
KATALOG PRAC NA CHARYTATYWNĄ AUKCJĘ IKON
КАТАЛОГ РОБІТ ДЛЯ БЛАГОДІЙНОГО АУКЦІОНУ ІКОНИ

Katalog prac 
na charytatywną aukcję ikon
/ КАТАЛОГ РОБІТ 
ДЛЯ БЛАГОДІЙНОГО 
АУКЦІОНУ ІКОНИ
5 Marca 2023r. Klasztor oo. Dominikanów
/ 5 березня 2023 р. Монастир оo. Домініканів

Метою благодійного аукціону є підтримка організації 
лікувальних таборів для дітей загиблих українських воїнів, організованих 
Варшавським Клубом Католицької Інтелігенції (КІК).

Роботи створені в рамках польсько-українського пленеру «Молитва за 
Україну – Обличчя світла», який проходив у Кракові – Лучановіцах 1-10 
вересня 2022 року завдяки співпраці Варшавського Клубу Католицької 
Інтелігенції та Фонду «Добрий грунт».

dyptyk Ridnyj Dom, (Rodzinny Dom) deska 2x 30/30, akryl
/ Рідний Дім, Дошка 2х 30/30, акрил
Dmytro Horditsa

9. Bogurodzica Gorejący Krzew, tempera akrylowa na desce gruntowanej z kowczegiem, 29/23 cm, 
Hanna Dąbrowska.

W interpretacji Ojców Kościoła Krzew który płonął, ale się nie spalał - w objawieniu Mojżeszowi na 
Górze Synaj - był prefiguracją dziewiczego macierzyństwa Maryji. Ikona bazuje na dość późnej tra-
dycji ikon symbolicznych, ukazujących tą tajemnicę. W centrum Maryja orantka, na jej łonie Chrystus 
w Nowym Jeruzalem, spod którego murów wypływają apokaliptyczne cztery rzeki. Wokół, w zielo-
nym rombie odnoszącym się do krzewu - postacie serafinów. Z kolei w czerwonych promieniach 
wychodzących z centrum po przekątnej - cztery zwierzęta - symbole ewangelistów. Kompozycję od 
góry wieńczy “Manus Dei” – błogosławiąca ręka Ojca.

/ 9. Богородиця Неопалима Купина, акрилова темпера на ґрунтованій дошці з ковчегом,
29/23 см, Ганна Домбровська

У тлумаченні Отців Церкви кущ, що горів, але не згоряв – в об’явленні Мойсею на горі Синай – 
був прообразом дівочого материнства Марії. Ікона базує на досить пізній традиції символічних 
ікон, що показують цю таємницю. У центрі Марія-Орантка, на руках якої Христос у Новому 
Єрусалимі, з-під стін якого витікають чотири апокаліптичні ріки. Навколо, у зеленому ромбі, що 
відсилає до куща, - фігури серафімів. У свою чергу, в червоних променях, що йдуть від центру 
по діагоналі - чотири тварини - символи євангелістів. Зверху композицію увінчує «Manus Dei» – 
благословляюча рука Отця. /

11. Matka Boża Pokrov, deska 51/30 cm, tempera akrylowa na desce nie gruntowanej
Michał Płoski.

Ikona powstała na podstawie polichromii na drewnie z 1938 roku, autor Serhij Stelmasz-
czuk z lokalnego warsztatu w Beskidzie Niskim, cerkiew p.w. św Paraskewy w Ujściu Gorlickim. 
Ikonografia - proszę zobaczyć opis punktu 1.

/ 11. Покрова Пресвятої Богородиці, дошка 51/30 см, акрилова темпера на негрунтованій
дошці, Міхал Плоский.

Зображення на зразок Матері Божої Елеуси - Замилування - в перекладі з польської «Ніжна». Ма-
рія є типом ідеальної віруючої людини. В іконі Елеуси, дивлячись на обійняті обличчя Марії та ма-
ленького Ісуса, ми роздумуємо про можливу близькість та інтимність стосунків людини з Богом. /

10. Chrystus Pantokrator, polichromia na kamieniu, Michał Płoski

Drugi najbardziej popularny (obok “Mandylionu”) typ wizerunku Chrystusa, który w tym 
przedstawieniu ma prawą rękę uniesioną w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma 
księgę - symbol Słowa Bożego, prawdy o Bogu, którą nam przekazuje. Litery IC XC to 
skrót od słów Jezus Chrystus w języku greckim - pierwsze i ostatnie litery tych słów.

/ 10. Христос Пантократор, поліхромія на камені, Міхал Плоский

Другий за популярністю (поруч із «Мандиліоном») тип зображення Христа, який 
у цьому зоображенні має праву руку підняту в жесті благословення, а в лівій руці 
тримає книгу – символ Слова Божого, правди про Бога, яку він передає нам. Букви 
IC XC є абревіатурою слів Ісус Христос грецькою мовою - першою і останньою 
буквами цих слів. /

Celem aukcji charytatywnej jest wsparcie organizacji kolonii 
terapeutycznych dla dzieci poległych żołnierzy ukraińskich, które organizuje 
warszawski Klub Inteligencji Katolickiej.

Prace powstały w ramach polsko - ukraińskiego pleneru “Modlitwa za Ukra-
inę - Oblicza Światła”, który odbył się w Krakowie - Łuczanowicach w dniach 
1-10 września 2022 roku, dzięki współpracy warszawskiego Klubu Inteli-
gencji Katolickiej i Fundacji Dobry Grunt.



KATALOG PRAC NA CHARYTATYWNĄ AUKCJĘ IKON
КАТАЛОГ РОБІТ ДЛЯ БЛАГОДІЙНОГО АУКЦІОНУ ІКОНИ

5 marca 2023r. Klasztor OO. Dominikanów
5 березня 2023 р. Монастир оo. Домініканів

7. Pelikan z dziećmi, akryl, deska okrągła, śr. 29 cm, grunt, Jurij Verbowski

Pelikan z pisklętami, częsty motyw ikonografii chrześcijańskiej, jest jednym z najstar-
szych symboli Chrystusa i Eucharystii. Wiąże się to z przekonaniem, funkcjonującym 
w starożytności, że pelikany karmią dzieci własną krwią.

/ 7. Пелікан з дітьми, акрил, кругла дошка, діаметр 29 см, ґрунт
Юрій Вербовський

Пелікан з пташенятами, поширений мотив у християнській іконографії, є одним із 
найдавніших символів Христа та Євхаристії. Це пов’язано з давнім повір’ям про те, 
що пелікани годують немовлят власною кров’ю. /

6. Bogurodzica Eleusa
polichromia na kamieniu, Michał Płoski
- proszę zobaczyć opis punktu 3

/ 6. Богородиця Елеуса
поліхромія на камені, Міхал Плоски
- див. опис пункту 3 /

8. Twarz Chrystusa, polichromia na kostce brukowej, pamiątka Majdanu 2014 roku,  
Michał Płoski.

Michał Płoski:”Jesienią 2014 r. uczestniczyłem w międzynarodowym plenerze ikono-
graficznym w Kijowie. Nasze prace miały być przeznaczone do ukraińskich i polskich 
szpitali, które przyjęły rannych. Majdan Niepodległości nosił jeszcze ślady niedawnych 
wydarzeń. Zainteresowałem się kostkami brukowymi („brukiwkami”), których używali 
obrońcy. Dostałem z posterunku policji całe wiadro „brukiwek”, pochodzących z bary-
kady na Majdanie. Szkicowałem na nich oblicza Chrystusa w ślad za ikoną „Zbawiciela 
nie ręką stworzonego”.

/ 8. Лик Христа, поліхромія на бруківці з Майдану 2014 року, Міхал Плоскі

Восени 2014 року я брав участь у міжнародному іконописному пленері в Києві. 
Наші роботи були призначені для українських та польських лікарні, які приймали 
поранених. Майдан Незалежності ще носив на собі сліди останніх подій. Мене 
зацікавила бруківка, яку стосували  захисники. Від поліції я отримав ціле відро 
«бруківки», яку використано на барикадах Майдану. Я намалював на них обличчя 
Христа за іконою «Спас Нерукотворний».

3. Bogoroditsa Zamiluwania, (Bogurodzica Eleusa), deska 30/20 cm, tempera jajeczna, 
Anna Horditsa

Wizerunek w typie Matki Bożej Eleusy - Umilienie - po Polsku „Czułej”. Maryja jest jakby typem 
idealnym człowieka wierzącego. W ikonie Eleusy, patrząc na przytulone do siebie twarze Maryji 
i małego Jezusa kontemplujemy możliwą bliskość i intymność relacji człowieka z Bogiem.

/ 3. Богородиця Замілування, (Bogurodzica Eleusa), дошка 30/20 см, яєчна темпера,
Анна Гордіца 

Зображення на зразок Матері Божої Елеуси - Замилування - в перекладі з польської «Ніжна». Ма-
рія є типом ідеальної віруючої людини. В іконі Елеуси, дивлячись на обійняті обличчя Марії та ма-
ленького Ісуса, ми роздумуємо про можливу близькість та інтимність стосунків людини з Богом. /

5. Jezus Chrystus ze świecami -  symbolami Dwunastu Apostołów
deska 35/25 cm, grunt, tempera jajeczna - Inna Kuzmynska

Całopostaciowe przedstawienie Chrystusa w białej szacie, inspirowane jednym z najstarszych bizan-
tyjskich zabytków przechowywanych w Ławrze Kijowsko - Pieczerskiej. W tle zarys kielicha - symbol 
Eucharystii. Przedstawienie nawiązuje do wizerunku Chrystusa w ikonie Przemienienia Pańskiego.

/ 5. Ісус Христос зі свічками - символи дванадцяти апостолів
дошка 35/25 см, ґрунт, яєчна темпера - Інна Кузьмінська

Покрова, Покрова Пресвятої Богородиці  - ікона Марії в жесті оранти, що тримає в руках шаль 
- мафорій, символ турботи Божої Матері. Свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначається 
в Україні, як одне з найважливіших свят, поряд з Різдвом Христовим та Великоднем. У 2014 
році Президент Петро Порошенко встановив святкування Дня захисника України на цей день. /

1. Matka Boska Pokrow, deska 35/25 cm, tempera jajeczna, Tamara Kolesnyk

Pokrow,  Opieka Matki Bożej - ikona Maryji w geście orantki trzymającej szal - maforion, symbol 
opieki Matki Bożej. Święto Opieki Matki Bożej jest obchodzone w Ukrainie jako jedno z najważ-
niejszych świąt, obok Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W 2014 roku prezydent Petro Poroszenko 
ustanowił na ten dzień obchody Dnia Obrońcy Ukrainy.

/ 1. Покрова Пресвятої Богородиці, дошка 35/25 см, яєчна темпера, Тамара Колесник
Покрова, “Опіка Божої Матері”

Покрова, Покрова Пресвятої Богородиці  - ікона Марії в жесті оранти, що тримає в руках шаль 
- мафорій, символ турботи Божої Матері. Свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначається 
в Україні, як одне з найважливіших свят, поряд з Різдвом Христовим та Великоднем. У 2014 
році Президент Петро Порошенко встановив святкування Дня захисника України на цей день. /

2. Zbawiciel Nie Ręką Ludzką Uczyniony / Mandylion, polichromia na kamieniu,
Michał Płoski

Bardzo popularny typ ikony, wywodzący się z podania o królu Esessy Abgarze V według 
którego król został uzdrowiony z trądu dzięki wizerunkowi twarzy Jezusa odbitemu 
na płótnie.

/ 2. Спас Нерукотворний / Мандиліон, поліхромія на камені, Міхал Плоскі

Дуже популярний тип ікони, що походить від легенди про царя Ессеї Абгара V, згід-
но з якою цар зцілився від прокази завдяки зображенню лику Ісуса, відображеному 
на полотні. /

4. Archanioł Michał, polichromia na kamieniu, Michał Płoski 

Michael - hebr. “Któż jak Bóg”, “archistrateg” wojsk niebiańskich, w Księdze Daniela 
(Dn 10, 13. 21) opiekun narodu wybranego, w Apokalipsie (Ap 12, 7-9) przywódca 
aniołów w zwycięskiej walce ze smokiem.  Główny patron Kijowa, w trójpolowym her-
bie rzeczypospolitej po unii chadziackiej, szeroko rozpropagowanym w czasie Powsta-
nia Styczniowego, był symbolem Rusi Kijowskiej.

/ 4. Архангел Михаїл, поліхромія на камені, Міхал Плоский

Михаїл - євр. „Який подібний до Бога”, „архістратиг” небесних воїнств, у Книзі 
Даниїла (Dn 10, 13. 21) захисник обраного народу, в Апокаліпсис (Ap 12, 7-9) 
вождь ангелів у переможній битві з драконом.  Головний покровитель Києва, він 
був символом Київської Русі в трипольному гербі республіки після Гадяцької унії, 
широко розрекламованому під час Січневого повстання. /


