
 

 
Warszawa, 18 grudnia 2020 roku 

 
Fundacja „Akogo?” laureatem 4. edycji nagrody im. Józefa Ślisza 

 
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” została uhonorowana nagrodą im. Józefa Ślisza. Wyróżnienie 
przyznawane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2017 roku. 
 

Fundację„Akogo?” wyróżniono za szczególne zaangażowanie w działania związane z systemowym 
wsparciem osób po ciężkich urazach mózgu, wymagających długiej, intensywnej hospitalizacji i 
rehabilitacji.  
 
Nagroda im. Józefa Ślisza przyznawana jest co roku przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej w celu uhonorowania organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w 
propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz 
szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich. 
 
W imieniu swoim i Fundacji „Akogo?” serdecznie dziękuję za przyznaną Nagrodę 
im. Józefa Ślisza, dzięki niej, będziemy mogli jeszcze skuteczniej pomagać osobom po ciężkich 
urazach mózgu, osobom w śpiączce oraz prowadzić program naukowo-badawczy, tak by opieka nad 
takimi osobami, była na najwyższym, światowym poziomie.  
„Żyjąc być użytecznym dla innych (…)” te słowa Ignacego Domeyki, wprowadzamy w czyn. W Klinice 
„Budzik” dla dzieci (działającej od 2013 r., przy Centrum Zdrowia Dziecka, w Warszawie) wybudziło 
się już ponad 70 dzieci. Obecnie trwają prace budowlane nad Kliniką „Budzik” dla dorosłych, przy 
Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, w Warszawie. Klinika powstaje, aby zapewnić kompleksową 
opiekę nad dorosłym pacjentem w śpiączce. Planowany termin zakończenia budowy – 2022 r. 
Każda pomoc jest dla nas niezwykle cenna i z całego serca dziękujemy Fundacji Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Fundatorowi Nagrody, za ogromne wsparcie – powiedziała Ewa 
Błaszczyk, Prezes Fundacji „Akogo?” 
 
 
– Nagroda im. Józefa Śliszama na celudocenienieosób i organizacji, zmieniających nasze otoczenie na 
lepsze. To nie tylko ukłon w stronę naszego patrona, który swoją postawą budował podstawy 
społeczeństwa obywatelskiego, ale także podziękowanie dla osób niosących bezinteresowną pomoc 
poprzez swoją codzienną gorliwą pracę i przy najwyższym poświęceniu. Laureatem czwartej edycji 
nagrody im. Józefa Ślisza została fundacjaniosąca pomoc tym, którzy często już utracili nadzieję na jej 
otrzymanie. Tego typu inicjatywy i przedsięwzięcia zasługują na najwyższe uznanie i szacunek. W tym 
roku chcielibyśmy za to podziękować Pani Ewie Błaszczyk i prowadzonej przez Nią Fundacji Akogo?– 
powiedział Artur Balazs, Przewodniczący Kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

 

 

 

 

   



 

 

Historia Nagrody im. Józefa Ślisza 

Patronem nagrody jest Józef Ślisz, działacz NSZZ RI „Solidarności", lider chłopski, autor licznych 
inicjatyw służących rozwojowi polskiej wsi, który wspierał ruchy społeczno-polityczne zmierzające do 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i demokracji. Nagroda to jedna z inicjatyw, której celem jest 
upamiętnienie działalności Wicemarszałka Senatu I i II kadencji, współtwórcy rolniczej Solidarności. 
Od 2017 roku przyznaje ją Collegium Nagrody, w którego skład wchodzą: Elżbieta Bieniasz – córka 
Józefa Ślisza, Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Artur Balazs – Prezes Kapituły 
Fundacji EFRWP. 

Laureaci nagrody ogłaszani są co roku podczas Europejskiego Forum Rolniczego organizowanego w 
Jasionce k. Rzeszowa, czyli w rodzinnych stronach Józefa Ślisza. To jedno z najważniejszych wydarzeń 
w branży rolno-spożywczej. W trakcie dwudniowych obrad, debat i spotkań z udziałem 
przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia 
dot. perspektyw rolnictwa w Unii Europejskiej. 

 

 

Laureatem przyznanej po raz pierwszy w roku 2017 nagrody zostało Stowarzyszenie „Dom Wschodni 
– DomusOrientalis”, angażujące się w działalność na rzecz chrześcijan zamieszkujących Bliski Wschód 
oraz tworzenie praktycznie od podstaw aktywnych społeczności lokalnych wśród osób, które ze 
względu na swoją wiarę nie są mocno zakorzenione w arabskim społeczeństwie i potrzebują wsparcia 
w organizowaniu sobie codziennego życia. 
 
W 2018 roku podczas I. edycji Europejskiego Forum Rolniczego nagrodą uhonorowano Polskie 
Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Towarzystwo zostało wyróżnione za swoją 
działalność w upamiętnianiu Polaków niosących pomoc Żydom oraz szerzenie wiedzy o 
okrucieństwach Holokaustu i II Wojny Światowej. 
 
Laureatami nagrody im. Józefa Ślisza w 2019 roku za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, 
pobudzanie aktywności mieszkańców w społecznościach lokalnych, kultywowanie regionalnych 
tradycji oraz wspieranie integracji mieszkańców wsi, zostało natomiast dziesięć Kół Gospodyń 
Wiejskich.  

W związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku Europejskie Forum Rolnicze zostało odwołane. 
Następna edycja planowana jest na wiosnę 2022 roku. 

*** 

Już 30 lat Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy 
lokalnych społeczności na terenach wiejskich oraz pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi. Działalność EFRWP 
skupia się na wspomaganiu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw 
oraz realizacji szeregu inicjatyw i projektów edukacyjnych oraz społecznych skierowanych do osób 
zamieszkujących obszary wiejskie.  
 
 

   



 

 
 
 
W ciągu 30 lat na rozwój polskiej wsi Fundacja EFRWP przekazała ponad 1,5 mldzł. 
Ponad 9,5 tys. dotacji, blisko 16 tys. preferencyjnych pożyczek oraz kredytów trafiło do gmin, szkół, 
organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców. 
70 tys. uczniów, ponad 3,2 tys. nauczycieli oraz blisko 800 organizacji pozarządowych i nieformalnych grup 
działania z terenów wiejskich wzięło udział w programach edukacyjnych i prospołecznych realizowanych przez 
EFRWP. 
 
Fundacja jest współorganizatorem Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa – jednej z 
najważniejszych konferencji w branży rolno-spożywczej. W wydarzeniu z udziałem przedstawicieli polskiej oraz 
międzynarodowej polityki co roku uczestniczy blisko 3000 gości.  
 
W 2015 roku Fundacja utworzyła w Grodnie k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie) Centrum Współpracy 
Międzynarodowej, gdzie prowadzi część swojej działalności statutowej.  W CWM Grodno realizowane są 
projekty w dziedzinie ochrony przyrody, nauki, edukacji, kultury oraz konferencje. Jedną z nich jest cykl 
„Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”, w ramach którego w gronie m.in. ekspertów, przedstawicieli rządu i 
agencji rządowych, poruszane są najistotniejsze tematy związane z odnawialnymi źródłami energii i ochroną 
klimatu.  
 
Więcej o Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: www.efrwp.pl 
 
 

   

http://www.efrwp.pl/

