W oczach
polaków

Fundację i Jurka Owsiaka znają prawie wszyscy – handlarze, malarze, cyrkowcy, główne księgowe,
panie z dziekanatu, kręgarze, stolarze, opiekunki, pielęgniarki i lekarze – łącznie 97% społeczeństwa!

WIELKA ORKIESTRA GRA W POLSKICH SERCACH
Ireneusz Krzemiński, socjolog.

W

ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz człowiek, który ją wymyślił i prowadzi od tak wielu lat – wpisały się w świadomość ogromnej części Polaków. 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 okazją, 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.

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.

FENOMEN WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Mirosław Pęczak, socjolog.

W

ciągu 20 lat swojego istnienia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zyskała rangę powszechnie rozpoznawalnej marki, a zarazem najpopularniejszej – 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 podejmowanej 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 interesujący 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.

5 340 000 Polaków miało kontakt ze sprzętem kupionym przez fundację w szpitalach
rozsianych po całej Polsce, od morza aż do Tatr.

FENOMEN MŁODEGO POKOLENIA
Rafał Baran, CEO Grey Group
www.greygroup.pl

S

iła WOŚP wynika z jej odjechanego charakteru. Orkiestra jest marką niesamowicie witalną, a połączenie idei ratowania życia 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 zawdzięcza 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 pokazuje wyjątkowość Orkiestry na poziomie kulturowym – coroczne finały Orkiestry to w Polsce świecka tradycja.

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! ;)

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W LICZBACH I NIE TYLKO
Kuba Antoszewski, Millward Brown SMG/KRC
www.millwardbrown.com

T

rudno 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 instytucja, 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 Orkiestrę, 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 medycznych finansowanych przez WOŚP.
Wreszcie swoiste wkomponowanie się Orkiestry w kulturę życia codziennego Polaków. Do języka codziennego weszły powiedzenia takie jak „Sie ma!”, „Gramy 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 potencjale do dalszych działań. Co najważniejsze, niosąc konkretną pomoc potrzebującym, Orkiestra wprowadza zwyczaj pomagania sobie nawzajem. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy współtworzy zatem podstawy społeczeństwa obywatelskiego. Wiele badań wskazuje 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.

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.

TRADYCYJNIE, WIDZIMY SIĘ 8 STYCZNIA!

