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Fundację i jurka Owsiaka znają prawie wszyscy – handlarze, malarze, cyrkOwcy, główne księgOwe, 
panie z dziekanatu, kręgarze, stOlarze, Opiekunki, pielęgniarki i lekarze – łącznie 97% spOłeczeństwa!



pOlacy kOchają pOmagać, wsparłO nas 34 mln janów kOwalskich, czyli pOmijając sezOnOwe 
przeziębienia i  grypy, służbOwe wyjazdy zagraniczne, emigrację zarObkOwą Oraz niedzielny 
OdpOczynek – gra z nami cała pOlska.  

wielka Orkiestra Świątecznej pOmOcy Oraz człOwiek, który ją wymyŚlił i prOwadzi Od tak wielu lat – wpisały się w ŚwiadOmOŚć OgrOmnej częŚci pO-
laków. jurek Owsiak znany jest całkOwicie pOwszechnie (przez 92% ankietOwanych) i kOjarzOny nawet przez tych, którzy nie dO kOńca pamiętają samą 
wielką Orkiestrę. mOżna więc mówić O wielkim sukcesie twórcy i całegO grającegO zespOłu. 
prawie 90% pOlaków wsparłO – jak wynika z danych badania – chOćby jeden raz akcję Orkiestry. tO niezmiernie impOnujące, skOrO tylkO 
naprawdę najbiedniejsi rzadziej niż chOćby trOszkę zamOżniejsi wspierali akcję Owsiaka – naprawdę bardziej nie mOgli, niż nie chcieli. ale nie mniej 
ważny jest Fakt, że także 89% ankietOwanych uznałO, że akcja jurka Owsiaka tO sprawa, którą pOlska i pOlacy pOwinni się chwalić za granicą, chwalić się 
przed innymi. bardzO mi się pOdOba ten wynik, bO chciałbym wierzyć, że cOraz więcej pOlaków dOstrzega, że mOżemy się chwalić przed innymi i pOkazywać 
różne nasze dObre cechy Odmienne Od przegranych pOwstań i narOdOwegO cierpienia… 

ciekawe jest tO, że zaraz za pieniędzmi najczęŚciej dziełO jurka Owsiaka kOjarzy się z wrażliwOŚcią, zauFaniem i uczciwOŚcią. zwłaszcza zauFanie wydaje 
się ważne, bO przecież Od kilku lat sOcjOlOgOwie dyskutują O tym, że wedle różnych pOmiarów pOlacy charakteryzują się bardzO niskim zauFaniem dO 
swych rOdaków i dO instytucji własnegO państwa i spOłeczeństwa. nie przekOnuje nas wiarygOdnOŚć i uczciwOŚć pOlityków – ale wiarygOdnOŚć Orkiestry 
jest przekOnująca; nie jesteŚmy skłOnni uFać rOdakOm – ale Orkiestrze jak najbardziej; wątpimy, że wartO być wrażliwym na lOs innych, ale Okazujemy 
wrażliwOŚć dzięki Orkiestrze. wielka Orkiestra Świątecznej pOmOcy nie tylkO niesie wiarę w dObre cechy spOłeczeństwa i innych ludzi, ale staje się Oka-
zją, abyŚmy sami wykazali się tym, cO cenimy i czegO chcielibyŚmy dOŚwiadczać na cO dzień ze strOny innych… 

niektóre dane zdecydOwanie pOtwierdzają taką interpretację, że dOstrzegamy w występach wielkiej Orkiestry Świątecznej pOmOcy te cechy, których nam 
na cO dzień brakuje. na przykład ciekawe, że Orkiestrę Owsiaka kOjarzą ze spOłeczeństwem znacznie częŚciej mieszkańcy dużych i bardzO dużych miast  
– a przecież tutaj właŚnie sprawa bliskich więzi i pOczucia bliskOŚci między ludźmi jest najczęŚciej – najtrudniejsza dO Osiągnięcia. duże i wielkie miasta 
sprzyjają anOnimOwOŚci, ale też pOczuciu OsamOtnienia i braku więzi. 
zatem w Obrazie działalnOŚci wielkiej Orkiestry Świątecznej pOmOcy i jej twórcy, jerzegO Owsiaka, dOminuje tO, cO prawdziwie drOgie sercu pOlaków: 
przekOnanie, że mOgą i pOtraFią być dla siebie dObrzy, wrażliwi na swe pOtrzeby i na kOniecznOŚć pOmOcy, uczciwi, maniFestujący pOczucie wspólnOty 
wspierających się nawzajem Obywateli. takie znaczenie chciałbym Orkiestrze i  jej dyrygentOwi jurkOwi OwsiakOwi przypisać jakO najlepszy wynik  
badania. 
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5 340 000 pOlaków miałO kOntakt ze sprzętem kupiOnym przez Fundację w  szpitalach  
rOzsianych pO całej pOlsce, Od mOrza aż dO tatr.

w ciągu 20 lat swOjegO istnienia wielka Orkiestra Świątecznej pOmOcy zyskała rangę pOwszechnie rOzpOznawalnej marki, a zarazem najpOpularniej-
szej – ObOk caritasu – Organizacji zajmującej się działalnOŚcią charytatywną. z przeprOwadzOnych w sierpniu 2011 r. przez Firmę millward brOwn badań 
wynika, że zaledwie 4 prOc. respOndentów nie słyszałO O wOŚp. za tO aż 89 prOc. pOlaków przynajmniej raz wsparłO wOŚp datkami, a 46 prOc. przynajmniej 
raz brałO udział w imprezie związanej z wOŚp. załOżOna przez jurka Owsiaka Organizacja cieszy się dObrą Opinią, nie wzbudza kOntrOwersji, mimO silnie 
nagłaŚnianych w przeszłOŚci ataków ze strOny ŚrOdOwiska O. tadeusza rydzyka i kOnserwatywnie zOrientOwanych hierarchów kOŚciOła katOlickiegO. 

w  pOlu skOjarzeniOwym wOkół wOŚp mamy, cO Oczywiste, pieniądze, ale także szereg wartOŚci spOłecznych, takich jak wrażliwOŚć,  
zauFanie, uczciwOŚć i wiarygOdnOŚć, stanOwiących pOdstawę mOdelu dObrze FunkcjOnującegO demOkratycznegO spOłeczeństwa ObywatelskiegO. mOżna 
pOwiedzieć, że realizacja idei wOŚp w jakiejŚ częŚci rekOmpensuje dOstrzegane przez sOcjOlOgów deFicyty ObywatelskOŚci w naszym spOłeczeństwie,  
cO przejawia się między innymi w niskiej Frekwencji wybOrczej. idea Orkiestry uruchOmiła tO, cO wydaje się dla pOlaków typOwe – akces dO pOdejmOwa-
nej ad hOc akcji zakładającej pOzytywny cel, zdOlnOŚć dO OkazjOnalnej mObilizacji, chęć wykazania się dObrą intencją i „dObrym sercem”. 

wartO pOdkreŚlić, że zarównO wizerunek publiczny jurka Owsiaka, jak też związane z  wOŚp przedsięwzięcia w  rOdzaju przystanku  
wOOdstOck traktOwane są z sympatią, chOć dalekO Odbiegają Od ugruntOwanych w rOdzimej tradycji schematów działania spOłecznegO. Owsiak w intere-
sujący spOsób pOłączył dziedzictwO kOntrkultury (rOck, spOntanicznOŚć, młOdzieżOwa niepOkOrnOŚć) z akceptOwanymi przez Ogół ideami i wartOŚciami. 
wiele wskazuje, że Orkiestra tO jeden z  najbardziej wyrazistych i  najlepiej pOstrzeganych przejawów wyzwalania spOłecznej aktywnOŚci pOlaków  
pO 1989 r.
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siła wOŚp wynika z  jej OdjechanegO charakteru. Orkiestra jest marką niesamOwicie witalną, a  pOłączenie idei ratOwania ży-
cia z  muzyką rOckOwą przyciąga rzesze ludzi – pOkazuje, że niesienie pOmOcy mOże być dObrą zabawą. wOŚp łączy się z  działaniami małO  
kOnwencjOnalnymi, angażuje ekscentrycznych artystów i OsObOwOŚci. przez tO Orkiestra pOkazuje pOlakOm, że także ci, którzy nOszą dredy, kOlczyki 
w nOsie, mają tatuaże i słuchają death metalu, mOgą mieć dObre serce. w tę ideę wpisuje się przystanek wOOdstOck, który, jak pOkazują wyniki badania, 
jest jedną z najbardziej rOzpOznawalnych imprez muzycznych w pOlsce, a rOzmachem i kOnwencją przypOmina legendarne kOncerty live aid.

wOŚp tO marka prawie dOskOnała: bardzO rOzpOznawalna, wyrazista, charyzmatyczna. nie pOzOstawia ludzi ObOjętnymi – tak jak jurek Owsiak, któregO 
zachOwanie w mediach częstO więcej ma z lidera zespOłu punkOwegO niż stereOtypOwegO działacza spOłecznegO. swOją wielką pOpularnOŚć wOŚp zawdzię-
cza także sprawnie prOwadzOnej kOmunikacji, która wyzwala w ludziach chęć niesienia pOmOcy. charakterystyczne serduszkO nOszOne przez miliOny 
ludzi każdegO rOku tO bezapelacyjnie jedyna inicjatywa, w którą w tym samym czasie angażuje się tyle Osób – 89% dOrOsłegO pOlskiegO spOłeczeństwa 
deklaruje, że przynajmniej raz wsparłO Orkiestrę. miliOny ambasadOrów marki wOŚp, ekspOnujących serduszka na pOlskich ulicach każdegO rOku, tO 
niewątpliwy FenOmen, także w wymiarze prOmOcyjnym.

cO wyjątkOwe – wOŚp Opiera się na wOlOntariacie i  Odkrywa w pOlakach chęć czynienia dObra zarównO u  tych, którzy wspierają cel FinansOwO, jak 
i u tych, dzięki którym tO wszystkO mOżna zOrganizOwać. mOżna pOwiedzieć, że istnieje cOŚ takiegO jak pOkOlenie wOŚp – 11% pOlaków minimum raz byłO 
wOlOntariuszem wOŚp. dzieci pierwszych wOlOntariuszy dziŚ same pOmagają. Okazuje się, że wOŚp wychOwała już całe pOkOlenie pOlaków. tO także pOka-
zuje wyjątkOwOŚć Orkiestry na pOziOmie kulturOwym – cOrOczne Finały Orkiestry tO w pOlsce Świecka tradycja.
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33 900 000 mieszkańców pOlski uważa, że Orkiestra tO cOŚ, czym pOwinniŚmy chwalić się  
za granicą, reszta – jak wynika z badań – tO ludzie baardzO skrOmni! ;)



wOŚp tO także przystanek wOOdstOck, a  przystanek wOOdstOck tO trzeci najważniejszy  
Festiwal w pOlsce – mimO że jeszcze niepełnOletni, ŚmiałO kOnkuruje z wchOdzącymi pOwOli 
w wiek emerytalny OpOlem i sOpOtem. 

trudnO dziŚ jednOznacznie OkreŚlić, czym jest wielka Orkiestra Świątecznej pOmOcy. Organizacją pOzarządOwą, instytucją spOłeczną, zjawiskiem 
sOcjOlOgicznym? zapewne mOżna na Orkiestrę patrzeć z wielu perspektyw. niezależnie jednak Od perspektywy mOżna ŚmiałO uznać, że jest tO instytu-
cja, która na stałe wpisała się w życie spOłeczne pOlaków i histOrię OstatniegO 20-lecia rzeczypOspOlitej pOlskiej. ten zasięg FunkcjOnOwania i wpływ, 
jaki Orkiestra ma na ŚwiadOmOŚć pOlaków Świetnie pOkazują wyniki badania, jakie instytut millward brOwn smg/krc przeprOwadził specjalnie z Okazji  
20. rOcznicy pOwstania wOŚp.

z  badań wyłania się przede wszystkim Obraz Organizacji, której ŚwiadOmOŚć istnienia jest niemal pOwszechna, 97% pOlaków zna Or-
kiestrę, a  92% OglądałO w  telewizji wielkie Finały wOŚp. jednak, cO chyba jeszcze ważniejsze, tO spOłeczna aktywnOŚć, jaka wiąże się  
z wielką Orkiestrą Świątecznej pOmOcy. z naszych badań wynika, że w ciągu 20 lat działalnOŚci wOŚp 11% pOlaków aktywnie wzięłO udział w wielkich 
Finałach, jakO wOlOntariusze.

Orkiestrze, jak małO której instytucji w pOlsce, udałO się zachęcić pOlaków dO niesienia pOmOcy pOtrzebującym, O czym Świadczy Fakt, że aż 89% spOŚród 
nas wsparłO Organizację FinansOwO w ciągu 20 lat jej istnienia. kOnkretna pOmOc, jaką niesie Orkiestra, jest nie tylkO duża wielkOŚcią kwOt, jakie cO 
rOku zbiera na swOją działalnOŚć, ale również realnym zasięgiem spOłecznym, 14% pOlaków zauważa, że skOrzystałO ze sprzętu lub prOgramów medycz-
nych FinansOwanych przez wOŚp.

wreszcie swOiste wkOmpOnOwanie się Orkiestry w kulturę życia cOdziennegO pOlaków. dO języka cOdziennegO weszły pOwiedzenia takie jak „sie ma!”, „gra-
my dO kOńca Świata i jeden dzień dłużej!” czy „Oj, będzie się działO!”.

z  przytOczOnych liczb wyłania się Obraz instytucji spOłecznej O  Olbrzymim zasięgu spOłecznegO Oddziaływania i  równie dużym pOten-
cjale dO dalszych działań. cO najważniejsze, niOsąc kOnkretną pOmOc pOtrzebującym, Orkiestra wprOwadza zwyczaj pOmagania sO-
bie nawzajem. wielka Orkiestra Świątecznej pOmOcy współtwOrzy zatem pOdstawy spOłeczeństwa ObywatelskiegO. wiele badań wska-
zuje jednak na ciągle niski w  pOlsce pOziOm kapitału spOłecznegO i  prOblemy z  zauFaniem spOłecznym. dOwOdzi tO, że tO ważne zadanie  
Obywatelskie ciągle stanOwi dla Orkiestry wyzwanie i cel, któregO pełna realizacja wymaga jeszcze czasu i wielu dalszych wysiłków.
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tradycyjnie, widzimy się  8 stycznia!


