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XVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - JUŻ ZA NAMI

Drodzy Przy jaciele!!!
Po wielu kons ultacjach, dys kusjach i
spotkaniach, Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy ustaliła temat  XVII
Finału. Tematem tym jest profilaktyka w
dziedzinie wczesnego rozpoznania chorób
nowotworowych u dzieci. Temat  brzmi:
W CZESNE W YKRYWANIE NOWO-
TWORÓW U DZIECI.
Na temat onkologii dziecięcej mówi się
bardzo dużo. Dzieci ze schorzeniami on-
kologicznymi w Polsce mają bardzo dobrą
i fachową opiekę medyczną. Największą
bolączką jest finansowanie leczenia, czyli
zaopatrywanie chorych dzieci w bardzo
drogie lekarstwa, jednak na co dzień tak
rodzice, jak i chore dzieci, radzą z tym sobie
otrzymując wsparcie bardzo oddanego ich
sprawom personelu medycznego.
Jest jednak pewien problem, który prze-
wijał się we wszystkich rozmowach, a któ-
ry dotyczy bardzo późnego zdiagnozowa-
nia dzieci z problemami onkologicznymi,
co w sposób zdecydowany zmniejsza ich
szanse na wyzdrowienie. Zwrócono nam
uwagę, że wczesna diagnostyka jest ele-
mentem niezwykle istotnym, który w wielu
przypadkach decyduje o życiu! Aby prob-
lem ten znacząco zmniejszyć, w całym kra-
ju powinny zostać utworzone ośrodki wy-
posażone w ult ranowoczesny sprzęt do
wczesnej diagnostyki, a dostęp do tych oś-
rodków powinien być dla każdego dziecka

bezproblemowy.
Rozpoczęliśmy już konsultacje z grupą
lekarzy-ekspertów, z którymi wstępnie us-
talamy, jaki sprzęt będziemy chcieli kupić
i do których dokładnie ośrodków w Polsce
powinien on trafić. Ale to nie jedyny cel
styczniowej zbiórki. Chcemy, aby kolejny,
XVII Finał stał się ogromną kampanią spo-
łeczną, która oświadomi rodzicom możli-
wości i konieczność wczesnej diagnostyki
dzieci z chorobami onkologicznymi.
Chcielibyśmy także, po raz drugi w naszej
historii – o ile oczywiście pozwolą na to
zebrane w czasie Finału środki finansowe
– wspomóc wszystkie hospicja dziecięce
w Polsce. Już raz przeznaczyliśmy na ten
cel pieniądze, za które kupiliśmy bardzo
potrzebne samochody i sprzęt, który bez-
pośrednio wspomagał opiekę nad chorym
dzieckiem. Podobne potrzeby widzimy
również dzisiaj.

Tradycyjnie 11-go stycznia, w drugą nied-
zielę Nowego Roku, prosiliśmy darczyń-
ców, aby wspomogli naszą akcję, aby bawi-
li się na wszystkich orkiestrowych impre-
zach, aby obserwowali dzięki przekazowi
Telewizji Publicznej oraz Telewizji TVN,
wszystkie finałowe wydarzenia. XVII Finał
był także okazją do rozliczenia poprzedniej
zbiórki, oraz dotychczasowych osiągnięć
Orkiestry. A jest się czym pochwalić! Cały
czas wspaniale funkcjonują nasze cztery
programy medyczne i jeden edukacyjny.
Realizacja poprzednich celów finałowego
grania znalazła ogromne uznanie w środo-
wisku lekarskim, czego dowodem są bardzo
prestiżowe nagrody, jakie otrzymaliśmy do
tej pory. O naszych dokonaniach często mó-
wi się podczas specjalistycznych, świato-
wych kongresów i zjazdów medycznych.
My tymczasem możemy śmiało powied-
zieć, że zbiórka w stylu Finału WOŚP jest
organizowana tylko i wyłącznie w Polsce,
a jej efekty budzą podziw ludzi zajmują-
cych się w różnych krajach organizowa-
niem działań charytatywnych.
Nadal apolityczni, nadal niezależni, nadal
całą mocą wspierający polską medycynę
dziecięcą najnowocześniejszymi systema-
mi, mówimy, że gramy do końca świata i
jeden dzień dłużej!

Sie ma!!!
Jurek Owsiak (założyciel fundacji WOŚP)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fundacja charytatywna, której podstawowym celem 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, nazywana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest granie
„wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całym kraju (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód
przeznaczany jest na cele Fundacji. W czasie finału organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z
których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast prowadzona przez szerokie rzesze wolontariuszy. Zgromadzone
pieniądze są za każdym razem przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci.

W Niedzielę 11 stycznia 2009 r. miał miejsce VII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


