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22 stycznia 2012 r. (niedziela) w Muzeum Polskim w Ameryce w godz. 12.00 - 16.00 odbedzie 

sie zbiórka funduszy na rzecz 25-letniej Aleksandry Blaszczuk. 
 
7 pazdziernika - na skutek nieuwagi osoby prowadzacej samochód - Ola doznala przerwania 

rdzenia kregowego, w efekcie czego jest calkowicie sparalizowana. 
 
W chwili wypadku, byla studentka II roku prawa Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. 
Do USA przyjechala jako szescioletnie dziecko. Absolwentka uniwersytetów Georgetown i 

NYU wlasnie zaczela realizowac swoje zyciowe marzenia - dostala propozycje pracy w jednej 
z najbardziej prestizowych amerykanskich firm prawniczych. 
Wypadek dramatycznie zmienil nie tylko plany ale i codzienne zycie mlodej dziewczyny! 
W tej nowej a niezwykle trudnej, ciezkiej i bolesnej rzeczywistosci, która stala sie jej udzialem, 
Ola nie stracila ducha, chce zawalczyc o siebie, o swoja przyszlosc. 
 
Czy uda jej sie ukonczyc szkole i zrealizowac plany - w duzej mierze zalezy to takze od nas, 
od naszej pomocy. 
Ola nie moze liczyc na zadne odszkodowanie. 
 
Niedzieli dla Oli towarzyszyc beda wystepy artystów, którzy chetnie wlaczyli sie w akcje 

pomocy Oli, miedzy innymi Mira Sojka-Topór, Arek Religa, Pawel Pospieszalski, zespól dzieci 

z Akademii Muzyki przy Paderewski Symphony Orchestra prowadzonej przez Barbare Bilszte i 

Wojciecha Niewrzola. 
Odbedzie sie takze licytacja prac ofiarowanych przez artystów malarzy - Lidie Wylangowska, 

Voytka Madeyskiego, Voytka Glinkowskiego. Licytacje poprowadzi dziennikarz radiowej 

Trójki, Janusz Rudnicki. 
Wiele osób-wolontariuszy ciagle zbiera tzw. "fanty", które beda do nabycia na aukcji. 
W czasie spotkania w Muzeum Polskim zostanie pokazany takze film dokumentalny o Oli 

nakrecony przez mlodego filmowca, Grzegorza Brechera. 
O stanie, w jakim jest Ola i medycznych nastepstwach tego tragicznego wypadku, opowie prof. 

Marek Rudnicki. Lukasz Fuksa, prezes PACC i jednoczesnie absolwent tej samej uczelni, której 

Ola byla (i mamy nadzieje, ze nadal bedzie) studentka, opowie, jakiego wyzwania podejmuje sie 

Ola 
i jak bardzo warto w to zainwestowac. 
Niedziele dla Oli poprowadzi aktorka, Julitta Mroczkowska. 
 
22 stycznia, niedziela, godz. 12.00 do 16.00 
Muzeum Polskie w Ameryce 
984 N. Milwaukee Ave 
Chicago, IL 60642 
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