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Murem za Owsiakiem

Jeszcze na początku roku nie przypuszczałabym, że
będę brała udział w organizacji wydarzenia broniącego
Jurka Owsiaka – człowieka, który dla wielu z nas wzorem,
autorytetem, wręcz bohaterem.
Moc jest w nas
Nie mogę zrozumieć skąd w społeczeństwie tyle
wrogości wobec pana Owsiaka? WOŚP to nasz
narodowy skarb, jedyna taka inicjatywa na
świecie. Co roku tysiące ludzi angażuje swój
czas, wystawia na licytację cenne przedmioty,
wspiera wspaniałą inicjatywę, której celem jest
zaopatrzenie szpitali dziecięcych w sprzęt
medyczny. Niestety, w tym społeczeństwie są
jednostki podatne na manipulację i wierzące
wszelkim oszczerstwom, które wypisuje pewien
bloger, którego nazwiska nie chcę wymieniać,
żeby nikogo nie denerwować. Ten podły
człowiek, który sam nigdy niczego dobrego nie
zrobił, który kosztem pana Owsiaka i WOŚP
promuje swojego żałosnego bloga, potrafi
jedynie niszczyć i nawoływać do nienawiści. Ma
swoich zwolenników i naśladowców, najczęściej
wśród skrajnej prawicy i co najgorsze … wśród
niektórych przedstawicieli kościoła. Dziś nie
wymienię ich z nazwiska, ponieważ o istnieniu
tych osób i portali prawicowych chciałabym
zapomnieć. To oni odpowiadają za coroczny jad
wobec Orkiestry wysuwając absurdalne do
granic możliwości argumenty. Nawet gdańska
tragedia – zabójstwo prezydenta Adamowicza
podczas finału WOŚP niczego ich nie nauczyła.
Dlatego potrzebne są wszelkie wydarzenia
wspierające WOŚP i pana Jerzego, pokazujące
wszystkim mieszkańcom Polski ile dobra

uczyniła Orkiestra. Pamiętajmy, że WOŚP tysiące
uratowanych dzieci, to sprzęt do szpitali dziecięcych
zakupiony z naszych zbiórek. WOŚP to wspaniałe
programy medyczne realizowane przez wiele lat,
choćby „policz się z cukrzycą”, czy „program
przesiewowych badań słuchu u noworodków”.
WOŚP – to tysiące przeszkolonych ludzi w
udzielaniu pierwszej pomocy oraz idea łączenia
społeczeństwa wokół pomagania innym poprzez
wspólnotę, muzykę, akucje i ciekawe wydarzenia
towarzyszące. WOŚP wyzwala bardzo dobrą energię
w ludziach, pokazuje jak ogromne znaczenie ma
wzajemna życzliwość, serdeczność i wspólna
zabawa. Wielka Orkiestra przekonała Polaków o
potrzebie wolonatriatu. Tysiące historii uratowanych
dzieci, szczęśliwych rodzin to najlepszy dowód na to,
jak bardzo potrzebna jest Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy i jej wspaniały dyrygent Jerzy
Oswiak.
Izabela Krzyczkowska
Dokończenie Finału
27 Finał WOŚP zakończył się znakomitym wynikiem
finansowym i tragedią. DZISIEJSZY DZIEŃ 27
STYCZNIA 2019 niech będzie symbolicznym
dokończeniem Finału – pokazaniem, że Polacy nie
godzą się na przemoc i nienawiść, chcą zgody,
solidarności, łączenia się w pięknej ideii WOŚP .
Izabela Krzyczkowska
Żyję dzięki WOŚP
WOŚP znaczy dla mnie bardzo dużo. Zawdzięczam
WOŚP swoje życie. Wiele lat później dzięki sprzętowi
zakupionemu przez WOŚP miałam godne warunki w
szpitalu w trakcie narodzin mojego syna. Dziękuję za
wszystko.
Anna Mazur
Wielka radość – powrót pana Jerzego
Po trudnym tygodniu związanym ze zabójstwem
prezydenta Gdańska , wieloma prośbami od zwykłych
ludzi, gwiazd, naukowców oraz po oświadaczeniu pani
Adamowicz, że jej zmarły mąż chciałby, aby pan Jerzy
nadal prowadził Orkiestrę, nasz wspaniały dyrygent
wrócił. Solidarność, wsparcie, słowa uznania i tysiące
podziękowań za uratowane dzieci przekonały pana
Owsiaka, że zło nie może zwyciężyć. Bardzo cieszę
się z powrotu pana Jerzego. Akcja z napełnieniem
ostatniej puszki prezydenta Adamowicza udowodniła,
jak wielkie jest serce Polaków oraz jak piękna i
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potrzeba jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Społeczeństwo zjednoczyło się i zebrało kwotę
prawie 16 milionów złotych. Cały 27 Finał
zakończył się deklarowaną sumą 92 milionów
złotych.
Izabela Krzyczkowska
Szlachetna idea
WOŚP to wspaniała,szlachetna akcja, która otwiera
ludzkie serca. To także najlepsza lekcja empatii,
dobroci, wrażliwości oraz obywatelskiej postawy dla
naszych najmłodszych. Dlatego będę ją popierać do
końca świata i jeden dzień dłużej !!!
Mirella Bytnar
Zjednoczeni ponad podziałami
Dzisiaj jest ten dzień, w którym zjednoczyliśmy
ponad podziałami. Jest zimno, ale jesteśmy tutaj
solidarnie wszyscy razem, aby wesprzeć Jurka i
WOŚP. Mamy nadzieję, że Jurek już nigdy nie
zrezygnuje i będzie tak, jak zapowiadał - do końca
świata i jedeń dzień dłużej. Bardzo ciężko jest znosić
ciągły hejt, jaki spada na Jurka i WOŚP. Mimo to
wciąż wierzę, że dobrych ludzi jest więcej i
wspólnymi siłami pokonamy zło i nienawiść. Dzisiaj
prawdziwą siłę pokazaliśmy na Rynku w
Katowicach. Potrafimy się zjednoczyć w dobrym
celu. Potrafimy wzajemnie się szanować, pomagać
sobie. Oby zawsze tak było.
Alicja Dobija

Niesie dobro
Czym jest dla mnie WOŚP? Wydarzeniem, które
towarzyszy mi od 13 roku życia, chwilą, niosącą
dobro, powiewem lata w zimny zimowy dzień.
Mariusz Nawrat

Kocham WOŚP
Wspieram WOŚP, bo wiem, że to najlepsza
organizacja, jaka mogła przytrafić się Polsce.
Bez WOŚP nasze szpitale nie byłyby tak
wyposażone. Tysiące ludzi, a przede wszystkim
dzieci zawdzięcza im swoje życie i normalne
funkcjonowanie. Kocham ludzi i dzieci. WOŚP
znaczy dla mnie samo najważniejsze – miłość i
życie.
Natalia Dobies
SZKOLNY PATROL z Katowic czyli Dzieci
które ratują inne Dzieci.
Dzisiejsze wydarzenie pt. „Śląsk i Katowice
murem za Owsiakiem” pomagał przygotować
Szkolny Patrol z Katowic.
Szkolny Patrol powstał w Szkole Podstawowej
nr 21 w Katowicach. Został założony w grudniu
2012 roku przez 10-letnich uczniów ówczesnej
klasy 4a: Vanessę Dziura, Dominikę Mucha,
Paulinę Skiba, Wiktorię Śmiłowską i Marcina
Władyka (pomysłodawca i szef Szkolnego
Patrolu). Pomysł stworzenia „Szkolnego
Patrolu” pojawił się w głowie Marcina w
listopadzie 2012 roku w związku z takim
samym numerem szkoły (21) i numerem 21
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
który odbył się w styczniu 2013 roku.
Oto kwoty które Szkolny Patrol zebrał dla
WOŚP przez ostatnie 7 lat:
- 21. WOŚP w 2013: 785,12 zł
- 22. WOŚP w 2014: 7.625,55 zł
- 23. WOŚP w 2015: 8.874,73 zł
- 24. WOŚP w 2016: 20.009,40 zł
- 25. WOŚP w 2017: 44.001,40 zł
- 26. WOŚP w 2018: 82.151,95 zł
- 27. WOŚP w 2019: 101.661,07 zł
Jurek Owsiak Szef "Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy" co rok docenia ciężką
pracę jaką dla WOŚP przez ostatnie 7 lat
wykonuje Szkolny Patrol co zobaczyć można
na filmie oraz na dyplomach i zdjęciach
znajdujących się na stronie Szkolnego Patrolu
(posty z 10.05.2018 / 12.01.2018 / 10.04.2017 /
09.03.2016):
Trzy pierwsze Szkolne Patrole działały w
Szkole Podstawowej nr 21 w Katowicach ale w
2015 roku założyciel i Szef Szkolnego Patrolu
Marcin Władyka skończył naukę w tej szkołę i
od 2015 roku Szkolny Patrol działa w różnych
szkołach w Katowicach. Obecnie Szkolny
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Patrol tworzy 84 uczniów z 8 szkół w
Katowicach.
Szkolny Patrol nie działa tylko raz w roku kiedy
zbiera pieniądze dla WOŚP. Wolontariusze
Szkolnego Patrolu działają przez cały rok
pomagając chorym Dzieciom i osobom dorosłym,
które potrzebują pomocy. Razem ze Strażakami z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach
Kostuchnie Wolontariusze
Szkolnego Patrolu uczą swoich rówieśników jak
udzielać pierwszej pomocy jeśli ktoś zasłabnie w
szkole lub na ulicy oraz uczą jak udzielać
pierwszej pomocy podczas wypadków
samochodowych.W szkole i na ulicy bardzo łatwo
poznacie Wolontariuszy Szkolnego Patrolu bo są
ubrani w swoje patrolowe koszulki. Z przodu
koszulki jest duże serce z napisem "Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy"a z tyłu koszulki
imiona Wolontariuszy oraz napis Szkolny Patrol i
nazwy szkół w których uczą się Wolontariusze ze
Szkolnego Patrolu.Zapraszamy do przyłączenia
się do Szkolnego Patrolu wszystkich uczniów
katowickich szkół oraz do polubienia strony
Szkolnego Patrolu na Facebook'u:
Marcin Władyka – Szkolny Patrol
Przykładowy sprzęt, jaki śląskie szpitale
otrzymały od WOŚP
Objętość naszej gazetki jest stanowczo za mała, aby
wymienić cały sprzęt, który WOŚP podarowała
śląskim szpitalom. Wymienię tylko niektóre:
kardiomonitory, stanowiska do resuscytacji
noworodków , mierniki bilirubiny, lampy do
fototerapii, urządzenia do przesiewowych badań
słuchu metodą otoemisji akustycznych EROSCAN ,
infuzyjne pompy objętościowe, zestawy do
endoskopowych operacji nosa i zatok , mikroskopy
laryngologiczne diagnostyczne, pulsoksymetry,
aparaty USG, materace przeciwodleżynowe
zmiennociśnieniowe, pompy strzykawkowe, łóżka
szpitalne (różne rodzaje), fotele kąpielowe, aparaty
EKG, aparaty do lokalizacji naczyń krwionośnych,
inkubatory, wkładki uszne, aparaty RTG przyłóżkowe
jezdne, aparat do nieinwazyjnego wspomagania
oddychania u noworodków, laktatory, inkubatory
transportowe Atom V-707 z respiratorem
transportowym MVP-10 , monitory pomiarów
przezskórnych , podgrzewacze do mleka, lasery
okulistyczne, glukometry, inhalatory, urządzenia do
ogrzewania pacjenta, zestawy do intubacji, cytometr
przepływowy, audiometry kliniczne, tomografy
komputerowe, 2- głowicowe kamery, stacje analiz do

rejestratora ciśnienia tętniczego krwi , materace
przeciwodleżynowe, podnośniki elektryczne, wózki
inwalidzkie, oftalmoskopy pośrednie.
Izabela Krzyczkowska
Pierwszy finał
Pamiętam rok 1992, styczniowy dzień, w którym po raz
pierwszy zagrał WOŚP. Miałam wtedy 13 lat i byłam
bardzo zdziwiona wielką akcją dobroczynną. Od razu
zapamiętałam charyzmatycznego pana w żółtej koszuli i
czerwonych spodniach, w okularach z czerwoną oprawką.
Zbierali wtedy pieniądze na zakup inkubatorów. W ciągu
następnych lat impreza rozrosła się. Na finałach licytowano
najróżniejsze rzeczy, ale największe emocje wzbudzała
licytacja telefoniczna złotych serduszek, a później kart
telefonicznych. Jurek Owsiak pod koniec licytacji miał
chrypkę. Znakami rozpoznawczymi Orkiestry stało się
czerwone serduszko, licytacje i światełko do nieba. Trzeba
przyznać, że WOŚP co roku dokładnie rozlicza się
finałowych pieniędzy i zakupu sprzętu.
Rozwój pediatrii
Po 27 lat społeczeństwo nie ma wątpliwości, że WOŚP
zaopatruje szpitale w sprzęt, a rozwój polskiej pediatrii, a
zwłaszcza neonatologii (opieka nad wcześniakami i
noworodkami) nie byłaby możliwy bez Wielkiej Orkiestry.
Przeżywalność wcześniaków i noworodków urodzonych z
wadami narządów przez 27 lat wzrosła kilkakrotnie i dziś
Polska może pochwalić drugą w Europie , po Austrii
największą przeżywalności noworodków i wcześniaków.
Każde uratowane dziecko, każdy noworodek,który miał w
pierwszej dobie życia zbadany słuch jest dowodem na
wielkie dobro, jakie płynie z WOŚP.
Po stronie WOŚP są twarde dane finansowe – za ile
zakupiono sprzęt i gdzie trafił oraz uratowane dzieci, a po
stronie naszych przeciwników puste slogany i oskarżenia
wyssane z palca.
Jak odpowiadać na hejt?
Mądrość ludowa powiada, że osobami pełnymi nienawiści
nie rozmawia się. Jednak trudno jest przejść obojętnie
wobec wszystkich kłamstw na temat WOŚP. Argumenty
ideologiczne trzeba skontrować i zestawić z
rzeczywistością. Nie może być demoralizatorem ktoś kto
kocha i szanuje ludzi, pomaga, łączy wokół ideii miłości i
wspierania drugiego człowieka. Warto pokazywać historie
ludzi uratowanych dzięki sprzętowi WOŚP. Przykład
konkretniej osoby z sąsiedztwa potrafi zdziałać cuda i
przekonać ludzi jak bardzo dali się oszukać wierząc, że
WOŚP jest nietransparentny. Nie mam wątpliwości, że
WOŚP jest dumą Polski, marką rozpoznawalną na całym
świecie. W końcu finał orgnanizuje nawet Polonia. Wu
żadnym innym państwie nie ma akcji dobroczynnej naór
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taką skalę, do której włącza się całe społeczeństwo.
WOŚP pokazała, że można łączyć pomaganie z dobrą
zabawą.
Dziękuję Jerzemu Owsiakowi, za to,że w dramatycznej
chwili, po momencie załamania dostrzegł, ile dobra
uczyniła WOŚP i jak ważna jest to idea dla milionów
Polaków. Dziękuję za to, że nie poddał się, że przetrwał i
znów uwierzył w dobre serca rodaków. Polacy potrafią
zjednoczyć się w momentach próby i pokazać
nieprawdopodobną solidarność i siłę swoich serc. WOŚP
to coś więcej niż zbiórka, fundacja i jej wyrazisty,
znakomity przywódca. WOŚP jest synonimem
społecznego zrywu w szlachetnym celu, jednością,
wspólnotą, wręcz współczesną narodową tożsamością.
Łączy pokolenia, uczy wrażliwości na potrzeby drugiego
człowieka. Dla WOŚP kwestują już ludzie,którzy urodzili
się po pierwszym finale. Pokoleniowość i rodzinność
WOŚP to kolejny, mocny argument przeciwko lawinie
niesprawiedliwej i bezpodstawej krytyki.
Izabela Krzyczkowska

Gramy dalej
Tragedia w Gdańsku pokazała wszystkim jak
niebezpieczna jest mowa nienawiści. Prowadzi do
frustracji, zaburza postrzeganie świata, rodzi
agresję. Reakcja społeczeństwa po morderstwie
prezydenta Adamowicza to pokazanie pokładów
dobra w ludziach oraz niezgodny na zło i przemoc.
Gramy dalej… z panem Jurkiem, stoimy po
stronie naszego mistrza do końca świata i jeden
dzień dłużej. Wspólnie mówimy STOP nienawiści,
DOSYĆ szukania haków i niszczenia największej
inicjatywy społecznej w Polsce dla doraźnych celów
osobistych i partyjnych. Tragedia gdańska
wstrząsnęła Polakami i uwolniła kolejne pokłady
dobra: jedność, pamięć o zmarłym, rekordowa
zbiórka do puszki pana Adamowicza.
Do wielkiej rodziny WOŚP należy każdy kto
popiera ideę i choć raz w ciągu tych 27 lat
przekazał datek na WOŚP.
Izabela Krzyczkowska

Wiara w ludzi
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to dla wielka,
coroczna akcja pomagania innym i niesienia dobra.
Przywraca mi wiarę w ludzi. Nie ma takiej drugiej akcji
na świecie
Kevin Bytnar
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