29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2021 roku – www.wosp.org.pl

Finał z głową – takie jest hasło przewodnie zbiórki. Tym razem skupiamy się na zakupie
sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP
dedykowany laryngologii. 29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia br., a nieprzerwana
transmisja internetowa ruszy już 30 stycznia wieczorem. Głównym punktem działań WOŚP
w stolicy, po rocznej przerwie, ponownie będą okolice Pałacu Kultury i Nauki.
W 2021 roku Fundacja WOŚP ma zamiar zebrać pieniądze na zakup takich sprzętów, jak
m.in.:
• zestawy endoskopów laryngologicznych
• endoskopy giętkie
• zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych
• egzoskopy
• lasery diodowe
• nawigacje optyczne otolaryngologiczne
• koblatory do operacji migdałków
• aparaty USG i RTG
• kardiomonitory
• lampy czołowe
• lampy operacyjne
• polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego

„Te nowoczesne i bardzo specjalistyczne urządzenia w chwili obecnej są niezbędne
w nowoczesnej chirurgii laryngologicznej. Stanowią zazwyczaj podstawowe wyposażenie
laryngologicznych sal operacyjnych. Praca bez możliwości korzystania z takich sprzętów
może powodować wzrost ryzyka powikłań. Wydłużanie zabiegów bezpośrednio wpływa
na proces leczenia i rekonwalescencji u małych pacjentów”.
(Tomasz Grochowski, Centrum Zdrowia Dziecka)
29. Finał WOŚP – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (wosp.org.pl)
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja o charakterze
filantropijnym, której podstawowym celem według statutu jest: „działalność w zakresie
ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci
i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.
Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza
rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest granie „wielkiej orkiestry”, czyli
odbywające się w całej Polsce (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód
przeznaczany jest na cele Fundacji, oraz inne wydarzenia organizowane w ramach finału, jak
np. różne imprezy kulturalne i sportowe. W czasie Finału organizowanych jest również wiele
innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast
(a także wsi) prowadzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane
na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci.
Od 1 września 2004 roku Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Przekazane
na konto fundacji 1% podatku dochodowego jest przeznaczane, m.in. na wsparcie hospicjów
dziecięcych, wyposażenie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, zakup
defibrylatorów, zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia dzieci.
Fundacja otrzymała w 1999 roku statuetkę nr 010 Dziecięcej Nagrody „Serca” od dzieci
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” ze Świdnicy.
Fundacja została założona w Warszawie 2 marca 1993 przez Jerzego Owsiaka, Lidię
Niedźwiedzką-Owsiak, Bohdana Maruszewskiego, Piotra Burczyńskiego, Pawła Januszewicza,
Waltera Chełstowskiego oraz Beatę Bethke. Pierwotnie akcja została zapoczątkowana przez
magazyn BRUM TOP – piątkową audycję programu III PR prowadzoną przez Jerzego Owsiaka
– spontaniczne datki przesyłane w kopertach i przekazami trafiły za pośrednictwem Owsiaka
i PR na rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca. Pomysł założenia fundacji zrodził się
po udanej akcji zbierania pieniędzy dnia 3 stycznia 1993 roku, zapoczątkowanej przez
Owsiaka w muzycznym programie emitowanym przez drugi kanał Telewizji Polskiej
pt. „Róbta, co chceta”, znanym również pod nazwą „Kręcioła”. Nazwa „Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy” została po raz pierwszy użyta w programie „Róbta, co chceta, czyli
rock’n’rollowa jazda bez trzymanki” w ferie bożonarodzeniowe 1991 roku i jej autorem jest
Jerzy Owsiak.

Podsumowanie finałów WOŚP
Kwoty podawane są przez fundację po zakończeniu liczenia pieniędzy, które zebrano
w danym roku.

Finał

Data

Cel

I

3 stycznia 1993

II

2 stycznia 1994

III

8 stycznia 1995

IV

7 stycznia 1996

V

5 stycznia 1997

VI

4 stycznia 1998

VII

10 stycznia 1999

VIII

9 stycznia 2000

IX

7 stycznia 2001

X

13 stycznia 2002

XI

12 stycznia 2003

XII

11 stycznia 2004

XIII

9 stycznia 2005

Choroby serca
Pomoc szpitalom
noworodkowym
Zakup sprzętu dla
klinik
onkologicznych
Ratowanie życia
dzieci, które uległy
wypadkom
Ratowanie dzieci
z chorobami serca
Ratowanie życia
dzieci
poszkodowanych
w wypadkach
Ratowanie życia
noworodków
Ratowanie życia
dzieci z chorobami
nerek
Diagnostyka
noworodków
i niemowląt
Ratowanie życia
dzieci z wadami
wrodzonymi
Zakup sprzętu
medycznego dla
oddziałów
niemowlęcych
i dzieci młodszych
Zakup sprzętu
medycznego dla
oddziałów
niemowlęcych
i dzieci młodszych
Nowoczesne
metody

Zebrane
pieniądze
(w USD)
1 535 440,68

Zebrane
pieniądze
(w PLN)
2 422 464,76*)

1 930 726,93

4 134 072,50*)

2 816 465,36

6 867 950,78*)

2 543 413,59

6 315 295,94*)

3 062 067,29

8 818 753,80*)

3 543 276,74

12 498 908,70*)

4 515 020,82

15 748 392,62*)

6 089 390,91

25 229 564,40*)

6 112 642,74

24 366 827,76*)

6 848 998,85

26 291 936,80*)

7 695 614,16

30 116 786,01*)

6 923 443,22

27 244
441,42**)

9 864 292,87

28 415
176,62**)

XIV

8 stycznia 2006

XV

14 stycznia 2007

XVI

13 stycznia 2008

XVII

11 stycznia 2009

XVIII

10 stycznia 2010

–

4 lipca 2010

XIX

9 stycznia 2011

XX

XXI

XXII

diagnostyki
i leczenia
w neonatologii
i pediatrii
Ratowanie życia
dzieci
poszkodowanych
w wypadkach
i nauka pierwszej
pomocy
Ratowanie życia
dzieci
poszkodowanych
w wypadkach
i nauka pierwszej
pomocy
Pomoc dzieciom
ze schorzeniami
laryngologicznymi
Wczesne
wykrywanie
nowotworów
u dzieci
Wczesne
wykrywanie
nowotworów
u dzieci
Akcja „Stop
powodziom!”
Na zakup sprzętu
dla dzieci
z chorobami
urologicznymi
i nefrologicznymi

Zakup sprzętu
urządzeń
do ratowania
8 stycznia 2012
życia wcześniaków
oraz pomp
insulinowych[19]
Ratowanie życia
dzieci i godna
13 stycznia 2013
opieka medyczna
seniorów[20]
Na zakup
12 stycznia 2014
specjalistycznego

9 660 691,00

30 690
085,16**)

9 349 814,65

30 377
334,95**)

13 883 627,13

32 147
538,63**)

11 011 771,01

40 458
625,09**)

14 090 521,06

42 877
958,06**)

805 662,73***)

2 644 507,34

15 610
022,15***)

47 248 415,05

16 219 987,60

50 638 801,30

16 432
382,15***)

50 657 747,68

17 224

52 448 765,49

XXIII

11 stycznia 2015

XXIV

10 stycznia 2016

XXV

15 stycznia 2017

XXVI

14 stycznia 2018

XXVII

13 stycznia 2019

sprzętu dla
dziecięcej
medycyny
ratunkowej
i godna opieka
medyczna
seniorów
Podtrzymanie
wysokich
standardów
leczenia dzieci
na oddziałach
pediatrycznych
i onkologicznych
oraz godna opieka
medyczna
seniorów
Na zakup
urządzeń
medycznych
dla oddziałów
pediatrycznych
oraz dla
zapewnienia
godnej opieki
medycznej
seniorów
Ratowanie życia
i zdrowia dzieci
na oddziałach
ogólnopediatrycznych
oraz zapewnienie
godnej opieki
medycznej
seniorom
Dla
wyrównywania
szans w leczeniu
noworodków
Na zakup
nowoczesnego
sprzętu
medycznego dla
specjalistycznych
szpitali
dziecięcych

553,53***)

13 277 424***)

53 109 702,83

18 135
587,26***)

72 696 501,53

25 919 212,58

105 570 801,49

37 157
837,21***)

126 373 804,34

46 969
597,29***)

175 938 717,56

19 stycznia 2019

23 stycznia 2019

XXVIII

12 stycznia 2020

XXIX

31 stycznia
2021****)[28]

Na zakup sprzętu
medycznego
i doposażenia dla
gdańskiego
Hospicjum
im. ks. Eugeniusza
Dutkiewicza[24]
(Zbiórka wśród
osób
uczestniczących
w uroczystościach
pogrzebowych
Pawła
Adamowicza)
„Dopełnienie
puszki zmarłego
Prezydenta Pawła
Adamowicza”
Na zakup sprzętu
medycznego
dla Gdańska,
m.in. karetki
noworodkowej
(Zbiórka
charytatywna
zorganizowana
przez Patrycję
Krzymińską razem
z użytkownikami
społeczności
Facebook, celem
„dopełnienia”
puszki, z którą
kwestował
tragicznie zmarły
Prezydent Miasta
Gdańska)
Dla dziecięcej
medycyny
zabiegowej[a][26]
Laryngologia,
otolaryngologia
i diagnostyka
głowy[29]

4 239 303,42

15 990 016,00

186 133 610,66

*) Kwoty zebrane w latach 1993–1994 zostały przeliczone z PLZ na PLN według przelicznika
1 PLN = 10 000 PLZ.
**) Kwoty w PLN podane na stronach WOŚP
***) Kwoty te nie zostały podane przez WOŚP, mają one charakter wyłącznie orientacyjny
i nie stanowią oficjalnego rozliczenia fundacji WOŚP. Zostały one przeliczone na potrzeby
tabeli według archiwalnych kursów średnich USD ogłoszonych przez NBPna dzień
po konkretnym finale WOŚP.
****) Finał przeniesiony z 10.01.2021 r. ze względu na obostrzenia epidemiczne oraz
lockdown na obszarze całej Polski.

