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Dziękujemy wszystkim autorom. I zapraszamy wszystkich do pisania, 

komentarzy, artykułów, wierszy. Przypominamy, że elektroniczną 

wersję gazetki znajdziecie na stronie internetowej szkoły. Artykuły 

możecie wysyłać na adres:gazetkazsgh@gmail.com 
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 Główny temat stycznia to oczywiście kolejne granie orkiestry Jurka Owsiaka. Na 

temat XIX finału WOŚP-u  wypowiedzą się uczniowie klasy pierwszej. 

Prezentujemy ich opinie, czasami bardzo osobiste, czasami negatywne, często 

podobne do naszych 

 I w tym roku nasi uczniowie kwestowali z orkiestrą.  

 Nie zapominamy oczywiście o cyklu  „Średnia 5,0” . O najlepszych uczniach 

napiszemy znów w następnym numerze. Czekają też na publikację nowe artykuły 

Luny, Szyma  i Sapere Aude 

 



 

 

 

 

O orkiestrze Owsiaka napisano wiele, my też, co roku poświęcamy numer kolejnym 

koncertom.  

Jednak , czy wszyscy wiemy, że: 

Fundacja WOŚP prowadzi programy medyczne i edukacyjne: narodowy program 

wczesnej profilaktyki onkologicznej u dzieci, przesiewowe badania słuchu 

noworodków, program nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków, 

program leczenia i diagnozowania retinopatii(wada wzroku u wcześniaków) u 

noworodków, program edukacyjny ratujmy i uczmy ratować. 

W szpitalach np. w Centrum Zdrowia Dziecka na wielu aparaturach widać czerwone 

serduszko orkiestry.Co zostało zakupione i jak jest wykorzystywane, każdy może 

sprawdzić na stronie internetowej WOŚP-u. 

 Do tej pory zebrano pieniądze na: 
  Kardiochirurgię dziecięcą 

 Ratowanię życia dzieci poszkodowanych w wypadkach 

 Ratowanię życie niemowląt i dzieci młodszych 

 Ratowanię życia dzieci z chorobami nerek 

 Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi 

 Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii 

  

NASI UCZNIOWIE KWESTOWALI Z ORKIESTRĄ 

 

 

 

WYWIAD Z PIOTRKIEM 
Gazetka: Piotrku , gdzie  zbierałeś pieniądze? 

Piotrek: W Zielonce, Wołominie, Ząbkach, Markach, na 

Pradze. Staraliśmy się być tam, gdzie jest dużo ludzi. 

Gazetka: Ile pieniędzy udało Ci się zebrać? 

 

 

 



 

 

 

Piotrek: 355 zł. 

Gazetka: Z kim kwestowałeś? 

Piotrek: Z bratem i dziewczyną brata. 

Gazetka: Jak stałeś się jednym z wielu wolontariuszy? 

Piotrek: Zawsze chciałem zagrać z Orkiestrą. Była to szybka i 

spontaniczna decyzja. 

Gazetka: To znaczy, że w tym roku pierwszy raz zbierałeś 

pieniądze? 

Piotrek:Tak 

Gazetka: Czym dla Ciebie jest wolontariat, dlaczego 

poświęciłeś w końcu całą niedzielę? 

Piotrek: W ten sposób po prostu pomagam chorym dzieciom, 

nie myślałem, nie 

zastanawiałem się nad tym, że poświęcam swój czas. 

Gazetka:Jak ludzie reagują na wolontariuszy z 

puszkami WOŚP-u 

Piotrek:Dobrze, wszyscy chętnie wrzucali pieniądze. 

Jednak zauważyłem, że wolontariusz musi wzbudzać 

zaufanie. Mniej osób podchodziło do nastolatków, 

którzy mieli ogolone głowy. Niektórzy myślą 

stereotypowo i oceniają innych po wyglądzie. Przecież 

fryzura nie wpływa na uczciwość. 

Gazetka: Czy w przyszłym roku znowu zagracie z 

Orkiestrą Owsiaka? 

Piotrek: Tak, sądzę ,że tak. To świetna sprawa 

 

 
 

 

                                                                                       

Tak było w tym roku Fot.. Sylwia Szmidt 

 Kolejny- już 19 finał za nami, jeszcze nie opadły emocje. 

Było jak zwykle wesoło, dużo się działo w całym kraju i 

nie tylko, a efekt jest jak zwykle imponujący.  

 

  



 

 

 

 

 

Orkiestra kolejny raz zagrała dla dzieci. Tym 

razem postanowiono wspomóc oddziały 

nefrologiczne i urologiczne. Nie będę się jednak 

koncentrował na fakcie, że znowu się udało, że 

zebrano mnóstwo funduszy. Ważniejsze jest to, 

iż po raz kolejny ludzie, wolontariusze, muzycy 

oraz fundacja pokazali, że istnieje spora liczna 

ludzi, którzy są gotowi poświęcić swój czas i 

wesprzeć działania Wielkiej Orkiestry. Na 

pierwszy rzut oka, finał jest jednodniowym 

zrywem dużej liczby ludzi, który odbija się 

echem na całym świecie. Sama nazwa wskazuje, 

ze jest to finał, więc z automatu wtedy najwięcej 

się dzieje. Zbierana jest też największa suma  

 

pieniędzy. Jednak zbiórka pieniędzy trwa 

zacznie dłużej, bo już od przed świąt Bożego 

Narodzenia aż do lutego, gdzie licytowane są 

przedmioty oddane na rzecz WOŚP przez 

sportowców, aktorów, polityków. To pokazuje 

poparcie dla idei propagowanych przez 

Orkiestrę, zarówno wśród zwyczajnych 

obywateli, jak i wśród znanych osobistości.  

Działalność tej organizacji jest fenomenem na 

skalę światową. Można ją porównać do takich 

osobistości jak Małysz, Kowalczyk czy 

Amman, którzy pojawili się, uzyskują świetne 

wyniki oraz utrzymają wysoki poziom przez 

lata. To porównanie nie jest przypadkowe, gdyż 

te osoby nie są wytworem świetnego systemu 

szkolenia. Po prostu pojawiły się jako osoby 

utalentowane i korzystają z tego. Podobnie jest 

w przypadku Jerzego Owsiaka. Jest osobą 

utalentowaną, co objawiło się nie wynikiem 

sportowym, ale uzyskaniem znacznego poparcia 

społecznego dla tego co robi. A zaczynał 

całkowicie od zera. Dodatkowo nad tym co 

udało się osiągnąć, przechodzi do porządku 

dziennego, nie przechwala się nadmiernie i dalej 

robi swoje. To kolejna cecha, która łączy jego 

osobą z Małyszem i Kowalczyk. Oni po prostu 

także robią swoje, nie zaważając na krytykę, 

zarzuty.  

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, jak ważna jest 

działalność Wielkiej Orkiestry dla zdrowia. I nie 

chodzi tu tylko o zdrowie dzieci, dla których 

będzie kupowany sprzęt. Mianowicie, mam na 

myśli zdrowie służby zdrowia. Bez wsparcia  

 

Fundacji, dziecięce oddziały, nie miałyby racji 

bytu. Większość sprzętu do skomplikowanych 

badań, zabiegów została zakupiona ze środków 

WOŚP. Statystyki są takie, że ponad 80% 

sprzętu na oddziałach dziecięcych pochodzi z 

pieniędzy ze zbiórki, a reszta z funduszy NFZ A 

jak mówił prezes Owsiak, powinno być 

odwrotnie. Tu kolejny ukłon na tego człowieka, 

który nie wykorzystuje sytuacji w której się 

znajduje, uzyskania poparcia dla siebie. 

  

 

Mówiąc o zdrowiu, mam na myśli zdrowie 

społeczne. Takie wydarzenie jak finał WOŚP, 

powoduje że ludzie czują się pozytywniej, 

wychodzą z domów mimo kiepskiej pogody i 

przychodzą na koncerty, występy plenerowych, 

organizują imprezy, świetnie się przy tym 

bawiąc. A osoby, którym w głowie tylko 

krytyka wszystkiego co się dzieje, najlepiej 

żeby pozostały w domach, a za rok zawsze 

mogą zmienić zdanie i dołączyć do tysięcy osób 

dobrze nakręconych. 

 

Tak na koniec jeszcze jedno. Zauważalna jest 

istotna poprawa podejścia mediów do tego 

wydarzenia. W dniu finału jak i przed nim 

więcej się mówi o działalności fundacji, jest 

więcej wejść na żywo w dniu finału. Przestało 

być widoczne ignorowanie osiągnięć Wielkiej 

Orkiestry przez media i ciągłe sprawianie 

problemów z uzyskaniem pozwoleń. To jest na 

pewno kolejny pozytywny aspekt ostatniego 

finału. Ułatwia to na pewno organizację takiego 

przedsięwzięcia, a im łatwiej, tym więcej czasu 

można poświęcić na kluczowe sprawy. 

 

By Szym ^^ opracowane na podstawie 

artelis.pl 

 

 



 

 

 

MY O ORKIESTRZE 
O opinie na temat orkiestry Owsiaka zapytaliśmy uczniów klasy pierwszej. To ich 

niektóre opinie: 

„Według mnie pan Jurek Owsiak „Siema” 

jest człowiekiem, który z wielką chęcią 

pomaga Narodowemu Funduszowi 

Zdrowia. Pomaga Polsce wejść w 

cywilizowany XXI wiek” 

 

„WOŚP” jest dobrą okazją do łatwej i 
szybkiej pomocy, okazją, który każdy 
powinien wykorzystać. Sama, co roku biorę 
udział w koncertach, myślę, że dzięki temu, 
komuś chociaż w niewielkim stopniu 

pomogę.” 
Fot.Sylwia Szmidt. Koncert 
 

„Orkiestra jest bardzo ważna, ponieważ Jurek, 
ponieważ Jurek Owsiak zbiera pieniądze na 
aparaturę medyczną potrzebną chorym  
ludziom. Dodatkowo zbierając pieniądze 
można świetnie bawić się. Jednym z wielkich 
wydarzeń jest „światełko do nieba” 
. 
„Jurek Owsiak to bardzo dobry człowiek, 
pomaga dzieciom w całej Polsce. Kupuje 
sprzęt, którego w naszych szpitalach brakuje. 
Potem latem, dla wszystkich, którzy chcą poczuć wolność organizuje Przystanek 
Woodstok”                                                                   „ Światełko do nieba” fot.SylwiaSzmidt 

 
„Najfajniejszą sprawa w takich akcjach charytatywnych, jest to, że ludzie mogą 
zjednoczyć się w dobrym celu. Sprawia im radość, to że pomagają innym” . 
 
 



 
 
 
 
 
 
„Orkiestra to świetny pomysł, aby pomóc dzieciom. Światełko do nieba w tym roku 
wyglądało cudownie. Fajerwerki były niezwykle efektowne. Podobał mi się koncert Blue 
Cafe. Wszyscy dobrze bawili się”. 
 
„Dzięki Jurkowi wiele dzieci żyje, wiele młodych osób zostało wyleczonych z ciężkich 
chorób. Takich ludzi powinniśmy szanować i kochać, bo takich ludzi jest bardzo mało. 
Owsiak potrafi pomagać i bierze z tego tylko radość”. 
 
 „ Szkoda, że zdarzają się nieuczciwi wolontariusze, którzy podbierają pieniądze z 
puszek” 
 
„WOŚP to organizacja ludzi, którzy pomagają bezinteresownie” 
 
„Jurek Owsiak jest człowiekiem z wielkim sercem, gdyby nie on wiele chorych dzieci nie 
byłoby w stanie normalnie funkcjonować” 
 
„XIX  finał WOŚP zaliczam do udanych. Jestem zachwycona pokazem fantastycznych 
fajerwerków oraz występów artystów. Kolejny raz okazało się, że każdy człowiek jest 
otwarty na pomoc innym”. 
 
 

 
 
 


