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WOŚP  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku po raz 27. Dziś 13 stycznia zbierano pieniądze 

na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z 

oddziałami, które mogą dokonad specjalistycznej diagnozy oraz udzielid pomocy medycznej najciężej 

chorym dzieciom.  

W Polsce jest ich ponad 50. Zasięgiem obejmują one cały kraj. W tego typu szpitalach szczególnie ważny 

jest sprzęt, który spełnia najwyższe standardy wyposażenia, który daje lekarzom i personelowi 

medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.  

Od 1993 roku w drugą niedzielę stycznia na ulice nie tylko polskich miast wychodzą wolontariusze w 

różnym wieku, zbierają całe rodziny, ale najwięcej jest dzieci i młodzieży. Trwają akcje na których 

licytowane są cenne przedmioty, odbywają się charytatywne koncerty, zabawy, dyskoteki, biegi, spływy i 

spotkania. Dziś wszyscy ludzie dobrej woli grają z Wielką Orkiestrą  

Świątecznej Pomocy na rzecz polskich szpitali pediatrycznych.  

W tym roku zgłosiło się 120 000 chętnych by kwestowad w ramach 27 Finału. Od Nowej Zelandii, 

Australii, Japonii, Rosji, poprzez większośd europejskich miast aż po obie Ameryki. Oczywiście najwięcej 

wolontariuszy było w Polsce gdzie pracowało 1700 sztabów.  

W ciągu ostatnich 27 lat udało się zebrad łącznie ponad miliard złotych. WOŚP z każdym rokiem zbiera 

coraz więcej pieniędzy. Pierwsza zbiórka odbyła się w styczniu 1993 roku. Uzbierano wtedy 2 miliony 422 

tysiące zł. Dziś do godziny 21 :00 było ponad 68 milionów złotych, a pieniądze nadal napływają i będą, bo 

Orkiestra zakooczy zbiórkę i licytacje pod koniec stycznia.  

W 2015 roku uzbierano ponad 53 mln zł, w 2016 ponad 70 mln zł. Po każdym finale okazuje się, że został 

pobity rekord z poprzedniego roku. Podczas ubiegłorocznej 26 edycji zebrano - 126 milionów 400 tysięcy 

złotych.  

W ciągu tych minionych lat WOSP zakupiła ponad 60 tysięcy sztuk sprzętu specjalistycznego i nie ma w 

Polsce ani jednego szpitala dziecięcego w którym nie byłoby sprzętu medycznego zakupionego przez 

Fundację Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy.  

Jest to największa, pozarządowa, charytatywna organizacja non-profit w Polsce. Fundacja posiada 

certyfikat Amerykaoskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który zapewnia kursy w zakresie pierwszej 

pomocy, a także w zakresie korzystania z wysokiej technologii ratownictwa medycznego. Celem WOSP 

jest wspieranie opieki zdrowotnej w Polsce poprzez zakup najnowocześniejszego sprzętu medycznego 

dla polskich szpitali i klinik oraz stworzenie i prowadzenie sześciu programów medycznych i jednego 

programu edukacyjnego. Fundacja wspiera oddziały pediatryczne i geriatryczne, wyposażając je zarówno 

http://radiopolonia.org/szara13jan19.mp3


w skomplikowane urządzenia medyczne, takie jak min. skanery MRI, tomografy, inkubatory jak i 

zapewniając opiekunki długoterminowe z materacami i łóżkami przeciwodleżynowymi. WOSP plasuje się 

na szczycie listy jako najbardziej zaufany podmiot publiczny według Brand Asset Valuator i jest drugą 

najsilniejszą marką w Polsce w rankingu opracowanym przez agencje Millward Brown i Young & 

Rubicam.  

- Nie znam drugiego takiego wydarzenia, które w tak powszechny sposób połączyłoby tak wielu różnych 

ludzi w jednej idei, która powstała 27 lat temu . - mówił na tegorocznej konferencji prasowej Jerzy 

Owsiak - szef WOSP.  

Gdy czytamy o osiągnięciach Fundacji WOSP i Jerzego Owsiaka trudno uwierzyd, że za swoją wieloletnią 

pracę jest krytykowany i oskarżany o wykorzystywanie Fundacji do prywatnych celów. Jakich? Jego 

krytycy tego już nie potrafią ani sprecyzowad ani udowodnid. Nie przyjmują do wiadomości, że WOSP 

rozlicza się przed Ministerstwem Cyfryzacji i Administracji do którego składa informacje zarówno o 

zebranych środkach, jak i o kosztach zorganizowania zbiórki. Ministerstwo Zdrowia sprawdza co, jakiego 

rodzaju, w jakiej ilości i o jakiej wartości zostało oddane przez Orkiestrę dla szpitali. Najwyższa Izba 

Kontroli także ma wgląd w dokumenty WOSP.  

Sprawozdania finansowe roku składane są również do właściwego Urzędu Skarbowego oraz 

każdorazowo poddawane badaniu firmy audytorskiej. Żaden urzędnik z 26 lat nie stwierdził 

nieprawidłowości. Badane dokumenty są jawne i dostępne w Internecie. Tych informacji krytycy 

Orkiestry i Owsiaka nie przyjmują do wiadomości, bo oni wiedzą lepiej.  

Dr Jacek Wasilewski, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego twierdzi, że początkowo marka WOŚP 

była atakowana przez Kościół, który widział w niej zagrożenie dla Caritasu oraz krytykował Owsiaka za 

szerzenie hasła - "Róbta, co chceta". W pewnym momencie krytykę przejęli politycy, blogerzy oraz 

dziennikarze i marka została ustawiona ideologicznie, jako reprezentująca wartości, które nie podobają 

się partii rządzącej. "Od objęcia władzy przez PiS w 2015 roku WOŚP musi radzid sobie z atakami z wielu 

stron. W organizację kierowaną przez Owsiaka uderzali głównie prawicowi politycy i publicyści, chod 

fundacja ma także krytyków na lewicy, którzy uważają, że zbiórka pieniędzy to odwracanie uwagi od 

najważniejszych problemów polskiej służby zdrowia. Władze regularnie zakazują zawodowym 

strażakom, policjantom i wojskowym uczestnictwa w imprezach WOŚP".  

Przed finałem Orkiestry w 2016 roku poseł Stanisław Pięta (PiS) stwierdził, że jeśli funkcjonariusz 

publiczny zaangażuje się w "hecę WOŚP" to następnego dnia może składad raport o zwolnienie ze 

służby. Poczta Polska zaprzestała produkcji znaczków z logo Fundacji. Marcin Wolski - dyrektor II 

programu telewizji publicznej w 2016 roku napisał w felietonie w "Gazecie Polskiej’ , że "teraz jest szansa 

na pozbycie się dokuczliwych Owsiaków i innych glist ludzkich". Rok później inny prawicowy dziennikarz 

Tomasz Terlikowski napisał, że "wspierając WOŚP i Owsiaka, wspieramy aborcję i eutanazję". 

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki mówił w TVN 24, że osoby, które wpłacają na WOŚP, nie zdają 

sobie sprawy, że zebrane pieniądze są wykorzystywane do organizacji Przystanku Woodstock, gdzie 

promuje się "wartości związane z cywilizacją śmierci, walczące z dziedmi z zespołem Downa".  



Telewizja Polska, która po raz ostatni transmitowała Finał WOŚP w 2016 roku, rok później poświeciła tej 

imprezie 14 sekund w głównym wydaniu "Wiadomości". Wycięto też logo akcji z kurtki posła PO, który 

wypowiadał się tego dnia do innego materiału. W tym roku na kilka dni przed 27 Finałem Telewizja 

Publiczna wyemitowała skandaliczny filmik oskarżający Jerzego Owsika o to, że kradnie pieniądze z akcji 

razem z Hanną Gronkiewicz Waltz.  

Najgłośniejszym atakiem na WOŚP był wpis na Facebooku Łukasza Fołtyna. Twórca komunikatora Gadu-

Gadu określił Owsiaka jako "największego szkodnika służby zdrowia i chorujących". Obecni właściciele 

Gadu-Gadu odcięli się od słów Fołtyna.  

Ostatnio o "analizę", dlaczego ludzie wpłacają pieniądze na WOŚP, pokusiła się Krystyna Pawłowicz. 

Zdaniem posłanki PiS ofiarodawcy niegdyś wpłacali z życzliwości, a dziś czynią to z nienawiści.  

Zdaniem ekspertów ataki na WOŚP często przynoszą odwrotny efekt od zamierzonego. - "Dziś dla wielu 

osób wspieranie fundacji jest nie tylko darem serca, ale też protestem przeciwko próbom jej 

zdyskredytowania" - uważa Sebastian Hejnowski - dyrektor Leo Burnett Group.  

Marcin Maź - czytelnik Gazety napisał do redakcji: "Krytykujesz Owsiaka? Napisz specjalne oświadczenie: 

Nie chcę, aby moje życie oraz moich bliskich było ratowane przez sprzęt zakupiony dzięki WOŚP. Można 

mied różne zdanie na temat osoby Jerzego Owsiaka. Można byd za, a nawet przeciw. Powstaje tylko 

jedno pytanie, dlaczego przez 27 lat on nadal ma co robid. Przecież w normalnym kraju zakupy sprzętu 

medycznego, wyposażenia placówek medycznych i urządzeo rehabilitacji leżą w gestii odpowiednich 

organów, będących delegaturami rządu. Wyczytałem ostatnio bardzo mądre zdanie, z którym się 

zgadzam: dla prawicy Owsiak jest lewicowy, niekościelny i niestandardowy. Dla lewicy też nie jest 

wygodny. Kolejny rząd obiecuje cuda, a bez Owsiaka nie byłoby sprzętu. Gdyby nakłady rządu na opiekę 

medyczną były większe oraz gdyby inne organizacje organizowałyby zbiórki, to Jerzy Owsiak nie byłby 

fenomenem. Od lat robi coś, czego nikt nie powielił, a wręcz nie próbował go przydmid, stąd 

krytykowanie go jest bezpodstawne".  

Były prezydent - Bronisław Komorowski - mówi, że ci którzy plują żółcią mogą sami coś zainicjowad. "Ci, 

którzy krytykują Owsiaka, niech podejmą się podobnej inicjatywy na podobną skalę. Wtedy i Polska 

będzie na pewno lepsza".  

Anna Dymna - aktorka teatralna i filmowa, działaczka społeczna, założycielka i prezes Fundacji Anny 

Dymnej "Mimo Wszystko" zauważa: "Czasem zastanawiam się, co się z nami stało, że dobro jest dzisiaj 

najbardziej podejrzaną wartością".  

Profesor Bogdan Maruszewski - szef Kliniki Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka powiedział w 

jednym z wywiadów, że nie zna takiej religii ani takiego kościoła gdzie pomaganie byłoby grzechem: "W 

jakiej religii i który Bóg nakazuje gardzid człowiekiem, nienawidzid go i oczerniad, byd nikczemnikiem i 

mówid fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu swemu".  

Portal Wirtualna Polska podaje, że ksiądz Kazimierz Klaban z polskokatolickiej parafii Dobrego Pasterza w 

Elblągu wszystkie pieniądze zebrane na tacę podczas dzisiejszej mszy wrzucił na oczach parafian do 

puszek WOŚp. Zaprosił wolontariuszy Orkiestry do kwestowania pod kościołem. - "Zebraliśmy sporą 



sumę" - mówił duchowny. . Jego zdaniem WOŚP to wspaniała akcja. "Uwielbiam ją. Może chod trochę 

dołożymy do dobra, jakie czyni się tego dnia" - podkreślił ks. Kazimierz Klaban. Proboszcz z Elbląga 

zaznaczył, że księża z innych parafii poszli jego śladem. - "Dzwonili do mnie chodby z Lubelszczyzny, że 

zamiast tacy po kościele chodzili wolontariusze z puszkami. Cieszę się, że dobro się rozchodzi" - 

powiedział ksiądz z Elbląga.  

Jeden z młodych wolontariuszy WOSP napisał na Facebooku. "Żaden spec od gadu gadu, żaden działacz 

jedynie słusznej partii, żaden dziennikarz telewizji publicznej ani prawicowej prasy i żadna posłanka ani 

poseł, nie zrobili razem dla chorych dzieci i osób starszych tyle, co Jurek Owsiak. Dzięki Wielkiej 

Orkiestrze nauczył nas byd solidarnymi z chorymi i otwierad dla nich zawsze nasze serca. Nauczył nas 

robid wielkie i wspaniałe rzeczy. I cieszyd się z tego. Podajcie dalej!NIKT NIE ZATRZYMA WIELKIEJ 

ORKIESTRY SWIATECZNEJ POMOCY, bo ona będzie grała do kooca świata i jeden dzieo dłużej".  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++  

Dopisane 14 stycznia 2019.  

Był taki jeden dzieo w roku, w którym pomimo różnic poglądów jednoczyliśmy się w pięknej sprawie: 

pomocy dzieciom. Tysiące wolontariuszy, tysiące ludzi wspierających skarbonki z serduszkami WOŚP. Co 

roku ten dzieo kooczyło symboliczne światełko do nieba - duma i radośd z zaangażowania.  

Wczoraj podczas tej pięknej chwili doszło do tragedii. Prezydent Gdaoska - Paweł Adamowicz został 

zaatakowany nożem na scenie. Nienawiśd i agresja zebrały swoje żniwo. Prezydent Paweł Adamowicz 

mimo skomplikowanej operacji i wysiłków lekarzy dziś zmarł. 

 


