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Віддаємо у Ваші руки каталог ікон, написаних під час II Міжнародного пленеру 
іконопису на Волині „Мандруючі святі”, що відбувся у серпні 2012 року у Центрі 
інтеграції у Замлинні (Осередок „Карітасу” Луцької дієцезії).

Перш ніж ми розповімо Вам про наш пленер, хочемо щиро подякувати 
очільникам католицької церкви на Волині обох обрядів за обіймання вже вдруге 
патронату над цим заходом. Особливо теплі слова подяки шлемо на адресу господаря 
Центру інтеграції у Замлинні – отця Яна Бураса, чудового організатора, надзвичайно 
доброзичливого опікуна та духового провідника.

Щиро дякуємо усім учасникам, які протягом майже двох тижнів терпеливо 
працювали над іконами. 

Це вже наша друга зустріч з іконою в рамках українсько-польського проекту, 
який ми так описали минулого року, маючи глибоку надію, що ці кілька простих речень 
будуть щороку супроводжувати наступні пленери:

Проект є природнім продовженням циклічних пленерів іконопису, які 
відбуваються в селі Новіца (www.nowica.art.pl) за участі художників з Польщі та 
України під художнім та науковим патронатом проф. Романа Василика, завідувача 
кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

Метою волинського пленеру є демонстрація спільної творчої праці митців з 
Польщі та України, ведення духовного діалогу між художниками, які сповідують, як 
західне, так і східне християнство. В основі проекту лежить необхідність польсько-
українського обміну ідеями та досвідом в області спільних пленерів сакрального 
мистецтва та іконопису, а також знайомство з релігійним контекстом візантійського 
сакрального мистецтва та культурним взаємопрониканням впливів Сходу і Заходу”.

Ми переконані, що і учасники пленеру, і його організатори, дотримують слова. 
Другий пленер ми вирішили назвати „Мандруючі святі”. Відповідь на 

запитання, звідки така назва, Ви знайдете у нашому каталозі у двох текстах авторства 
Катажини Якубовскої та Романа Василика. Відповіді настільки вичерпні та фахові, що 
ми, організатори, можемо додати одну лише думку. Отже, наші ікони почали мандрівку з 
маленького волинського села Замлиння, щоб відвідати в рамках циклу з десяти 
виставок, кілька міст і містечок українсько-польського прикордоння та дістатися аж до 
Варшави і Любліна, де скрізь їх чекав надзвичайно теплий прийом. Разом з ними 
мандрували і деякі автори ікон і організатори, щоб зміцнити наше польсько-українське 
прикордоння та поділитися нашим досвідом трохи далі. Звичайно, ця мандрівка у 
значній мірі вплинула на цьогорічну назву пленеру – „Мандруючі святі”, які невдовзі 
вирушать у наступну мандрівку.

Володимир Марчук і Кшиштоф Савіцкі

Пленер написання ікон займає важливе місце в динаміці розвитку співпраці 

Волинської організації Національної спілки художників України (www.art.lutsk.ua) з 
Генеральним консульством РП в Луцьку та творчим середовищем в Польщі.



Organizatorzy: Konsulat Generalny RP w Łucku, polska organizacja „Droga 
Ikony”, Wołyński Oddział Związku Artystów Plastyków Ukrainy, Akademia Sztuk Pięknych 
we Lwowie.

Patronaty: Marek Martinek – Konsul Generalny RP w Łucku, bp Markijan Trofimiak 
– zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego na Wołyniu, bp Jozafat Howera – zwierzchnik 
Kościoła greckokatolickiego na Wołyniu.

Uczestnicy: polska organizacja „Droga Ikony”, Wołyńska Organizacia Narodowego 
 Artystów Plastyków Ukrainy, Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie.

Oddajemy w Państwa ręce katalog ikon napisanych w czasie II Międzynarodowego 
Pleneru Ikonopisów na Wołyniu – „Wędrujący święci”, który odbył się w sierpniu 2012 roku w 
Centrum Integracji w Zamłyniu (Caritas Diecezji Łuckiej).

Zanim jednak opowiemy Państwu o naszym plenerze, pragnęlibyśmy szczerze 
podziękować zwierzchnikom Kościoła katolickiego obu obrządków na Wołyniu za roztoczenie 
po raz drugi patronatu nad naszym przedsięwzięciem. Szczególnie gorące podziękowania 
kierujemy pod adresem gospodarza Centrum Integracji w Zamłyniu – ks. Jana Burasa, 
wspaniałego organizatora, niezwykle życzliwego opiekuna i duchowego przewodnika.

Dziękujemy pięknie wszystkim uczestnikiem, którzy przez prawie dwa tygodnie 
cierpliwie pracowali nad nowymi ikonami. 

Jest to już nasze drugie spotkanie z ikoną w ramach projektu polsko-ukraińskiego, 
który tak opisaliśmy w ubiegłym roku, mając głęboką nadzieję, iż tych kilka prostych zdań 
będzie co roku towarzyszyć kolejnym plenerom:

„Projekt jest naturalną kontynuacją organizowanych cyklicznie we wsi Nowica 
warsztatów pisania ikon (www.nowica.art.pl), z udziałem artystów z Polski i Ukrainy, pod 
artystycznym i naukowym patronatem prof. Romana Wasylyka, kierownika Katedry Sztuki 
Sakralnej we Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. 

Celem wołyńskiego pleneru jest praktyczne zademonstrowanie wspólnej pracy 
twórczej artystów z Polski i z Ukrainy, prowadzenie dialogu duchowego pomiędzy artystami 
identyfikującymi się zarówno z tradycją zachodnią Kościoła, jak i wschodnią. U podstaw 
projektu leży potrzeba polsko-ukraińskiej wymiany idei i doświadczeń w przestrzeni 
wspólnych warsztatów tworzenia sztuki sakralnej i ikonopisu oraz zapoznanie się z religijnym 
kontekstem bizantyjskiej sztuki sakralnej, a także z kulturowym przenikaniem się wpływów 
Wschodu i Zachodu”.

Jesteśmy przekonani, iż – w Państwa odbiorze – zarówno uczestnicy pleneru, jak i 
jego organizatorzy dotrzymują słowa.

Drugi plener postanowiliśmy nazwać „Wędrujący święci”. Na pytanie, skąd ta nazwa, 
znajdziecie Państwo odpowiedzi w dwóch tekstach, zamieszczonych w naszym katalogu – 
autorstwa Katarzyny Jakubowskiej i Romana Wasyłyka, odpowiedzi na tyle wyczerpujące i 
fachowe, że my, organizatorzy, możemy co najwyżej dodać tylko jedną myśl. Otóż nasze ikony 
wywędrowały z niewielkiej wołyńskiej wsi Zamłynie, aby odwiedzić – w ramach cyklu 
dziesięciu wystaw – kilka miast i miasteczek pogranicza ukraińsko-polskiego i zawędrować aż 
do Warszawy i Lublina, gdzie wszędzie spotykały się z ogromnie życzliwym przyjęciem. 
Razem z nimi wędrowali i niektórzy autorzy ikon, i organizatorzy, aby zarówno wzmocnić 
nasze polsko-ukraińskie pogranicze, jak i podzielić się naszym doświadczeniem trochę dalej. 
Zapewne ta wędrówka w znacznym stopniu wpłynęła na tegoroczną nazwę pleneru – 
„Wędrujący święci”, którzy już wkrótce wyruszą w kolejną wędrówkę.

Wołodymyr Marczuk i Krzysztof Sawicki

Związku

Plener pisania ikon zajmuje bardzo ważne miejsce w dynamicznie rozwijającej się 
współpracy Wołyńskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków Ukrainy (www.art.lutsk.ua) 
z Konsulatem Generalnym RP w Łucku i środowiskami twórczymi w Polsce.



Шляхом мандруючих святих

            Цього року з 1 по 14 серпня у поліському селі Замлиння на пограниччі Білорусі, 
Польщі та України, у мальовничому куточку серед соснових лісів, вдруге зустрілися 
учасники пленеру з Польщі та України, що сповідують традиції Західної і Східної 
церков. Митці створювали свої роботи, схиляючись з покірною вірою над темою 
Мандруючі святі . Черпаючи з класичних канонів іконописання, пошукуючи 

новаторських, часом надзвичайно сміливих підходів, вони входили до духового життя, 
написаного життям святих. Пізнання життя наближало постать з ікони, народжуючи 
духовний зв'язок між святим та творцем ікони. 

Мандруючі святі  це не що інше, як вираження місійної ролі Церкви, яке 
постійно посилається Христом для несення світу Доброї Новини. 

Незважаючи на культурні та релігійні відмінності, сам факт спільного схиляння 
над писаною іконою з кожним днем взаємно зближував учасників. Під час недільної 
літургії наприкінці пленеру нам було дано пережити надзвичайне відчуття спільноти. 
Учасники з різних куточків світу, як о. Зенон, що працює в Австралії чи о. Сергій зі сходу 
України, і всі художники, що прибули з різних міст Польщі і України, почули виголошені 
слова ІІІ євхаристійної молитви У милосерді своєму, о добрий Отче, об'єднай всіх своїх 
дітей, розпорошених по всьому світу , які прозвучали цього дня особливо проникливо, 
як заклик і щире, глибоко усвідомлене, благання. 

Власне цей досвід учасників пленеру, який не мав бути основним стрижнем 
цього заходу, приніс багато добра, збагачуючи їх духовно...

Вірю, що Центр інтеграції з кожним наступним роком краще і повніше  
служитиме взаємопізнанню та зближенню людей різних народів, культур та релігійних 
традицій. Організовані пленери іконопису, які чудово вписуються в атмосферу цього 
місця, щороку будуть притягувати пошановувачів ікони не лише з цих країн. 

Усім організатором, спонсорам і учасникам цьогорічного пленеру, як господар, 
висловлюю слова поваги та вдячності за все вчинене добро.

              о. Ян Бурас – Директор Центру Інтеграції Генеральний вікарій Луцької дієцезії

„ ”

„ ”

„
”



           Szlakiem wędrujących świętych

           ks. Jan Buras – Dyrektor Сentrum Integracji, Wikariusz Generalny Diecezji Łuckiej

W tym roku w dniach 1 do 14 sierpnia w poleskiej wiosce Zamłynia na pograniczu 
Polski i Białorusi  w malowniczym zakątku wśród sosnowych lasów spotkali się po raz drugi 
uczestnicy pleneru z Polski i Ukrainy utożsamiający się z tradycjami Kościołów wschodnich i 
Kościoła zachodniego. Pochylając się z pokorną wiarą nad tematem, którym w tym roku byli  
„Wędrujący Święci” artyści tworzyli swoje prace. Czerpiąc z klasycznych kanonów pisania 
ikon jak również poszukując nowatorskich nieraz bardzo odważnych rozwiązań wchodzili w 
świat duchowy pisany życiem świętych, których w ikonach przestawiali. Poznanie życia 
przybliżało przedstawianą w ikonie postać rodząc duchową więź pomiędzy świętym a twórcą 
ikony. „Wędrujący Święci”  to nic innego jak wyraz misyjnej roli Kościoła, który jest wciąż 
posyłany przez Chrystusa, aby nieść Dobrą Nowinę światu. Mimo różnic kulturowych i 
religijnych przez sam fakt wspólnego pochylenia się nad pisaną ikoną z każdym dniem 
uczestnicy pleneru stawali się sobie  nawzajem bliżsi. W czasie niedzielnej liturgii pod koniec 
pleneru dane było nam przeżyć niezwykłe doświadczenie wspólnoty. Kiedy uczestniczący w 
niej, pochodzący z różnych zakątków świata, jak O. Zenowi pracujący w Australii, czy O. 
Sergiej z dalekiego wschodu Ukrainy, a i sami artyści pochodzący z różnych miast Ukrainy i 
Polski usłyszeli wypowiedziane słowa  z III modlitwy Eucharystycznej „W miłosierdziu 
swoim o dobry Ojcze zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie”. 
Zabrzmiały one w tym dniu szczególnie przejmująco jak wołanie i szczera głęboko 
uświadomiona prośba.

Te właśnie doświadczenia, które były udziałem uczestników pleneru, a przecież nie 
one miały stanowić główny nurt tego wydarzenia, wniosły wiele dobra ubogacając duchowo.

Ufam, że Centrum Integracji z każdym kolejnym rokiem coraz lepiej i pełniej będzie 
służyło wzajemnemu poznaniu i zbliżeniu ludzi różnych narodów, kultur i tradycji religijnych. 
Organizowane  plenery pisania ikon, które pięknie wpisują się w tworzenie atmosfery tego 
miejsca, będą każdego roku gromadziły miłośników ikony nie tylko z tych krajów. 

Wszystkim organizatorom,  sponsorom i uczestnikom tegorocznego pleneru 
wyrażam, jako gospodarz tego miejsca szczere wyrazy uznania i wdzięczności za wszelkie 
dobro, które się dokonało.



              Іконописний пленер у Замлинні
              Роман Василик – Завідувач кафедри сакрального мистецтва Львівської   
Національної академії мистецтв 

„Ідіть, проповідуйте, кажучи, що
Царство Небесне близько...”

 (Матей 10., 7).

         Другий Міжнародний пленер іконопису, що відбувся в с.Замлинні на Волині, 
проходив під назвою „Мандруючі Святі”. Святе Письмо назкрізь пронизане ідеєю 
проповідування Слова Божого, і кожен, хто бажає виконувати цю місію, повинен 
залишити все і йти за Христом. Про це говорить Спаситель до Петра і брата його Андрія: 
"Ідіть за мною. Я вас зроблю рибалками людей” (Матей 4., 19). Чи не найбільш 
переконливим є вислів Христа, з яким Він звертається до свого учня Томи: „Я - путь, 
істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене". (Іван 14., 6). Знаково, 
що відвідини України Святійшим отцем Іваном Павлом ІІ відбулися власне під цим 
Христовим девізом: „Я - дорога, правда і життя”. Доречно наголосити, що подолати 
такий довгий шлях, проповідуючи Слово Боже незважаючи на вік і здоров'я, до Івана 
Павла ІІ не вдалося, мабуть, жодному з Пап. 
            Найбільш подорожуючий з апостолів Павло в Посланні до римлян говорить: „Я 
почуваю себе боржником перед греками і чужинцями розумними і неуками: 15. тож, 
щодо мене, я готовий і Вам, що мешкаєте в Римі, проповідувати Євангеліє” (До Римлян 
1.,14-15).
             За каноном у храмах східного обряду в підкупольному просторі, в архітектурних 
утвореннях, у так званих парусах, розміщують зображення Євангелістів, – це 
символізує проповідування Слова Божого в усі кінці світу. Здійснюючи волю Спасителя 
по Зішестю Святого Духа апостоли вирушили до різних сторін світу. Місія 
проповідування Христової правди триває постійно. Так, відомо, що на теренах, 
заселених слов'янами, понад тисячу років тому проповідували св. просвітителі Кирило і 
Мефодій (ікону цих святих під час пленеру виконала Сільвя Латковска); в латинському 
світі, особливо у Франції та Іспанії, – відомий мандрівник св. мученик Христофор. За 
легендою, цей дуже вродливий юнак по охрещенні після язичництва просив Господа, 
щоб стати огидним і носив ім'я Репрев (негідний). Був хрещений св.Вавілою, єпископом 
Антіохії.За свідченням св. Амвросія Христофор навернув понад 50 тисяч язичників. 
Згинув мученицькою смертю бл. 250 р. при імператор і Декії (240-251). Мощі святого 
спочатку знаходилися в Толедо, згодом – в аббатстві Сен-Дені у Франції. В Греції і Росії 
св.Христофора зображали у дещо незвичній іконодитятком Христом на плечі. (Ікону св, 
мученика Христофора виконав автор цих рядків).



              Іконописний пленер у Замлинні

              Св. Юрій народився в Кападокії у благочестивій родині. Продовжуючи родинну 
традицію, вступив на військову службу, де, завдяки своїм вчинкам, досяг неабияких 
успіхів і заслужив авторитет. Будучи ревним християнином, він усе майно роздав 
бідним, відпустив на волю своїх рабів, привселюдно оголосив про належність  
християн. За усе це був підданий жорстоким тортурам, під час яких тричі помирав і 
тричі воскресав, аж поки за велінням імператора Деклиціана (ІV ст.) йому мечем було 
стято голову. В іконографічному сюжеті, запозиченому з Греції, його часто зображають 
верхи на коні (св. Юрій перемагає змія, звільняючи царівну). Подібні сюжети й 
використані іконописцями пленеру Артемом Копайгоренком та Віталієм Шупляком.
            Не менш цікавими, а іноді й драматичними, є історії мандрівних ікон. Особливо 
це стосується ікони "Нерукотворного Образу Спасителя". За переданням це перша 
ікона, створена чудесним способом за життя й за участі Христа. Ікона пов'язана з особою 
едеського царя Авгарія-Ухапа ІІ. Будучи важко хворим і знаючи про зцілення, які 
здійснював Христос у сусідній державі Ізраїль, цар засилає свого гінця Ананія з 
проханням про допомогу або хоча б про можливість змалювати образ Спасителя. 
Христос побачив безпорадність слуги Ананія, отже зарадив йому принести води, змив 
нею своє обличчя і витер учетверо складеним рушником. На цьому рушнику відбився 
лик Спасителя, - це зображення зберігалося в Едесі, а згодом, внаслідок історичних 
перипетій, Нерукотворний Образ  переходив уже з рук до рук. Відомо. що у VІ ст. 
імператор Юстиніан придбав його і перевіз до Константинополя, однак у часи 
Хрестових походів реліквія без сліду зникає.
           У християнському світі ікона "Нерукотворний образ" є надзвичайно популярною. 
Під час пленеру цю ікону виконали Віталій Шупляк (2 варіанти) та Ева Кругель, проте в 
іншій інтерпретації - під назвою "Плат Вероніки"-, пов'язаною зі страсною ходою 
Спасителя на Голгофу. 
    Мандрівними можна назвати чудотворні ікони "Пресвята Богородиця 
Ченстоховська", шлях якої проходив з Візантії в Україну (Львів, Белз) і Польщу 
(Ченстохова). На пленері ікона була експонована виконаною у техніці вітража Віктором 
Бурчаком.
            До мандрівних ікон належить й "Пресвята Богородиця Холмська", ікона ХІІ ст., 
яка знаходиться у Музеї ікон у Луцьку.



              ІІ 
               – 

Idzcie i gloscie:
„Bliskie juz jest krolestwo niebieskie”

(Mt. 10,7)

Plener Ikonopisów w Zamłyniu 
prof. Roman Wasylyk kierownik Katedry Sztuki Sakralnej we Lwowskiej   

Narodowej Akademii Sztuk Pięknych 

Drugi Międzynarodowy Plener Ikonopisów w Zamłyniu na Wołyniu odbył się pod 
hasłem „Wędrujący święci”. Pismo Święte jest przeniknięte ideą głoszenia Słowa Bożego i 
każdy, kto chce wykonywać tę misję, musi zostawić wszystko i dążyć za Chrystusem. O tym 
mówi Zbawiciel do Piotra i jego brata Andrzeja: „Pójdźcie za Mną a uczynię was rybakami 
ludzi” (Mt. 4,19). Najbardziej wymowne jest przesłanie Chrystusa skierowane do Jego ucznia 
– Tomasza: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko 
przeze Mnie” (J 14,6). Jakże symboliczna w tym kontekście jest wizyta ojca świętego Jana 
Pawła II na Ukrainie, przebiegająca właśnie pod tym przesłaniem: „Ja jestem drogą i prawdą i 
życiem”. Należy zaznaczyć, że przed Janem Pawłem II żadnemu papieżowi nie udało się 
pokonać tak długiej drogi, głosząc Słowo Boże, nie zwracając uwagi ani na wiek, ani na 
zdrowie.

Najwytrwalszy podróżnik wśród apostołów – Paweł, mówi tak w „Liście do 
Rzymian”: „Jestem przecież dłużnikiem tak Greków, jak i barbarzyńców, tak uczonych, jak i 
niewykształconych. Przeto, co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom 
Rzymu” (List do Rzymian 1, 14–15).

Według kanonu, w świątyniach obrządku wschodniego w przestrzeni pod kopułą w 
architektonicznych elementach, w tzw. pendentywach, umieszczone są obrazy ewangelistów 
– symbolizuje to głoszenie Słowa Bożego, skierowanego do wszystkich zakątków świata. 
Misja głoszenia prawdy Chrystusowej ciągle trwa. Wiemy, że na terenach, zasiedlonych przez 
Słowian, tysiąc lat temu ewangelizowali święci Cyryl i Metody (nad przedstawieniem tych 
świętych w czasie pleneru pracowała Sylwia Łatkowska). W świecie łacińskim, zwłaszcza we 
Francji i Hiszpanii, najbardziej popularnym jest wędrowiec – św. męczennik Krzysztof. 
Według legendy, ten bardzo przystojny młodzieniec po przyjęciu sakramentu chrztu i odejściu 
od pogaństwa, prosił Boga, aby go oszpecił i nadał mu imię Rieprew (Niegodny). Został 
ochrzczony przez św. Babilasa, biskupa Antiochii. Jak świadczył św. Ambroży z Mediolanu, 
Krzysztof nawrócił ponad 50 tysięcy pogan. Zginął śmiercią męczeńską ok. roku 250 za 
panowania cesarza Decjusza (240–251). Szczątki świętego najpierw znajdowały się w Toledo, 
później – w opactwie Saint-Denis we Francji. W Grecji i w Rosji św. Krzysztof był 
przedstawiany w nieco niezwykłej ikonografii – z głową psa (Cynocefal). Po Wielkim Soborze 
1667 roku i zgodnie z rozporządzeniem Synodu 1722 roku obraz ten został zakazany. Zwykle 
św. Krzysztof jest przedstawiany jako młody mężczyzna, wędrujący, z małym dzieciątkiem na 
ramieniu.

Ikonę św. męczennika Krzysztofa napisał autor tego tekstu.
Św. Jerzy urodził się w Kapadocji w pobożnej rodzinie. Kontynuując tradycję 

rodzinną, odbył służbę w wojsku, gdzie – dzięki swoim uczynkom – odniósł duży sukces i 
zdobył autorytet. Będąc gorliwym chrześcijaninem, całe swoje mienie rozdał biednym, 
zwolnił swoich niewolników i publicznie ogłosił swoją przynależność do chrześcijaństwa. Za 
to wszystko został skazany na okrutne tortury, podczas których trzykrotnie umierał i 
trzykrotnie zmartwychwstał, zmarł, kiedy na rozkaz imperatora Dioklecjana (IV w.) odcięto 
mu głowę. W ikonograficznej interpretacji, zapożyczonej z Grecji, często jest przedstawiany 
na koniu – św. Jerzy pokonuje smoka i ratuje życie księżniczce. Takie właśnie tematy zostały 
wykorzystane przez ikonografów uczestniczących w plenerze – Artema Kopajgorenka i 
Witalia Szuplaka.



              ІІ Plener Ikonopisów w Zamłyniu 

Nie mniej interesujące, a czasami nawet dramatyczne, są historie wędrujących ikon. 
W szczególności dotyczy to ikony „Zbawiciel Nerukotwornyj”. Według przekazu była to 
pierwsza ikona powstała w cudowny sposób za życia Chrystusa i z Jego udziałem. Obraz ten 
związany jest z osobą Abgara, króla Edessy. Ciężko chory król, który wiedział o 
uzdrowieniach, dokonanych przez Chrystus w sąsiednim państwie izraelskim, wysyła 
swojego sługę Ananiasza do Chrystusa z prośbą o pomoc lub chociażby o możliwość 
namalowania Jego obrazu. 

Chrystus zauważył bezradność Ananiasza i poprosił go o przyniesienie wody, omył 
nią swoją twarz i wytarł ręcznikiem złożonym poczwórnie, na którym zachowało się odbicie 
twarzy Zbawiciela.  Obraz ten przechowywany był w Edessie, a później, wskutek zawirowań 
historycznych, przechodził z rąk do rąk. Wiemy, że w VI w. cesarz Justynian kupił go i 
przywiózł do Konstantynopola, lecz w czasach wypraw krzyżowych relikwia zniknęła bez 
śladu. 

W świecie chrześcijańskim to przedstawienie Zbawiciela jest bardzo znane. W czasie 
pleneru ikony te napisali Witalij Szupliak (2 wersje) i Ewa Krugel, lecz w innej interpretacji – 
pod tytułem „Chusta Weroniki”, związanej z Drogą Krzyżową Zbawiciela. 

Wędrującą można nazwać cudowną ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, droga 
której wiodła od Bizancjum na Ukrainę (Lwów, Bełz) i do Polski (Częstochowa). Na plenerze 
ikonę tę napisał Wiktor Burczak. 

Do wędrujących ikon należy także Matka Boska Chełmska, ikona z XII w., 
znajdująca się w Muzeum Ikony w Łucku.



              Святі мандрівники
              Катажина Якубовська-Кравчик – викладач кафедри україністики
              Варшавського університету, член організації Дорога Ікони  

Під час Міжнародного пленеру іконопису, який вже вдруге відбувався у Центрі 
Інтеграції в Замлинні на Волині, очолюваному римо-католицьким священником отцем Яном 
Бурасом, митці схилилися над темою „святі мандрівники”.

Мотив подорожі широко розповсюджений в культурі, він обвитий символами та 
архетипами. З одного боку, ми можемо говорити про мандрівку як про рух у просторі, з 
іншого ж – про подорож духовну. Перша з них теж дозволяє людині дозрівати, зростати, 
набувати досвіду та життєвої мудрості. Часто, дорога зображується як подорож життям, яка 
закінчується смертю. Кожна з них стосується духовної сфери, тісно пов'язаної з написанням 
ікон, які наголошують не лише на художніх аспектах, але й на внутрішньому розвитку, діалозі 
з Богом та святими. Як читаємо в підручнику російської душпастирської практики: „[…] 
функція іконографа подібна до функції священика […]. Священна місія іконографічних 
зображень сягає своїм корінням ще часів апостолів […]. Священик, який проводить месу, 
указує нам Тіло Боже силою своїх слів […]. Художник – через образ”*. Творець повинен 
постійно черпати свої знання з науки та церковних традицій. В документах VII Вселенського 
собору написано: „Від художника залежить лише технічний аспект твору, але цілий план, 
диспозиція і концепція чітко залежить від Святих Отців”**.

Ікона споконвіків була дороговказом на заплутаних стежках людської долі, 
закликала до молитви і поглиблення духовного життя. Роль, яку вона повинна була і має 
виконувати, ставить перед творцем багато вимог. Сам процес її створення мусить відбуватися 
в дусі глибокої молитви  і духовної подорожі. Тому, традиційно, написання ікон 
супроводжується мовчанням та постом. Цей внутрішній спокій та аскетизм  служить 
приборканню власних творчих поривів, заглибленню в традиції і покірному дотриманні, 
встановлених віками, канонів. Такому неустанному присвяченню свого таланту на славу Бога 
повинна служити також молитва, яку іконограф читає перед початком своєї роботи:

Ти, Божественний Майтер всього на світі,
освяти і керуй душею і тілом слуг Твоїх;

веди їх руки, щоб могли гідно і досконало
зобразити Твій образ, образ Твоєї Святої Матері

і всіх Твоїх Святих
на славу, радість та прикрашення Твоєї Святої Церкви.

Амінь

Традиції, які іконографи передають з покоління в покоління закликають приступати 
до роботи з покорою, чистим серцем та без образ на ближніх. Роботі не може заважати 
конкурування з іншими та заздрість, її має супроводжувати вдячність Богу за отримані дари 
та радість спілкування зі святістю. Як пише Т. Спідлік: „ Не йдеться про надавання іконі 
якогось значення, а лише про початок з нею діалогу. Коли людина стає перед іконою і приймає 
позицію афірмації, тобто любові, ікона сама відкриває нам свої значення та впроваджує нас в 
нарацію. […]. Йдеться про «вхід» в ікону з надією на те, що вона «відкриється» – і не лише 
вона сама, але завдяки ній і Церква, в якій вона народилася. До неї треба підходити в 
літургійному контексті, знаходячись в оточенні молитов, свічок, кадил та співів. Лише таким 
чином можна стати іконографом, тобто тією людиною, яка починає малювати з «наміром в 
серці», розуміючи зміст ікон”***.

 *T. Spidlik SJ, „Piękno ikon”, w: „Wielcy mistycy rosyjscy”, Kraków 1996, s. 81.
 **M. Quenot,  „Ikona – okno ku wieczności”, Białystok 1997, s. 58.
 ***[za:] T. Spidlik SJ, op. cit., s. 42.

„ ”

 



Тільки тоді ікона може бути удостоєна звання „нерукотворного” витвору і 
служити дороговказом  в подорожі життям, бо мандрівка вимагає неодноразового 
заглиблення і зустрічі з самим собою, своїми ближніми та з Творцем, стає способом 
відкриття Таємниці.

Мета буває різна, але зразок – в чому я переконана – спільний. Авторів ікон, які 
разом працювали в Замлинні поєднав аспект подорожі людити до Творця та святості, 
тому-що, як пише в Катехизмі Католицької Церкви, „Бог створив нас, щоб ми Його 
пізнали, служили Йому, любили Його і, таким чином, дійшли до раю”*. В документах ІІ 
Ватиканського собору читаємо: „Всі християни, будь-якого статусу і професії, 
покликані до повноцінного християнського життя і досконалої любові. […] На 
досягнення цієї досконалості віруючі мусять спрямовувати свою силу […], щоб ідучи 
Його (Ісуса Христа) слідами і наслідуючи приклад, яким Він сам є для них, […] з усієї 
душі присвятити себе прославленню Бога і службі ближньому”**.

У пошуку доріг до святості митці схилилися над візерунком Ісуса, який 
приймаючи людську кондицію, став прикладом для наслідування, говорячи сам про 
себе: „Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто як не через Мене ” (J 14, 6). 
Ця тема була особливо близькою для Віктора Шупляка, який написав два Мандиліони та 
ікону Христа Пантократора, а також Вікторії Штик, яка схилилася над зображенням 
Ісуса Доброго Пастиря.

Як читаємо в Догматичній Конституції про Церкву „Lumen Pentium” („Світло 
Народів”): „Без сумнівів, наслідування Ісуса Христа – це королівська дорога, якою ми 
маємо йти, щоб досягнути святості життя і, по можливості, відтворити в собі абсолютну 
досконалість Отця Небесного. Хоча Католицька церква завжди проголошувала цю дуже 
істотну правду, проте, водночас, стверджувала, що наслідування Марії Діви не тільки 
відводить від вірного крокування слідами Ісуса, а й навіть робить його приємнішим та 
легшим” (SM cz. II, 1). Тому також іконописці охоче використовують образ Богородиці – 
покровительки усіх доріг. Варто тут згадати ікони Богдана Новицького, Віктора 
Шупляка, Вікторії Штик, а також вітраж – інспірований Іконою Богородиці 
Ченстоховської – авторства Віктора Бурчака. Марія захоплювала творців як опікунка, 
яка керується внутрішньою мудрістю та довірою, за посередництвом якої на світ 
спливає Ласка Божа. Її життєва дорога і водночас покликання йти за нею, посідали 
важливе місце серед роздумів пленеру.

Інша тема, яку охоче порушували творці, було зображення ангелів. Катерина 
Дмитрів написала ікону Святого Архістратига Михаїла, Катерина Якубовська – 
Архангела Гавриїла, Ельжбєта Пахала-Чеховська – Архангела Рафаїла і Товія. 
Традиційно вважається, що зустріч з ангелами можлива лише тоді, коли ми дивимося на 
світ віруючими очима, а в цьому повинні допомагати ікони, які символічно зображують 
уособлення цих духів. Їх променисті молоді обличчя є носіями неземної сили та 
гармонії, що стали наслідком щоденних зустрічей з Богом. 

Артем Корайгоренко написав ікону Іоана Предтечі, завдяки якому сучасні Йому 
мешканці Юдеї та Єрусалиму здійснювали паломництво до найбільш диких берегів 
річки Йордан, щоб там змінити своє життя. Так, Віктор Шупляк зобразив Святого Юрія 
відважним мандрівником та воїном, який живе за законами християнства, навіть якщо 
це Йому дорого коштує. Сергій Радкевич, натомість, написав дві дуже цікаві ікони 
Святого Миколая – покровителя рибаків та мандрівників.

*„Katechizm Kościoła Katolickiego”, Poznań 1994 (1721).
**„Konstytucja dogmatyczna o Kościele  «Lumen Pentium»”, w: „Sobór Watykański II, 

konstytucje, dekrety, deklaracje”, Poznań 1986, s. 40.

Святі мандрівники



Єва Криґель зосередилася на зображенні святих, які несуть дорогами свого 
життя візерунок Христа – Святу Вероніку та Святого Іуду Таддея. Свята Вероніка в 
західній культурі традиційно вважається засновницею іконографії, бо саме вона 
створила візерунок Спаса Нерукотворного, який є доказом того, що Бог став людиною.

Сильвя Латковска працювала над іконою солунських братів святих 
рівноапостольних Кирила та Мефодія, які вирушили з євангелізаційною місією до 
слов'ян. Цікавою є також ікона Мажени Єнджеєвської з зображенням святої Ніни – 
просвітительки Грузії, котра вирушила в далеку подорож, щоб навертати у 
християнство тогочасну Іберію. Пшемислав Хоєнта, в свою чергу, зобразив Святого 
Онуфрія – пустельника з IV століття, який зрікшись земного життя, присвятив себе 
духовній подорожі, близькому контакту з  Творцем і відкриттю людської кондиції.

Особливо значущою тема „Святі мандрівники” стає в контексті місця 
проведення пленеру – Центру Інтеграції в малому, розміщеному посеред лісу селі на 
Волині. Це, таке позначене історичними подіями пограниччя, ніби змушує – не лише 
його мешканців, а й усіх відвідувачів цих земель – шукати дорогу до прощення та 
будівництва взаємостосунків, доріг, якими краще ніж святі, свідки всепереможної 
Любові, ніхто з нас пройти не може.

Святі мандрівники



             Wedrujacy swieci
             Katarzyna Jakubowska-Krawczyk – wykladowca w Katedrze 
             Ukrainistyki  Uniwersytetu Warszawskiego, zwiazana z grupa Droga Ikony

          W czasie drugiego już Międzynarodowego Pleneru Ikonopisów w – prowadzonym 
przez ks. Jana Burasa – Centrum Integracji w Zamłyniu na Wołyniu artyści pochylili się nad 
tematem „wędrujący świeci”.

Motyw wędrówki jest szeroko obecny w kulturze, obrośnięty symbolami i 
archetypami. Z jednej strony możemy mówić o wędrówce jako o przemieszczaniu się w 
przestrzeni, z drugiej zaś – o podróży duchowej. W trakcie tej pierwszej zresztą człowiek 
najczęściej też dojrzewa, wzrasta, nabywa doświadczenia i życiowej mądrości. 
Niejednokrotnie również droga przedstawiana jest jako podróż poprzez życie prowadzącą do 
śmierci. Obie więc dotykają sfery duchowej, z którą tak ściśle wiąże się pisanie ikon, kładące 
akcent nie tylko na aspekty malarskie, ale również na rozwój wewnętrzny, dialog z Bogiem i 
świętymi. Jak czytamy w podręczniku pastoralnej praktyki rosyjskiej, „[…] funkcja 
ikonografa jest podobna do funkcji kapłana […]. Święte posłannictwo wyobrażeń 
ikonograficznych sięga swymi początkami czasów apostołów [...]. Kapłan, sprawujący 
liturgię, przedstawia nam ciało Pańskie mocą swych słów [...]. Malarz – poprzez obraz”*. 
Twórca więc nieustannie winien czerpać z nauki i tradycji Kościoła. W dokumentach VII 
Soboru Powszechnego napisano: „Od malarza zależy wyłącznie aspekt techniczny dzieła, ale 
cały plan, dyspozycja i koncepcja bardzo wyraźnie zależy od Świętych Ojców”**.
           Ikona od wieków był drogowskazem na zawiłych ścieżkach ludzkiego losu, wzywała 
do modlitwy i pogłębiania życia duchowego. Rola, jaką miała i ma spełniać, stawia wiele 
wymagań samemu twórcy. Proces jej powstawania winien odbywać się w duchu głębokiej 
modlitwy i wędrówki duchowej. Stąd tradycyjnie pisaniu ikon towarzyszyło często milczenie 
i post. To wyciszenie i asceza miały służyć okiełznaniu własnych zapędów twórczych, a 
zanurzeniu się w tradycję i pokorne czerpanie z ustanowionych przez wieki kanonów. Temu 
nieustającemu oddawaniu swych talentów na chwałę Boga ma służyć również odmawiana 
przed pracą modlitwa ikonografa:

Ty, Boski Mistrzu wszystkiego, co istnieje,
oświeć i kieruj duszą i ciałem sług Twoich;

prowadź ich ręce, aby mogli godnie i doskonale
przedstawić Twój obraz, obraz Świętej Twojej Matki

i wszystkich Twoich Świętych
ku chwale, radości i upiększeniu Świętego Twego Kościoła.

Amen

          Zasady przekazywane od pokoleń ikonografów wzywają do stanięcia do pracy z pokorą, 
czystym sercem i bez urazów do bliźnich. Pracy nie powinno zakłócać konkurowanie z innymi 
i zazdrość, lecz towarzyszyć jej ma wdzięczność Bogu za otrzymane dary i radość z obcowania 
ze świętością. Jak pisze T. Spidlik: „Nie chodzi o przypisywanie ikonie jakiegoś znaczenia, 
lecz o rozpoczęcie z nią dialogu. Kiedy staje się przed ikoną i przyjmuje  postawę afirmacji, to 
znaczy miłości, ona sama odsłania nam swoje znaczenia i włącza nas w swoja narrację. […] 
Chodzi więc o «wejście» w ikonę z oczekiwaniem, że się ona «otworzy» – i to nie tylko ona 
sama, ale także dzięki niej Kościół, w którym się narodziła. Trzeba zbliżać się do ikony w 
kontekście liturgicznym, wśród modlitw, świec, kadzideł i śpiewów. I tylko w ten sposób 
można stać się ikonografem, to znaczy tym, który zaczyna malować «z umysłem w sercu», 
rozumiejąc to, co komunikuje ikona”***. 

                    *T. Spidlik SJ, „Piękno ikon”, w: „Wielcy mistycy rosyjscy”, Kraków 1996, s. 81.
                    **M. Quenot, „Ikona – okno ku wieczności”, Białystok 1997, s. 58.
                    ***[za:] T. Spidlik SJ, ibid., s. 42.



             Wędrujący święci

      Tylko tak powstałe dzieło może stać się godne 

                    **

miana „obrazu nie ludzką ręką 
uczynionego” i służyć jako drogowskaz w podążaniu przez życie, gdyż wędrówka 
niejednokrotnie wymaga zagłębienia się i spotkania z samym sobą, swoimi bliźnimi i Stwórcą, 
staje się metodą przybliżenia Tajemnicy. 

Cele zapewne bywają rozmaite, ale wzorzec – jestem przekonana – wspólny. 
Autorów ikon, którzy wspólnie pracowali w Zamłyniu zjednoczył – jakże ważny – wymiar 
wędrówki człowieka ku Stwórcy i świętości, gdyż jak czytamy w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego, „Bóg bowiem stworzył nas, abyśmy Go poznali, służyli Mu, miłowali Go i w ten 
sposób doszli do raju”*. W dokumentach Soboru Watykańskiego II czytamy: „Wszyscy 
chrześcijanie, jakiegokolwiek stanu i zawodu, powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i 
do doskonałej miłości. [...] Na osiągnięcie tej doskonałości wierni obracać powinni swoje siły 
[...], aby idąc w Jego ślady [Chrystusa] i upodabniając się do wzoru, jakim On sam jest dla nich, 
[…] z całej duszy poświęcali się chwale Bożej i służbie bliźnim”**. 

W poszukiwaniu dróg do świętości artyści pochylili się na wizerunkami Chrystusa, 
który przyjmując kondycję ludzką, stał się wzorem do naśladowania, sam o sobie mówiąc: „Ja 
jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 
14,6). Temat ten szczególnie bliski był Wiktorowi Szupliakowi, który napisał dwa 
Mandyliony oraz ikonę Chrystusa Pantokratora a także Wiktorii Sztyk , która pochyliła się nad 
przedstawieniem Jezusa Dobrego Pasterza.

Jak czytamy w Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen Pentium”: „Bez 
wątpienia, naśladowanie Jezusa Chrystusa jest drogą królewską, której powinniśmy się 
trzymać, aby osiągnąć świętość życia i w miarę możliwości odtworzyć w sobie bezwzględną 
doskonałość Ojca Niebieskiego. Lecz chociaż Kościół katolicki zawsze głosił tę tak bardzo 
doniosłą prawdę, to jednak jednocześnie twierdził, że naśladowanie Maryi Dziewicy nie tylko 
nie odwodzi od wiernego kroczenia śladami Chrystusa, ale nawet czyni je milszym i 
łatwiejszym” (SM cz. II,1). Dlatego też ikonopisi chętnie sięgali do postaci Matki Boskiej – 
patronki wszystkich dróg. Wymienić tutaj należy ikony Bohdana Nowyckiego, Wiktora 
Szupliaka, Wiktorii Sztyk a także witraż – inspirowany ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej 
– autorstwa Wiktora Burczaka. Maryja pociągała twórców jako opiekunka kierująca się 
wewnętrzną mądrością i zaufaniem, za pośrednictwem której spływają na świat wszelakie 
łaski. Jej życiowa droga i jednocześnie wezwanie, aby za nią podążać, zajmowały ważne 
miejsce w plenerowych rozważaniach.

Innym chętnie podejmowanym przez twórców tematem były przedstawienia 
aniołów. Kateryna Dmytriw napisała ikonę Archanioła Michała, Katarzyna Jakubowska – 
Archanioła Gabriela, Elżbieta Pachała-Czechowska zaś – Archanioła Rafaela z Tobiaszem. 
Jak głosi tradycja, spotkanie z aniołami możliwe jest tylko wtedy, gdy postrzegamy świat 
oczyma wiary, a w tym pomagać mają ikony, które symbolicznie przedstawiają te duchy 
osobowe. Ich promieniujące twarze młodzieńców niosą w sobie nieziemską siłę i harmonię, 
pochodzące z codziennego oglądania Boga. Skrzydła zaś symbolizują gotowość do pełnienia 
woli Bożej.

                    *„Katechizm Kościoła Katolickiego”, Poznań 1994 (1721).
„Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen Pentium»”, w: „Sobór Watykański II, 

konstytucje, dekrety, deklaracje”, Poznań 1986, s. 40.



             Wędrujący święci

           Artem Kopajhorenko napisał ikonę Jana Chrzciciela, za sprawą którego współcześni 
mu mieszkańcy Judei i Jerozolimy pielgrzymowali do najdzikszych brzegów rzeki Jordan, aby 
tam przemienić swe życie. Podobnie Wiktor Szupliak napisał św. Jerzego, a więc dzielnego 
podróżnika i wojownika, żyjącego w zgodzie z zasadami religii chrześcijańskiej, nawet jeżeli 
przyszło zapłacić za to najwyższą cenę. Serhij Radkewycz napisał zaś dwie bardzo ciekawe 
ikony św. Mikołaja – patrona rybaków i podróżnych.

Ewa Krygiel skoncentrowała się na przedstawieniach świętych niosących po drogach 
swojego życia wizerunek Chrystusa, a więc św. Weronikę i św. Judę Tadeusza. Przypomnieć 
należy, że św. Weronika to ta, która wedle kultury zachodniej stała się założycielką tradycji 
ikonograficznej, na jej to chuście bowiem odbił się wizerunek Chrystusa, będący dowodem na 
to, że Bóg stał się człowiekiem.

Sylwia Łatkowska pracowała nad ikoną braci sołuńskich – świętych Cyryla i 
Metodego, którzy udali się z misją ewangelizacyjną do Słowian. Ciekawa jest także ikona 
Marzeny Jędrzejewskiej, przedstawiająca św. Nino – patronkę Gruzji, która udała się w daleką 
podróż, aby nawracać na chrześcijaństwo ówczesną Iwerię. Przemysław Chojęta z kolei 
zmierzył się z przedstawieniem św. Onufrego – pustelnika z IV wieku, który wyrzekłszy się 
świata doczesnego, oddał się podróży duchowej, bliskiemu kontaktowi ze Stwórcą i 
odkrywaniu kondycji ludzkiej.

Temat „Wędrujący święci” swego szczególnego znaczenia nabierał w kontekście 
miejsca, w którym plener się odbywał – Centrum Integracji mieszczącego się w małej 
zagubionej pośród lasu wsi na Wołyniu. To tak strasznie naznaczone przez wydarzenia 
historyczne pogranicze niejako wymusza – nie tylko na jego mieszkańcach, ale i na 
wszystkich, którzy tę ziemię odwiedzają – poszukiwania dróg do przebaczenia i budowania 
wzajemnych relacji, dróg, których któż inny może nas uczyć lepiej, jak święci, czyli ci, którzy 
są świadkami Miłości przezwyciężającej wszelkie zło.



Віктор Бурчак 
Пресвята Богородиця Холмська
Вітраж, скло, метал, 54х40

Wiktor Burczak
Matka Boska Chelmska
Witraz, szklo, metal, 54x40



Віктор Бурчак 
Ісусе увірую в Тебе
Вітраж, скло, метал, 70х40

Wiktor Burczak 
Jezu, ufam Tobie 
Witraz, szklo, metal, 70x40



Віктор Бурчак 
Богородиця Ченстоховська 
Вітраж, скло, метал, 64х46

Wiktor Burczak 
Matka Boska Czestochowska 
Witraz, szklo, metal, 64x46



Роман Василик 
Святий Христофор 
Дошка, левкас, темпера, позолота, Д-43

Roman Wasylyk
Swiety Krzysztof
Deska, lewkas, tempera, zloto, D-43



Катерина Дмитрів
Святий Архістратиг Михаїл 
Дошка, левкас, темпера, 40x30

Kateryna Dmytriw 
Archaniol Michal 
Deska, lewkas, tempera, 40x30



Мажена Єнджеєвська
Господь Вседержитель
Дошка, темпера, 21х11

Marzena Jedrzejewska
Bog Wszechmogacy 
Deska, tempera, 21x11



Мажена Єнджеєвська
Свята Ніна 
Дошка, темпера, 40х30

Marzena Jedrzejewska
Swieta Nino 
Deska, tempera, 40x30



Артем Копайгоренко 
Святий Георгій
Дошка, левкас, акрил, позолота, 40х30

Artem Kopajhorenko
Swiety Jerzy
Deska, lewkas, akryl, zloto, 40x30



Артем Копайгоренко 
Святий Іоан Предтеча 
Дошка, левкас, акрил, позолота, 40х30

Artem Kopajhorenko
Swiety Jan Chrzciciel
Deska, lewkas, akryl, zloto, 40x30



Ева Криґель
Святий Іуда, брат Господній
Дошка, левкас, акрил, позолота, 30х24

Ewa Krygiel 
Swiety Juda Tadeusz, brat bozy
Deska, lewkas, akryl, zloto, 30x21



Ева Криґель
Свята Вероніка 
Дошка, левкас, акрил, позолота, 30х24

Ewa Krygiel 
Swieta Weronika
Deska, lewkas, akryl, zloto, 30x24



Сильвя Латковска
Святі рівноапостольні Мефодій та Кирило
Дошка, левкас, темпера, 30х25

Latkowska
Swieci apostolowie Cyryl i Metody
Deska, lewkas, tempera, 30x25

Sylwia 



Богдан Новицький
Богородиця
Дошка, левкас, темпера, позолота, 40x30

Bohdan Nowyckyj
Bogurodzica 
Deska, lewkas, tempera, zloto, 40x30



Богдан Новицький 
Богородиця
Дошка, левкас, темпера, 40x30

Bohdan Nowyckyj
Bogurodzica
Deska, lewkas, tempera, 40x30



Сергій Радкевич
Святий Миколай
Дошка, левкас, темпера, 32x22

Serhij Radkewycz
Święty Mikołaj
Deska, lewkas, tempera, 32x22



Сергій Радкевич
Святий Миколай
Дошка, темпера, 25x20

Serhij Radkewycz
Swiety Mikolaj
Deska, tempera, 25x20



Хоєнта Пшемислав
Святий Онуфрій
Дошка, левкас, темпера, 40х30

Chojeta Przemyslaw
Swiety Onufry 
Deska, lewkas, tempera, 40x30



Ельжбєта Чеховска 
Архангел Рафаіл і Товія 
Дошка, левкас, темпера, 40х30

Elzbieta Czechowska
Archaniol Rafael z Tobiaszem 
Deska, lewkas, tempera, 40x30



Вікторія Штик
Богородиця
Дошка, левкас, темпера, 40x30

Sztyk 
Bogurodzica
Deska, lewkas, tempera, zloto, 40x30

Wiktoria 



Вікторія Штик
Добрий Пастир
Дошка, левкас, темпера, золото, 40x30

Wiktoria Sztyk
Dobry Pasterz
Deska, lewkas, tempera, zloto, 40x30



Віктор Шупляк
Спас Нерукотворний
Дошка, темпера, 39x37

Wiktor Szupliak
Zbawiciel Nerukotwornyj (Odbicie twarzy Chrystusa na chuscie sw. Weroniki)
Deska, tempera, 39x37



Віктор Шупляк
Богородиця
Дошка, темпера, 32x23

Wiktor Szupliak
Bogurodzica
Deska, tempera, 32x23



Віктор Шупляк
Господь Вседержитель
Дошка, темпера, 32x23

Wiktor Szupliak
Bog Wszechmogacy 
Deska, tempera, 32x23



Віктор Шупляк
Святий Юрій
Дошка, темпера, 40x30

Wiktor Szupliak 
Swiety Jerzy
Deska, tempera, 40x30



Катажина Якубовська
Архангел Гаврил
Дошка, левкас, темпера, 40х30

Katarzyna Jakubowska 
Archaniol Gabriel 
Deska, lewkas, tempera, 40x30



Патронат
Генеральний консул РП в Луцьку – 

Єпископ Маркіян Трофим’як  – Голова Римсько-
Католицької Церкви на Волині

Єпископ Йосафат Говера – Голова Української Греко-
Католицької Церкви на Волині

Організатори
Генеральний консул РП в Луцьку

Волинська організація Національної спілки 
художників України

                                 Львівська академія мистецт 

„Дорога Ікони” в Варшаві

Спонсор 
Інтернет магазин "РОСА" 

Матеріали для художників.
 http://www.rosa.ua/

Марек Мартінек

 

Patronat
Konsul Generalny RP  w Łucku – 
bp Markijan Trofimiak – zwierzchnik Kościoła 
rzymskokatolickiego na Wołyniu
bp Jozafat Howera – zwierzchnik Kościoła 
greckokatolickiego na Wołyniu

Organizatorzy
Konsulat Generalny RP w Łucku

Wołyńska Organizacja Narodowego Związku 
Artystów Ukrainy

Akademia Sztuk Pięknych we Lwowe

Droga Ikony  w Warszawie

Sponsor
Sklep internetowy Rosa

http://www.rosa.ua/

Marek Martinek
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Materiały dla artystów.
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