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Lion Wiesław Blaschke – ku pamięci 

 

Nie każdy wie, że Pan Profesor Wiesław Blaschke, oprócz znakomitych i licznych 

sukcesów zawodowych zajmował się działalnością charytatywną. Pomógł wielu osobom, ale 

największy sens prospołecznej działalności widział w ramach Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Klubów Lions, w zorganizowanej grupie przyjaciół. Stowarzyszenie to należy 

do największych organizacji charytatywnych na świecie i zrzesza na całym świecie ponad 1 

milion członków nazywanych Lwami. 

 Pan Profesor Wiesław Blaschke wstąpił do Stowarzyszenia Lions w 1991 roku. W tym 

roku 2021 obchodziłby jubileusz 30-lecia swojej działalności w swoim macierzystym Klubie 

Kraków Stare Miasto. Stowarzyszenie dawało szanse organizacji dużych projektów 

prospołecznych w imię racji – wielu może więcej. Do niezapomnianych akcji zorganizowanych 

przez Wiesława należy Marsz Pamięci Trzech Narodów w Oświęcimiu, lionowski Maraton 

Rowerowy Ukraina – Atlantyk czy współorganizacja Światowego Festiwalu Piosenki dla 

Niewidomych. Zorganizował on wiele balów charytatywnych, a za zebrane pieniądze Klub 

Kraków Stare Miasto wspierał Szkołę Specjalną nr 14 w Nowej Hucie w niezbędne wyposażenie 

sal lekcyjnych, Dom Dziecka nr 1 dofinansowując naukę zawodu, studiów, a nawet wkłady 

mieszkaniowe, a także  młodych muzyków z niezamożnych rodzin fundując stypendia.   

 Wiesława, w Klubie będziemy pamiętać, za jego wspaniały zmysł organizacyjny. Potrafił 

zawsze swoimi pomysłami zjednać wokół siebie grupę zapaleńców. Kiedy Wiesław 

podejmował dyskusję na zebraniu Klubu, głosem spokojnym, pewnym i wyraźnym, w którym 

wszystko układało się logicznie i przekonywująco – nikt nie miał większych wątpliwości. 

Wiesław należał do tej grupy osób, która w sytuacjach krytycznych potrafiła znaleźć nowe 

rozwiązanie. W ostatnich latach, osłabiony chorobą, nie mógł z takim jak poprzednio 

zaangażowaniem włączać się w projekty Klubu. Mówiliśmy, że daje nam młodszym szanse na 

rozwinięcie skrzydeł. Myliliśmy się w pozytywnym tego słowa znaczeniu, gdyż on nadal czuwał 
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nad Klubem i jak trzeba było motywował i mówił co należy zrobić. Miał on niesamowitą zaletę 

- w sytuacjach, kiedy padało „sakramentalne” pytanie, a kto to zrobi – Wiesław w jednej chwili 

odpowiadał – ja to zrobię. Często chodziło o proste sprawy – druk biuletynu, kart wyborczych, 

przesłanie zaproszenia, itp. Czerpał on satysfakcję z tego, że rozwiązał kolejny problem i 

pomógł innym.  

Wiesławowi udało się nawet zaprosić do Polski, do Krakowa największą postać 

światowego Lionizmu jakim był Prezydent Lions Clubs International. To nie był pojedynczy 

sukces, bo odwiedziło nas w sumie czterech takich prezydentów: Clement Kusiak, Sten 

Akestama, Ashoka Mehta, Mahendra Amarasuriua. W latach 2006-2007,  jak sam pisał był 

„dumny, że Polscy Lioni dali mu szansę pełnienia funkcji Gubernatora Okręgu 121 Polska”. 

Oczywiście przez 30 lat działalności w Stowarzyszeniu przeszedł wszystkie krajowe szczeble 

organizacyjne od Prezydenta  Klubu, Przewodniczącego Strefy i Regionu do wspomnianego 

Gubernatora Okręgu zrzeszającego wszystkie Kluby w Polsce.  

Motto Lionów brzmi „We serve”, a Wiesław je precyzował „jeżeli powiodło Ci się w 

życiu, to pomóż tym, którym – nie z ich winy – to się nie udało”. 

Za swoją działalność prospołeczną otrzymał bardzie wiele wyróżnień krajowych i 

zagranicznych. Do jednych z najważniejszych należy Progressive Melvin Jones Fellow (MJF) z 4 

diamentami, wręczany z wielkim szacunkiem dla wyróżnionego. Laureaci MJF mają wyryte 

nazwisko i imię na płycie kamiennej znajdującej się w Oak Brook w Stanach Zjednoczonych – 

ku pamięci pokoleń. 

Opracował: Zenon Pilecki 

 

 

 

 

 

 


