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sprzed wypadku, tj. zapewni w miarę 
normalny chód, naprzemienne wcho-
dzenie po schodach, jeżdżenie autem 
itd. kosztuje aż 240 tysięcy złotych! Na 
szczęście udało się zdobyć pieniądze 
– proteza została nabyta z  fundu-
szy uzyskanych od ubezpieczyciela 
Ergo Hestia.

Oprócz kosztownej protezy 
konieczna jest intensywna rehabi-
litacja, dostosowanie mieszkania, 
przyjmowanie nietanich lekarstw… 
Konieczne jest dostosowanie swo-
jego życia na nowo – ten cel posta-
wił sobie Komitet „Motyle dla 
Magdaleny Sipowicz”!

Motyle w akcji

Decyzją Prezydenta Miasta 
Krakowa (0C-01.5311.29.2012) w dniu 
23 kwietnia zawiązał się Komitet 
Organizacyjny „Motyle dla Magdaleny 
Sipowicz” w którym zasiedli pracow-
nicy i studenci krakowskich uczelni. 
Siedzibą Komitetu jest Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie przy ul. 
Armii  Krajowej 9.

Zbiórka prowadzona była w formie 
zaplombowanych puszek na terenach 
krakowskich uczelni (AGH, UEK, UP) 
w  trakcie imprez organizowanych 
przez wymienione podmioty oraz 
w trakcie innych wydarzeń na tere-
nie m.in. Plant krakowskich, Klubu 
„Studio”, Collegium Maius, Błoń kra-
kowskich oraz innych za zgodą zarząd-
ców terenów i budynków.

W sumie zebrane zostało dokład-
nie 11 731,43 zł (słownie: jedenaście 
tysięcy siedemset trzydzieści jeden 
złotych i czterdzieści trzy grosze).

Celem zbiórki było zebranie pienię-
dzy na leczenie, rehabilitację i pomoc 
materialną dla Magdaleny Sipowicz.

Poza tym Fundacja na Rzecz 
Ofiar Wypadków Komunikacyjnych 
i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

„ZIELONY LIŚĆ” uzbierała znaczną 
sumę w postaci 1% podatku oraz daro-
wizn przekazanych dla Magdy.

kilka słów od Magdy

„Chciałam serdecznie podzięko-
wać wszystkim, którzy w ciężkich dla 
mnie chwilach trzymali kciuki, modlili 
się i działali myśląc o mojej przyszło-
ści po wybudzeniu się ze śpiączki. 
Pewnie nie wiem o wszystkich, ale 
czuję od Was ogromną moc, bo dobre 
słowo, miły e-mail, potrafi podnieść 
na duchu. Nie mam nogi i mam liczne 
deformacje ciała, ale żyję i kocham to 
życie. Dlatego chciałam powiedzieć – 
nie poddawajcie się! Trzeba walczyć 
i na pewno osiągnie się sukces. Tak 
jak ja go osiągnęłam, wywalczając 
sobie najlepszą na świecie protezę, 
której zakup w całości został pokryty 
z  mojego odszkodowania od Ergo 
Hestii. Walka była ciężka, mozolna 
i rozciągnięta w czasie, ale udało się. 
Pieniądze wpłacane na konto fundacji 
ZIELONY LIŚĆ pomagają mi się reha-
bilitować be terminowo.

Dziękuje!”

dziękujeMy!

Komitet Organizacyjny „Motyle 
dla Magdaleny Sipowicz” pragnie 
serdecznie podziękować krakow-
skim uczelniom oraz Fundacji Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko” za okazane 
wsparcie, pomoc oraz otwarte serca. 
Pragnęlibyśmy również podzięko-
wać pracownikom BON krakowskich 
uczelni, którzy bardzo wspierali 
naszą akcję oraz wolontariuszom za 
poświęcony czas na promocję akcji 
oraz fizyczną pomoc przy organizacji 
zbiórki. Bez nich to wydarzenie nie 
mogłoby przebiegać tak sprawnie.

anna Butkiewicz (agH)
anna suberlak (uP)

ta wiadomość bez wątpienia ucieszy 
niejedną osobę. w trakcie wielomie-
sięcznej akcji zbierania funduszy dla 
Magdy wreszcie udało się osiągnąć 
cel. Nie odbyło się bez bólu, łez oraz 
ciężkich batalii. Proteza została już 
zakupiona, lecz tak naprawdę to 
dopiero początek drogi.

Magdalena Sipowicz jest dyplomo-
waną tłumaczką akademicką i konfe-
rencyjną Polskiego Języka Migowego. 
Współpracuje z krakowskimi uczel-
niami (UP, AGH, PK, UEK, UPJPII i UJ) 
w zakresie tłumaczeń zajęć dydak-
tycznych, konferencji oraz prowa-
dzi lektoraty PJM dla pracowników 
uczelnianych w celu przełamywania 
barier w komunikowaniu się z oso-
bami niesłyszącymi. Bierze również 
aktywny udział w obozach integra-
cyjnych, adaptacyjnych, imprezach 
integracyjnych organizowanych przez 
Biura ds. ON krakowskich uczelni. Jest 
aktywnym członkiem Stowarzyszenia 
Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, 
a od 3 marca 2012 roku Sekretarzem 
Zarządu tej organizacji. Właśnie tego 
dnia, po Walnym Zjeździe Członków 
STPJM, Magda wracała do Krakowa 
pociągiem, który w  Szczekocinach 
zderzył się z jadącym z naprzeciwka 
pociągiem z Przemyśla. W wypadku 
odniosła bardzo poważne obrażenia 
– straciła prawą nogę, miała złamania 
kości miednicy i żeber, przez wiele 
tygodni była utrzymywana w stanie 
śpiączki farmakologicznej. Jej stan 
powoli się poprawia dzięki ciężkiej 
i długotrwałej rehabilitacji, która nadal 
trwa i jest bardzo kosztowna. 

Proteza

Cena protezy z ruchomym kola-
nem (jako jedyna posiada żyroskop, 
dzięki któremu kolano zgina się pod 
odpowiednim kątem) która będzie 
mogła w 80% wrócić do aktywności 
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pl walka 
wygraNa – 
Magda Ma
już Protezę!

Międzynarodowy znak „tłumacz”


