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Akcja charytatywna „Armenia – nasza miłość” 

Բարեգործական նախաձեռնություն «Հայաստան՝ մեր սեր» 

Drodzy Państwo, 

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji pt. „Armenia – nasza miłość”, która powstała z inicjatywy Związku 

Ormiańskiego w Gdańsku i ma na celu wsparcie ludności ormiańskiej w związku z toczącą się wojną w Górskim 

Karabachu.  

Artyści bezinteresownie oraz z potrzeby serca przekazali swoje prace artystyczne na ten cel. Prace te powstały podczas 

organizowanego od kilku lat przez Związek Ormiański w Gdańsku Międzynarodowego Festiwalu Sztuki w Armenii, 

Polsce (Gdańsku) oraz na Litwie.  

Całość kwoty zostanie przekazana na pomoc humanitarną dla ludności cywilnej poszkodowanej  

w wyniku walk i bombardowań na terenie Górskiego Karabachu poprzez organizację non-profit – All Armenian Fund 

(https://www.himnadram.org/en/). 

 

Տիկնայք եւ Պարոնայք, 

սրտանց հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու «Հայաստան՝ մեր սեր»  խորագիրը կրող վաճառքին, որը 

կազմակերպվել է Գդանսկում հայկական միության նախաձեռնությամբ եւ նպատակ ունի օգնել Արցախի 

մեր հայրենակիցներին այս օրհասական պահին։  

Նկարիչները սրտանց եւ անշահախնդիր փոխանցել են իրենց աշխատանքները այս նպատակի համար։ 

Ներկայացված աշխատանքները ստեղծվել են Գդանսկի հայկական միության կողմից՝ Հայաստանում, 

Լեհաստանում եւ Լիտվայում կազմակերպված արվեստի միջազգային փառատոնների ընթացքում։  

Աճուրդից ստացված ամբողջ հասույթը կփոխանցվի մարդասիրական օգնության նպատակով 

պատերազմական գոտում տուժած քաղաքացիական բնակչությանը՝ Հայաստան համահայկական 

հիմնադրամի միջոցով։ (https://www.himnadram.org/en/). 

 

Oferujemy nabycie następujących prac artystycznych oraz przedstawiamy ich propozycje cenowe: 

Առաջարկում ենք հետեւյալ արվեստի գործերի ձեռք բերումը եւ ներկայացնում նրանց գների առաջարկը։ 

 

1. Gagik Parsamyan, obraz pt. „Miłość do Armenii”, 2020 rok, akryl, format 66x106,5 cm – 5 000 zł 

2. Gagik Parsamyan, obraz pt. „Nida 2”, akryl, format 50x60 cm – 2 700 zł 

3. Beata Polak-Pela obraz – martwa natura, akryl, format 72x54,5 cm – 4 000 zł  

4. Magdalena Pela, obraz pt. „TUT”, naturalne barwniki, akryl na płótnie, format 70x70 cm – 3 500 zł 

5. Katarzyna Dyjewska, obraz pt. „Tegher”, akryl, format 60x70 cm – 3 000 zł 

6. Marek Wróbel, obraz pt. „Armenia. Tegher 2019”, akryl, olej, format 60x50 cm – 2 700 zł 

7. Mara Ozola (Briśka), obraz pt. „Armenia Sisjan”, akryl, format 40x50 – 2 500 zł 

8. Harutyun Harutyunyan, obraz pt. „Nida 2016”, olej, format 50x40 – 2 500 zł 

9. Czesław Podleśny, instalacja artystyczna (metal-drewno) o wymiarach:  50x51,5 cm – 3 500 zł 

10. Adriana Majdzińska, ceramika o średnicy 27 cm – 1 700 zł 

11. Garik Prveyan, obraz pt. „Gdańsk 2017”, akryl, format 60x30 – 2 500 zł 

12. Ruben Vardanyan, obraz pt. „Armenia”, olej, format 40x70 – 2 500 zł 

https://www.himnadram.org/en/
https://www.himnadram.org/en/
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Ze względów epidemiologicznych akcja prowadzona będzie w formie zdalnej. Osoby zainteresowane zakupem prac 

zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: mariacka@ormianie.pl 

Istnieje również możliwość obejrzenia prac w siedzibie Związku Ormiańskiego przy ul. Mariackiej 34/36 w Gdańsku, po 

wcześniejszym umówieniu się – prosimy o kontakt na w/w adres e-mail. Uprzejmie informujemy, że niniejsza akcja 

będzie trwać do czasu sprzedaży wszystkich prac. 

 

Zespół organizacyjny: 

Gagik Parsamyan  

Anna Łuszczak 

Vahram Mkhitaryan 

Tadeusz Serocki 

Narek Parsamyan  

 

Ստեղծված համաճարակային իրավիճակից ելնելով նախաձեռնություն վաճառքը տեղի կունենա առ 

ցանց։ Մասնակցութամբ հետաքրքրված անձանձ խնդրում ենք գրել մեզ  mariacka@ormianie.pl  էլ հասցեով։ 

Կա նաեւ հնարավորություն դիտել արվեստի գործերը  Գդանսկի հայկական միությունում, Մարիացկա փ. 

34/36 հասցեում ՝ նախապես պայմանավորվելով եւ գրելով մեզ վերնշված էլ. հասցեով։  

Տեղեկացնում ենք նաեւ որ այս նախաձեռնությունը կշարունակվի մինչ բոլոր աշխատանքների վաճառքը։  

 

Կազմակերպչական թիմ 

Գագիկ Պարսամյան                           

Աննա Լուշչակ                    

Վահրամ Մխիթարյան                  

Թադեւոս Սերոցկի                         

Նարեկ Պարսամյան 

                       

mailto:mariacka@ormianie.pl
mailto:mariacka@ormianie.pl
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Plan ogólny – prace w siedzibie Związku
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1 
Gagik Parsamyan 

„Miłość do Armenii” 
2020 rok, akryl, format 66x106,5 cm – 5 000 zł 



6 
 

 

2 

Gagik Parsamyan 

„Nida 2” 

format 50x60 cm 60,5 cm – 2 700 zł 
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3 

Beata Polak-Pela  

Martwa natura 

akryl, format 72x54,5 cm – 4 000 zł 
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Magdalena Pela 

„TUT” 

naturalne barwniki, akryl na płótnie, format 70x70 cm – 3 500 zł 
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5 

Katarzyna Dyjewska  

„Tegher” 

akryl, format 60x70 cm – 3 000 zł 
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6 

Marek Wróbel  

„Armenia” 

2019 rok, akryl, format 40x50 cm – 2 700 zł 
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7 

Mara Ozola (Briśka)  

„Armenia Sisjan” 

akryl, format 40x50 cm – 2 500 zł 
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8 

Harutyun Harutyunyan  

„Nida 2016” 

olej, format 50x40 – 2 500 zł 
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9 

Czesław Podleśny  

instalacja artystyczna (metal-drewno)  

50x51,5 cm – 3 500 zł 
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10 

Adriana Majdzińska  

ceramika   

średnica 27 cm – 1 700 zł 
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11 

Garik Prveyan  

„Gdańsk 2017”,  

akryl, format 60x30 – 2 500 zł 
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12 

Ruben Vardanyan  

„Armenia”,  

olej, format 40x70 – 2 500 zł 


