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Ewa Błaszczyk

Wybitna aktorka, znana nie tylko z ról teatralnych 

i filmowych oraz brawurowo wykonywanych 

koncertów, ale też z niestrudzonej pracy dla ciężko 

chorych dzieci, której owocem jest klinika „Budzik” 

w Międzylesiu.

Dzieciom w śpiączce też trzeba pomagać

– Od wypadku Oli minęło już wiele lat, więc „Budzik” nie jest dla niej. 

Ale struktury Fundacji „Akogo?” pozwalają mi w tej chwili siedzieć tutaj 

i spokojnie rozmawiać. Ola jest na dole i wiem, że się nic nie dzieje, że 

się nie ma prawa nic stać. I po prostu szpital jest w domu. Ona jest już 

w szpitalu od dawna, nie będzie już nigdy w „Budziku”, bo od jej urazu 

minęło już dużo czasu i Ola jest w tzw. długiej stacji. A w „Budziku” jest ta 

wczesna rehabilitacja, która trwa ponad rok od momentu urazu. I tu toczy 

się największa walka, a potem przechodzi się w kategorie cudu. Ola jest 

w tej drugiej fazie.

Już wcześniej pomagałam dzieciom, w stanie wojennym organizowa-

łam taką pomoc. Byłam w tym czasie w Wiedniu, a tutaj, w Polsce, był 

okres octu na półkach. Spotykałam tam bardzo bogatych ludzi. Inicjowali-

śmy działania, by do naszego kraju coś przywieźć, dla konkretnego dziec-

ka czy dla konkretnego domu dziecka. To było takie normalne. Większość 

ludzi chętnie pomaga, gdy ma po temu możliwości.

Teraz przede wszystkim koncentruję się na pracy na rzecz Fundacji 

„Akogo?”. Wyszukuję w nowinkach świata medycyny wszystko, co może 

nieść pomoc choremu leżącemu w śpiączce. Na pewno zmieniła się 

wiedza na ten temat w naszym kraju i od pewnego czasu jest już inaczej. 

W środowisku medycznym w Polsce i na świecie również się zmieniło 

i zmienia się nadal. Mnie chodzi o jakieś systemowe rozwiązania. Po-

trzeba tylu specjalistów wokół pacjenta i tylu rehabilitantów, oni muszą 
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Hilary Koprowski

Jest twórcą pierwszej w świecie szczepionki 

przeciwko wirusowi polio wywołującemu chorobę 

Heinego-Medina. Mówił: „Nie wiem, ile dzieci 

uratowałem dzięki szczepionce, ale myślę, że 

miliony”.

Szczepić wcześnie i doustnie

– Zainteresowałem się polio czy jak inni nazywają – heinemedina, ze 

względu na to, że jest to okropna choroba dzieci, która powoduje, że 

wiele z nich zostaje kalekami na całe życie. Byłem przekonany, że istnieje 

możliwość stworzenia szczepionki, która będzie chroniła najmłodszych 

przed tą chorobą.

W trakcie podróży zimą autem w Stanach Zjednoczonych wpadł  

mi  do głowy pomysł, że powinna to być szczepionka żywa, przeciwko 

zarazkowi i oczywiście przeciwko paraliżowi. Tak więc wraz z zespołem 

współpracowników dążyliśmy do tego, by wirus osłabić i sprawdzić, czy 

może on uodpornić najmłodszych na zawsze. To się udało – mówił profe-

sor Hilary Koprowski.

Przypomnijmy, iż w 1944 roku profesor Koprowski przyjechał do No-

wego Jorku i dzięki zdobytemu wcześniej doświadczeniu, wziął aktywny 

udział w opracowaniu szczepionki przeciwko encefalitowi japońskiemu, 

wirusowi wywołującemu zapalenie mózgu, przenoszonemu przez komary.

W 1946 roku rozpoczął własne badania nad szczepionką przeciwko 

chorobie Heinego-Medina. Wówczas, w Ameryce budziła paniczny strach. 

Trwająca epidemia skłoniła wiele zespołów naukowych do poszukiwania 

skutecznej szczepionki. Jako pierwszemu udało się to właśnie Hilaremu 

Koprowskiemu. Po wielu próbach znalazł on dla wirusa polio takiego 

gospodarza, który w warunkach naturalnych nie zakaża się tą chorobą 

i z którego wirus wychodzi osłabiony. Był to szczur bawełniany.
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Małgorzata Żak

„Stworzyliśmy łańcuch ludzi dobrej woli – od 

lekarzy przez rodzica, ośrodki pomocy społecznej 

i to daje efekty. Objęliśmy już pomocą kilkanaście 

tysięcy dzieci”.

54.

Nie ratuje się świata, ale ratuje się dziecko

– Gdy powstała Telewizja Polsat, a było to ponad osiemnaście lat temu,  

po pewnym czasie stało się jasne, że jest potrzebny innego rodzaju kon-

takt z widzem. Przychodziło bowiem masę listów z prośbami o pomoc. 

W Polsacie założyliśmy ośrodek interwencji, który miał pomagać w roz-

wiązywaniu różnych ludzkich problemów. Ale wkrótce okazało się, że jest 

ich bardzo dużo, a telewizja prywatna, pierwsza komercyjna telewizja nie 

jest przygotowana do tego, by zajmować się społecznymi sprawami.

Pomysł stworzenia Fundacji Polsat wyszedł z zarządu telewizji. To nie 

była moja inicjatywa, nie mój pomysł. Pomyślałam wówczas, że trzeba 

stworzyć organizację zajmującą się bezpośrednią pomocą. Interwencyjne 

sprawy mogła załatwiać telewizja. Proszę pamiętać, że to były lata dzie-

więćdziesiąte, zupełnie inne czasy. Dzisiaj nie ma problemu z założeniem 

fundacji, by pomagać ludziom, wtedy był olbrzymi. I jeszcze ta ludzka 

świadomość. Już był na szczęście Jurek Owsiak – „starszy” od nas dwa 

lata. Była już Janina Ochojska – w tym czasie pojechała do Sarajewa. Pięć 

lat po nas fundację otworzył TVN, z tych samych powodów.

Aby stworzyć Fundację Polsat w 1996 roku, musieliśmy trochę powal-

czyć o zarejestrowanie. To były jeszcze czasy, kiedy fundacje nie były 

najlepiej postrzegane, jak – chwała Bogu – dzieje się dzisiaj.

Bardzo szybko okazało się, że jest to miejsce dla mnie. Moja mama 

całe życie pomagała ludziom, zmarła przedwcześnie na białaczkę. Wtedy 

postanowiłam, że będę w życiu robić to, co z jednej strony będzie mi spra-

wiało satysfakcję, a z drugiej strony przyniesie coś dobrego innym.
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