galerii Patio prezentujemy  
prace profesjonalnych artystów, i to nie tylko z regionu dolnośląskiego.

Skąd to zamiłowanie do sztuki? Dzieje się tak dlatego, że między medycyną i sztuką
istnieje ścisłe powiązanie, można powiedzieć rodzaj pokrewieństwa.
Przedwcześnie zmarły legendarny lekarz, jeden z najwybitniejszych polskich
naukowców, prof. Andrzej Szczeklik podkreślał, że jeszcze w czasach przedhomeryckich,
lekarzy nazywano w Grecji kathartai, „oczyścicielami”. Później termin katharsis przeszedł
do sztuki - mówił prof. Szczeklik, który w literaturze czy muzyce - widział ważne źródło
wiedzy o tym, kim jest człowiek. 

To sztuka pozwala rozwijać wrażliwość, a ta jest przecież wartością niezbędną w kontakcie  
z drugim człowiekiem. Istotą bycia lekarzem jest spotkanie, rozmowa dwóch osób, 
podczas której dochodzi do odnalezienia się w sygnałach i symptomach wysyłanych przez 
chorego, do zrozumienia jego sytuacji,z którą nierozerwalnie wiąże się opieka i współczucie  
dla drugiego człowieka.

W CDT Medicus nigdy nie pozostawaliśmy obojętni na społeczne sytuacje kryzysowe.
Ze zrozumieniem i zaangażowaniem, posiłkując się m.in. sztuką, wspieramy zagrożone
społeczności, dotknięte klęskami, czy ubóstwem.

Pierwsza aukcja, którą podejmowaliśmy, odbyła się w 1997r. na rzecz powodzian.
Kolejne wiązały się z uczestnictwem w WOŚP Jurka Owsiaka. W 2017 roku licytowano
obrazy w celu zasilenia konta fundacji David Wildlife Trust – ratującej zagrożone gatunki
w Afryce. Teraz zapraszamy na aukcję, z której uzyskane środki zostaną przeznaczone
na medyczny sprzęt i materiały dla wybranego szpitala w Ukrainie.

Zapraszamy kolejny raz do hojnej aktywności, tym razem na rzecz walczącej Ukrainy!

 

                                                                                  Artur Kwaśniewski
                                                                                         Prezes CDT Medicus

Sztuka medycyna& dla Ukrainy

Za wielkie serce i okazaną życzliwość 
serdeczne podziękowania dla:

artystów

darczyńców prywatnych

Justyny Teodorczyk 
Dyrektor i Pracowników Legnickiej Galerii Sztuki

Małgorzaty Życzkowskiej - Czesak 
Dyrektor i Pracowników Centrum Kultury MUZA w Lubinie

Marty Dobrygowskiej 
Manager „NOŚNIKI REKLAMY”

Jadwigi Wardach 
Redaktor Naczelnej miesięcznika „NASZE ZDROWIE”
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1
Joanna Kołowska
bez tytułu

technika własna na papierze 
50x70 cm, 2004
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne
„MEDICUS” Spółka z o.o.

2
Andrzej Protasiuk
„Karnawał w Wenecji”

fotografia artystyczna
23x37 cm
Darczyńca: dr A. Kwaśniewski

3
Zeiger

bez tytułu     

akwarela 36x25 cm
Darczyńca: dr A. Kwaśniewski

4
Dobiesław Gała 
Z cyklu „Stalowe rzeki” 

technika własna / kompozycja reliefowa na płycie
100x70 cm, 2021
Darczyńca: dr D. Lorenz-Worobiec / dr J. Worobiec

5
Krzysztof Wieczorek
„Noc i dzień - szkic” 

akwaforta, intaglio 1/50
40x52 cm, 1994

Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne
„MEDICUS” Spółka z o.o.

6
Ewa Łozowska

misa ceramiczna
Naked Raku

18x30x30 cm, 2022

7
Małgorzata Hadam

„Dekoracyjne wdzięki I”

serigrafia 7/18 68x48 cm, 1999
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne

„MEDICUS” Spółka z o.o.

8
Maria Antoniak
„On nie jedzie”

akryl, płótno
50x40cm, 2018
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9
Piotr Sobczyk

rzeźba ceramiczna, stal
42x60x40 cm

10
Henryk Klaudel 
bez tytułu 

olej na płótnie 
55x47 cm
Darczyńca: dr A. Kwaśniewski

11
Krzysztof Wieczorek
„Pejzaż bez wędrowca” 

akwaforta
35x52 cm, 1999
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne
„MEDICUS” Spółka z o.o.

12
Grzegorz Niemyjski
„Japonka” 

ceramika szkliwiona
58x30x12 cm, 1999

13
Elżbieta Kochan

 „Zielony”

      batic, płótno 
42x63cm, 2015

14
Krzysztof Wieczorek

„Pejzaż XX”

akwaforta 
35x45 cm, 1997

Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne
„MEDICUS” Spółka z o.o.

15
Maciej Szczurek

„Przez otwarte okno  
wejdzie mroźne powietrze” 

technika mieszana, akryl, tusz, płótno
50x80 cm, 2021

Darczyńca: dr D. Lorenz-Worobiec / dr J. Worobiec

16
Elżbieta Kochan

misa ceramiczna 
43,5x12 cm
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17
Krzysztof Wieczorek
„Dzień i noc”

akwaforta 
38x52 cm, 1999
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne
„MEDICUS” Spółka z o.o.

18
Marek Rawski
„Kolorowe Jeziorka”

fotografia artystyczna
40x30,5 cm

19
Małgorzata Hadam
„List pisany nocą” 

serigrafia 7/20 
50x35 cm, 1999
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne
„MEDICUS” Spółka z o.o.

20
Renata Michajłow 
„Brama-N”

olej, płótno 
70x70cm, 2016

21
Bogusław Zen

bez tytułu

technika własna, karton
100x70cm

22
Małgorzata Maćkowiak 

z serii: „Historie nie do opisania”

akryl na kartonie 
23x23 cm, 2016

23
Psudonim: A.JAXA / Anna Dębicka

olej, płótnie, technika własna
 100x80 cm

24
Marek Rawski

„Kwitnienie” 

fotografia artystyczna
30,5x45 cm
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25
Joanna Kołowska
bez tytułu 

technika własna na papierze
50x70 cm, 2004
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne  
„MEDICUS” Spółka z o.o.

26           
Marek Rawski
„Jesienny spacer 2”

fotografia artystyczna 
30x45 cm

27
M. Sławińska
„Jesień w Szczytnickim”

akwarela
20x29 cm, 2020

28
Krzysztof Wieczorek
„Pejzaż z wędrowcem” 

akwaforta
38x52 cm, 1995
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne
„MEDICUS” Spółka z o.o.

29
Ewa Witkowska

bez tytułu
 

akryl, płótno 
65x81 cm, 2020

Darczyńca: dr D. Lorenz-Worobiec / dr J. Worobiec

30
Ewa Łozowska

  
patera ceramiczna 

7x33x33 cm

31
Marek Rawski

„Kolorowe Jeziorka 2”

fotografia artystyczna
30,5x45 cm

32
Ewa Łozowska

patera ceramiczna 
 łączenie metodą King Sugi

6x42x44 cm
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33
Małgorzata Hadam
„Nietykalne, namacalne” 

serigrafia 8/15
58x25 cm, 1999
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne
„MEDICUS” Spółka z o.o.

34
Krzysztof Wieczorek
„Korzenie” 

akwaforta
58x25 cm, 1999
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne
„MEDICUS” Spółka z o.o.

35
Pati Dubiel
”Desperados”

Candlestick glass
33,5x6x6 cm

36
Krzysztof Wieczorek
„Inny pejzaż” 

akwaforta 
35x52 cm, 1991
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne
„MEDICUS” Spółka z o.o.

37
Małgorzata Korenkiewicz

„Testosteron”

olej, płótno
80x150cm, 2004

38
Pati Dubiel
„Hunting” 

rysunek 
29x41 cm, 2018

Darczyńca: dr A. Kwaśniewski

39
Elżbieta Kochan 

„Anioł”

forma ceramiczna 
54x9x6 cm

40
Iwona Gabryś

bez tytułu
 

akryl, płótno 
100x100 cm, 2021

Darczyńca: dr D. Lorenz-Worobiec / dr J. Worobiec
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41
Małgorzata Hadam
„Obrazek dekoracyjny” 

serigrafia
64x30 cm, 1999
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne
„MEDICUS” Spółka z o.o.

42
Krzysztof Wieczorek

„Noc i dzień II” 

akwaforta 50/50          
32x52 cm, 1994
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne
„MEDICUS” Spółka z o.o.

43
Julia Kochańska
bez tytułu

olej, płótno
70x80 cm, 2021

 44 
Krystyna Szczepaniak
„Synergy”

gwasz, linoryt
29 x 20 cm 

45
Małgorzata Hadam

„Dekoracyjne wdzięki II”

serigrafia 10/15 60x40 cm, 1999
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne

„MEDICUS” Spółka z o.o.

46
Renata Michajłow

„Ręka niewidzialna”

olej, płótno
60x60cm, 2016

47
Psudonim A.JAXA / Anna Dębicka

olej, płótno, technika własna
 120x40 cm

48
DEHO

Obrazek z serii „Małe obrazki z małego Tybetu”

technika własna
37x27cm, 2016
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49
DEHO
Obraz z cyklu Góry, „Złota Rybka”

olej na desce
68,5x49cm, 2010

50
Joanna Kołowska
bez tytułu

technika własna na papierze 
50x70 cm, 2004
Darczyńca: Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne
„MEDICUS” Spółka z o.o.

Regulamin
Założenia ogólne

1.  Organizatorem aukcji jest Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus w Lubinie.
2.  Celem aukcji jest uzyskanie środków na rzecz pomocy medycznej Ukrainie.
3.  Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i przedmioty przekazane przez autorów i właścicieli. Ich spis  
 znajduje się w katalogu oraz na stronie internetowej CDT Medicus, zakładka "Aukcja."
4.  Aukcja odbędzie się w galerii PATIO CDT Medicus w Lubinie ( ul. Leśna 8 ), w dniu 24 września 2022 r.  
 o godz. 16:00
5.  Udział w aukcji jest bezpłatny, ale obowiązuje zgłoszenie swojego udziału w licytacji w terminie  
 do 21 września do godz. 15.00 – tel. 76 72 82 602 lub e-mail cdtmedicus@cdtmedicus.pl
6.  Całkowity dochód z aukcji zostanie przekazany poprzez Fundację Medicover do Military Medical Clinical  
 Center of the Western Region we Lwowie.

Warunki licytacji

1.  Uczestnikiem aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność  
 do czynności prawnych.
2.  Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną przez organizatora osobę zwaną dalej aukcjonerem.
3.  Przetarg odbywa się w drodze publicznej licytacji.
4.  Po wywołaniu przetargu aukcjoner podaje do wiadomości, autora, tytuł pracy, technikę  
 oraz cenę wywoławczą.
5.  Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
6.  Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) określa aukcjoner i nie może ono wynosić mniej  
 niż 10 % ceny wywoławczej.
7.  Zaoferowana cena przestaje obowiązywać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższą cenę.
8.  Po ustaniu postąpień aukcjoner, uprzedzając o tym obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg  
 i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż  
 licytowanego przedmiotu. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy kupna - sprzedaży. Osoba, która  
 oferuje najwyższą cenę staje się nabywcą z wyjątkiem, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Wówczas   
 aukcjoner ma obowiązek ów spór rozwiązać lub ponownie przeprowadzić licytację.
9.  Osoba biorąca udział w licytacji jest zobowiązana okazywać swój numer identyfikacyjny w sposób widoczny  
 dla prowadzącego.
10.  Numer licytacyjny ważny jest tylko dla jednej i tej samej osoby.
11.  Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu  
 oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej   
 realizacji wszelkich czynności związanych z aukcją i jej zakończeniem.
12.  Organizator zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w licytacji.
13.  Niektóre z wystawionych na aukcji dzieł posiadają tzw. cenę rezerwową, poniżej której nie mogą zostać  
 sprzedane. Jej wysokość znana jest wyłącznie organizatorowi.
14.  Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty gotówka lub przelewem, nie później niż w ciągu trzech dni  
 roboczych po zakończeniu aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, organizator będzie   
 zmuszony do anulowania sprzedaży.
15.  Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać prowadzenie aukcji.   
 Organizatorzy mają prawo wyeliminować uczestnika z licytacji.
16.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu a także zawieszenia lub odwołania aukcji  
 z przyczyn wskazanych przez organizatora.
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Sztuką jest udzielać wsparcia potrzebującym w taki sposób, jakiego naprawdę potrzebują, który 
najlepiej i długofalowo pomoże. Czasem nie jest to zadanie łatwe, ale dla Fundacji nie ma rzeczy 
niemożliwych! Każda szansa, by pomóc jest dobra, każdy gest się liczy. W Fundacji mocno wierzymy,  
że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. To od piętnastu lat nasze motto i motor do działania. Pomóżmy wspólnie 
wyposażyć w potrzebny sprzęt szpital w Ukrainie. Namalujmy razem zdrowszy i lepszy świat. Zachęcam 
Państwa do udziału w tej ważnej akcji – mówi Marcin Radziwiłł, Prezes Zarządu Fundacji Medicover. 

Fundacja Medicover:

• koncentruje się na wspieraniu i edukowaniu  
 lokalnych społeczności oraz wybranych   
 środowisk,

• prowadzi nowatorskie programy prewencji   
 chorób cywilizacyjnych – otyłości i cukrzycy  
 typu 2,

• jest inicjatorem wdrażania nowoczesnych   
 rozwiązań informatycznych w szkołach   
 podstawowych,

Fundacja Medicover dla Ukrainy

• pomoc w relokacji pracowników Medicover   
 i Synevo (laboratoriów diagnostycznych   
 będących częścią Medicover) z Ukrainy  
 oraz ich  rodzin uciekających przed wojną,

• organizacja transportu ewakuacyjnego  
 z granicy oraz zakwaterowania,

• zapewnienie finansowania i dystrybucji darów  
 dla rodzin ukraińskich,

• zorganizowanie magazynu darów dla ludności  
 ukraińskiej,

• przeprowadzanie zbiórek rzeczowych  
 oraz dystrybucja  darów,

• uruchomienie zbiórek celowych, z których   
 100% zebranych środków zostało przekazane  
 na akcje  humanitarne.

Aukcji towarzyszy wystawa fotografii Dymitra Kozackiego AZOVSTAL 
Ekspozycja: od 12 września do 10 grudnia 2022 
w Galerii PATIO CDT Medicus

Organizator Galeria Sztuki w Legnicy
Współpraca (koordynacja) Olga Lanova



Organizator:    Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o. 
    Prezes Zarządu dr n. med. Artur Kwaśniewski 

    przy pomocy Fundacji Medicover

Redakcja katalogu:    Adrianna Urbańska 
    Jacek Rychlewski

Fotografia:    Jacek Rychlewski 
    Adrianna Urbańska 
    Dariusz Kawczyński

Projekt graficzny i druk:   Nośniki Reklamy 
    Marta Dobrygowska

Przygotowanie i prowadzenie aukcji:  Nina Stępień

Wpłaty przelewem na konto IBAN: 
PL 75 1050 0086 1000 0090 8155 1880 (waluta PLN);  
Kod SWIFT: INGBPLPW 

Dochód z licytacji poprzez Fundację Medicover przekazany będzie na:
Military Medical Clinical Center of the Western Region we Lwowie

Wojskowo-Medyczny Ośrodek Kliniczny Regionu Zachodniego we Lwowie jest jednym z najstarszych 
zakładów opieki zdrowotnej na terenie współczesnej Ukrainy. Od rozpoczęcia inwazji Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę niesie pomoc ukraińskim żołnierzom oraz cywilom. Szpital ten leczy największą 
liczbę osób poszkodowanych w wojnie. Szpital ten pełni także funkcję koordynatora innych placówek  
w regionie i posiada najlepszą wiedzą o bieżących potrzebach.
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