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Cały dochód z aukcji jest przeznaczony na leczenie  
i rehabilitację Magdaleny Godek.

Wystawa przedaukcyjna ikon: 
„Galeria Anielska” (w domu parafialnym)
przy kościele Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie
ul. ks. Bronisława Markiewicza 1
15.06 w godz. 9-21 oraz 22.06 w godz. 9-15



Stwardnienie rozsiane – choroba 
brzmiała jak wyrok. Potem 
paraliż, ślepota, stan krytyczny. 
Żadnych szans od lekarzy. Tylko 
ciąża rozwijała się prawidłowo. 

Dziś Magda ma 28 lat, zdrową 
córeczkę i dużo siły do walki 
z chorobą. Zwykła, normalna 
dziewczyna. Z marzeniami, 
planami. W 2006 r. dowiedziała 
się, że jest chora. Mimo to 
w 2009 r. wzięła ślub. A później 
dramatyczna walka o życie, 
całkowity paraliż. Magda straciła 
wzrok. Lekarze bezradnie 
rozkładali ręce, ale robili 
co było w ich mocy. W tym 
czasie rodzina i przyjaciele 
mogli się tylko modlić. Magda 
była w ciąży. I tylko dziecko 
w jej łonie rozwijało się 
prawidłowo. Urodziła córeczkę. 
Mimo że Oliwka dwukrotnie 
była reanimowana dziś jest 
zdrową, dobrze rozwijającą się 
dziewczynką.

„Magda, jej uśmiech i pokój serca stały się 
dla wielu osób, także dla mnie, wezwaniem 
do poważnej rewizji przekonań, że 
warunkiem przyżywania własnego 
szczęścia są przynajmniej zdrowe nogi... 
Magda, młoda, piękna, Magda nie ma 
zdrowych nóg a jest uśmiechnięta i pełna 
pokoju. 
Gdzie jest to Źródło z którego czerpie?
Zapytajcie ją...”

x. Kazimierz KalinowsKi

spowiedniK magdy

Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą
Magda nigdy się nie poddała. 
Dla zdrowych osób jest znakiem 
niezłomności, siły i pogody ducha, 
niepoprawnego optymizmu, który 
czasami potrafi wprawić w zakłopotanie, 
zwłaszcza tych, którzy lubią codziennie 
trochę ponarzekać. Obecnie potrafi 
siedzieć na wózku inwalidzkim, ma 
sprawną prawą rękę, dzięki czemu może 
samodzielnie jeść. Żeby choroba nie 
postępowała, potrzebna jest nieustanna 
rehabilitacja i leczenie, które kosztuje 
8 tysięcy złotych miesięcznie, znacznie 
więcej niż Magda i jej rodzina są w stanie 
zdobyć. Nikt jednak nie myśli o tym, by 
przestać walczyć.



Magda, młoda i skromna Matka. To stwardnienie rozsiane odebralo Jej sprawność, 
marzenia, przykuło do wózka. Można by powiedzieć, że odebrało jej wszystko, ale nie 
NADZIEJĘ. To nadzieja, modlitwa i wiara pozwala Jej trwać i nie poddawać się, choć 
nie jest to łatwe. Pan Bóg jednak posługuje się aniołami, których możemy znaleźć we 
własnym sercu.

małgorzata onuch, mama magdy

Dopiero w ubiegłym roku Profesor z Łodzi 
postawił jasną diagnozę i podjął się mojego 
leczenia, rozpoczynając specjalną terapię. 
Dzięki niej, jestem zabezpieczona przed 
kolejnymi rzutami, czyli atakami choroby, 
które mogłyby mnie zabić.
Dzisiaj już mogę kilka godzin dziennie 
siedzieć na wózku inwalidzkim, mam 
sprawną rękę, którą mogę samodzielnie 
jeść i pisać. Dzięki leczeniu, mam 
więcej sił i mogę częściej mieć 
rehabilitację, podczas której jestem 
pionizowana, by lepiej oddychać, 
nie mieć już ataków duszności 
i nabierać nowych sprawności.
Serdecznie proszę o pomoc 
w sfinansowaniu mojej 
rehabilitacji. Jest ona dla mnie 
jedyną szansą bym mogła wracać 
do utraconych sprawności i bym 
mogła samodzielnie opiekować 
się swoją córeczką.

magda
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REGULAMIN AUKCJI

1. OFERTA AUKCYJNA. Organi
zatorem aukcji jest „Droga do 

Piękna”. Przedmiotem aukcji są ikony 
ofiarowane przez autorów. Opisy kata
logowe ikon i biogramy podane zosta
ły przez autorów.

2. CENA WYWOŁAWCZA. Cena 
wywoławcza zamieszczona w ka

talogu jest kwotą od której zaczyna się 
licytacja. Obiekty (ikony) licytowane są 
w górę, tzn. licytacja może zakończyć 
się na kwocie wyższej niż cena wywo
ławcza lub równej tej kwocie.

3. ZAKOŃCZENIE AUKCJI. Zakoń
czenie licytacji ikony następu

je w momencie uderzenia młotkiem 
przez Aukcjonera i jest równoznaczne 
z zakupem ikony przez licytanta, który 
zaoferował najwyższą kwotę.

4. PŁATNOŚCI. Kupujący jest zo
bowiązany do zapłaty należności 

za wylicytowaną ikonę zaraz po licyta
cji. Istnieje możliwość (po uzgodnieniu 
z Aukcjonerem) zapłaty przelewem na 
konto z możliwością odpisu za pośred
nictwem Fundacji Pomocy Bliźniemu 
„Credo” – organizacja pożytku publicz
nego, 01833 Warszawa, ul. Daniłow
skiego 64. KRS 0000072469, nr konta: 
13 1750 0012 0000 0000 2165 9387 
z dopiskiem Magdalena Godek.

5. PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI I OD-
BIÓR IKONY. Własność wylicy

towanej ikony przechodzi na nabywcę 
z chwilą zapłaty pełnej ceny. Odbiór 
wylicytowanej ikony jest możliwy za
raz po dokonaniu pełnej zapłaty. 

6. DOCHÓD Z AUKCJI. Całkowity 
dochód uzyskany z aukcji prze

znaczony jest na leczenie i rehabilita
cję Magdaleny Godek.

Deska lipowa 25 x 30 cm 
lewkas, tempera żółtkowa 
złoto płatkowe 23¾ ct

CENA WYWOŁAWCZA 1000 zł

14,5 x 17 cm
lewkas, tempera jajowa
złoto

CENA WYWOŁAWCZA 250 zł

1

2

agata słyK

alicja janion

Matka Boska Pimentowska

Anioł Stróż
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22 x 25 cm
lewkas, tempera jajowa
złoto płatkowe

CENA WYWOŁAWCZA 400 zł

8 x 10 cm
lewkas, tempera jajowa
złoto

CENA WYWOŁAWCZA 300 zł

Deska sosnowa 16,5 x 19 cm
lewkas, tempera żółtkowa
złoto 24 ct, pulment  

CENA WYWOŁAWCZA 350 zł

43
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alicja KalinowsKaanna ostrowsKa

anna ŻurawsKa

Oblicze Chrystusa Matka Boża

Archanioł Gabriel  
Deska lipowa 30 x 40 cm
lewkas, tempera żółtkowa
złoto płatkowe 23¾ ct

CENA WYWOŁAWCZA 1100 zł

5 cecylia szala

Matka Boska Tychwińska
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10 x 16 cm
lewkas, tempera jajowa

CENA WYWOŁAWCZA 190 zł

10 x 16 cm
lewkas, tempera jajowa

CENA WYWOŁAWCZA 190 zł

Deska lipowa 21 x 29 cm
tempera jajowa
złoto

CENA WYWOŁAWCZA 1200 zł

87

9

BoŻenna rodzosBoŻenna rodzos

elŻBieta KureK

Oblicze ChrystusaOblicze Chrystusa

Pantokrator
Deska lipowa 5,5 x 7 cm
lewkas, tempera jajowa
szlagmetal

CENA WYWOŁAWCZA 150 zł

10 elŻBieta soBol majewsKa

Jezus Chrystus Pantokrator
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16,5 x 20,5 cm
lewkas, tempera jajowa
złoto płatkowe

CENA WYWOŁAWCZA 450 zł

12 x 10,8 cm
lewkas, tampera jajowa
złoto płatkowe

CENA WYWOŁAWCZA 350 zł

kamień 7,5 x 10 cm
tempera jajowa
złoto płatkowe

CENA WYWOŁAWCZA 200 zł

10 x 18 cm
lewkas, tempera jajowa
szlagmetal

CENA WYWOŁAWCZA 250 zł

11 12

13 14

małgorzata szewczuK małgorzata szewczuK

małgorzata szewczuK graŻyna KijewsKa

Święty Jerzy Matka Boża Igranie

Mandylion Św. Anna z Maryją
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10 x 16 cm
lewkas, tempera jajowa
złoto transferowe

CENA WYWOŁAWCZA 200 zł

15

Matka Boża Włodzimierska

17 x 21 cm 
lewkas, tempera jajowa

CENA WYWOŁAWCZA 200 zł

18 janusz pomyKała

Matka Boża z Dzieciątkiem
Płótno 31 x 50 cm
tempera jajowa,  werniks

CENA WYWOŁAWCZA 190 zł

17 janusz pomyKała

Jezus Chrystus

Deska olchowa 20 x 26 cm z kowczegiem
tempera jajowa

CENA WYWOŁAWCZA 900 zł

16 jolanta Barszcz

Matka Boża Biełozierska
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27 x 35 cm
tempera jajowa
złoto

CENA WYWOŁAWCZA 300 zł

19 Katarzyna KucharsKa

Matka Boża Dońska
22 x 25 cm
lewkas, tempera jajowa
złoto transferowe

CENA WYWOŁAWCZA 210 zł

20 małgorzata KasprzyK

M. B. Katyńska

24 x 30 cm
lewkas, tempera jajowa
złoto płatkowe

CENA WYWOŁAWCZA 700 zł

10 x 16 cm
tempera jajowa

CENA WYWOŁAWCZA 150 zł

2221 magdalena sitarczuKmagdalena sitarczuK

MandylionŚwięty Tytus
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Deska 14,5 x 18,5 cm
szlagmetal

CENA WYWOŁAWCZA 300 zł

Deska 15,5 x 20 cm
lewkas, tempera jajowa
szlagmetal

CENA WYWOŁAWCZA 200 zł

2423 mirosława ryBamirosława ryBa

Matka Boża Nieustającej PomocyMaryja Włodzimierska

21 x 27 cm
lewkas, tempera jajowa
złoto transferowe

CENA WYWOŁAWCZA 350 zł

9,5 x 13 cm
tempera jajowa

CENA WYWOŁAWCZA 140 zł

25 26wiesława tryBulsKa wiesława tryBulsKa

Matka Boża Kazańska Matka Boża Częstochowska
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„Ikony dla Magdy pisałam z potrzeby serca. Rok temu zostałam zaproszona na aukcję ikon do 
Podziemi kamedulskich, poznałam Magdę i jej przyjaciół. Gdy dowiedziałam się, że kolejna 
aukcja może się wydarzyć na terenie mojej parafii nie miałam wątpliwości, że powinnam w niej 
wziąć udział poprzez pisanie ikony.” małgorzata szewczuK

„Ofiarowałam dwie ikony na aukcję dla Magdy,ponieważ popieram akcje pomocy chorym. 
Mam przyjaciółkę, której córka jest też chora na SM. To właściwie mnie zainspirowało, żeby 
poczuć się przydatną i coś z siebie dać. Pisząc ikony myślałam o małej sumie ode mnie i o tym, 
że w małym stopniu mogę pomóc Magdzie. A tak dużo pieniędzy potrzeba, ponieważ lek na SM 
jest poza zasięgiem dla normalnych rodzin, szczególnie gdy nie ma refundacji. Proszę by Dobry 
Bóg dopomógł jej w cierpieniu i by mogła wychować córeczkę.” mirosława ryBa

„Pisanie ikon to wielka radość. Ono umacnia i pozwala z ufnością witać każdy dzień. Jeśli 
można się podzielić choćby okruchem wiary, nadziei, miłości – człowiek czuje się lepszy 
i bardziej spełniony. Ta ikona Pantokratora jest właśnie takim maleńkim okruchem. Dla 
Magdy…” elŻBieta soBólsKa-majewsKa

„Ikona przynosi ze sobą błogosławieństwo, dlatego pisząc ikony dla Magdy chciałam pomóc, 
ale również mam nadzieję, że ten kto otrzyma tę ikonę doświadczy tego jak piękne rzeczy 
czyni w naszym życiu Pan Bóg.” magdalena sitarczuK

„Matka Boska Włodzimierska - ikona ta powstała na warsztatach ikonopisarskich Chrześci-
jańskiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia”. Napisałam ją z potrzeby serca. 
Wiedziałam, że muszę malować, choć nie wiedziałam dlaczego ani dla kogo. Przeleżała u mnie 
w szafie 10 lat. Może czekała właśnie na ten czas, aby trafić w czyjeś ręce.” Katarzyna KucharsKa

„Ikona powstała jako mój pokaz na warsztatach które prowadziłam w zeszłym roku w ramach 
Studium Ikonograficznego pp. św Andrzeja Apostoła które założyłam i prowadzę już kilku lat. 
Dwa lata temu założyłam i prowadzę Akademię Ikony w Muzeum Ikon w Warszawie. Od po-
nad 10 lat mam swoją pracownię w Warszawie, warsztaty , wystawy  w wielu miejscach w kraju 
i poza granicami, moje ikony są w miejscach modlitwy osobistej i powszechnej, jestem z Bożej 
łaski malarzem ikon, działam w duchu jedności i chętnie dzielę się swoimi pasjami z innymi co 
zaowocowało teraz darem dla Magdy.” elŻBieta KureK

„Dla mnie pisanie ikony to głównie kontemplacja niepojętej tajemnicy Boga. W tej ikonie kon-
templuję „Fiat” Maryi. Jej pokorne zawierzenie i pełnienie woli Bożej.” anna ostrowsKa



Zespół powstał w 2013 roku w szkole muzycznej na Bednarskiej, na Wydziale Muzyki 
Dawnej, gdzie uczymy się w klasie violi da gamba. Ten piękny instrument był bardzo 
popularny w okresie baroku, w wieku XVII i na początku wieku XVIII, szczególnie 
w Anglii, Francji i Niemczech. Wspólne granie na violach to ogromna frajda i radość, 
dlatego w miarę możliwości bierzemy udział w różnych kursach i koncertach. 
Najczęściej gramy na violach basowych, ale również wykonujemy utwory na violę 
sopranową, altową i basową.

CONSORT VIOL
małgorzata jończyK    dorota janKowsKa    Katarzyna martynusKa
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