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OPIS METODOLOGII 



INSPIRACJA 
Ostatnio przeprowadzone dla marki Rossmann badania pokazały, że liczne grono 

Polaków bierze udział tylko w jednej akcji charytatywnej w roku. Właśnie 

w WOŚP. I nie ma się co dziwić – jest o niej głośno, wszędzie pełno wolontariuszy, 

wsparcie jest bardzo łatwe.  

 

Wszystko to jest jednak nie tylko czynnikiem decydującym o sukcesie, ale też 

w dużej mierze tego sukcesu skutkiem. 



CELE BADAWCZE 
Na temat WOŚP napisano już wiele, ale zazwyczaj sprowadzało się to do 

powierzchownych analiz, w zdecydowanej większości tworzonych na potrzeby 

prostych materiałów dziennikarskich – o sukcesie decydować miałyby charyzma Jurka 

Owsiaka, budzące empatię cele związane z dziećmi, widoczność efektów pomocy w wielu 

szpitalach w Polsce. 

My jednak uważamy, że te rzeczywiste przyczyny sukcesu WOŚP tkwią głębiej w kulturze. 

Postawiłyśmy sobie za cel zidentyfikowanie ich, żeby w końcu móc z pełnym przekonaniem 

odpowiedzieć na pytanie: DLACZEGO AKURAT WOŚP JEST 

NAJPOPULARNIEJSZĄ  AKCJĄ SPOŁECZNĄ W POLSCE? 

Celem tego raportu jest więc wskazanie czynników decydujących o sukcesie 

WOŚP, a jednocześnie pokazanie potrzeb, obaw i nadziei Polaków, które są przez 

WOŚP zagospodarowane. 

 



OSOBY OBJĘTE BADANIEM 
• O sukcesie WOŚP stanowią osoby ją wspierające. Ale przygotowanie każdego 

kolejnego Finału skupia wokół swojej idei marki, organizacje i lokalne 

ośrodki. Angażuje wielkie grono wolontariuszy. Na Finale obecne są służby 

porządkowe. Poza tym, akcja osadzona jest silnie w kontekście medialnym. 

Ma nie tylko zwolenników, ale też przeciwników.  

• Dopiero badanie 360°– przeanalizowanie każdej z tych perspektyw – pozwoliło 

na uzyskanie pełnego obrazu sukcesu WOŚP – wyłonienie elementów 

wspólnych, trafnie opisujących rzeczywistość. 



OSOBY OBJĘTE BADANIEM 



• Zastosowałyśmy miks różnych technik – od analizy materiałów zastanych, 

poprzez obserwację i techniki prowokacyjne, po wywiady indywidualne i grupowe. 

• Dane zastane i deklaracje zebrane w czasie wywiadów skonfrontowałyśmy 

z rzeczywistymi zachowaniami. 

• Każdej z grup osób objętych badaniem dedykowana była specjalna technika 

pozwalająca na uzyskanie jak najgłębszych wyników. 

• Zastosowane zostały techniki: 

– Ethno Rozmowa® 

– Diada 

– Obserwacja uczestnicząca 

– Internet Safari 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADANIA 



NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 



CZYNNIKI SUKCESU WOŚP 



1. 

SERCE, a nie rozum 

WOŚP stawia głównie na emocjonalne 

komunikaty, co tworzy barierę z uczuć. Taką, 

która nie zostawia miejsca nie tylko na 

rzeczową krytykę, ale też na racjonalne 

argumenty. 



KOMUNIKATY WYŁĄCZNIE 
EMOCJONALNE 

WOŚP, a w szczególności Jurek Owsiak będący twarzą akcji, tworzy głównie 

emocjonalne komunikaty, nawet wtedy, kiedy podaje twarde dane. Te 

emocjonalne komunikaty są też bardziej przez nas zauważalne i lepiej przyswajane. 

W konsekwencji akcję postrzegamy przez pryzmat emocji, nie rozpatrujemy jej 

atrybutów w żadnej mierze posługując się kryteriami racjonalnymi. Jeśli się pojawiają 

– stanowią tylko racjonalizację dla tych emocji. Mówimy, że „każdego może 

spotkać choroba”, ale w rzeczywistości w to nie wierzymy. Jest to po prostu jeden z 

pierwszych schematów językowych, który przychodzi nam do głowy, kiedy nie 

potrafimy zidentyfikować swoich głęboko ukrytych motywów o podłożu 

emocjonalnym. 



SKĄD SUKCES? 
Bazowanie na emocjach stanowi o sukcesie, bo emocje są niepodważalne. 

O WOŚP myślimy, jak o wielkiej idei niesienia pomocy, która sama w sobie jest 

dobra i piękna. Nie da się wytoczyć krytyki, rozważyć plusów i minusów akcji – 

przestrzeń racjonalnej dyskusji została zagarnięta przez emocje. 

A emocjonalne sprzeciwienie się WOŚP to sprzeciwienie się idei niesienia pomocy, 

które oznacza bycie złym człowiekiem. 



MATERIAŁY Z TERENU 

Dziennikarz: Nikt nie mówi 

o problemach systemowych, nikt 

nie pisze o tym, że działania 

WOŚP w 2015 roku zasiliły 

jedynie 0,079% budżetu NFZ. Jak 

próbuje się taki temat rozpocząć, 

to wszyscy albo idealizują 

i nerwowo reagują, albo krytykują. 

Wolontariuszka, 18 lat: Stoję od 

9.00 rano i jestem w szoku, jak 

ludzie się do mnie garną – ja nawet 

nie muszę nic mówić, nic robić, 

a serio, no popłakałam się nawet, bo 

przyszła do mnie kobieta 

i powiedziała, że daje mi pieniądze – 

a dała 100 zł!!!! Bo powiedziała, że 

jej dziecko żyje tylko dzięki 

sprzętowi WOŚP.  Nawet teraz jak 

o tym mówię, to mam mokre oczy. 

To jest niesamowite.  

Piotr Wielgucki: Owsiak jest brutalnym 

manipulatorem, który przywiązuje do 

swoich propagandowych machin 

oblężniczych chore i kwestujące dzieci, 

po czym krzyczy: „Nie mnie atakujcie, 

tylko te dzieci, którym odbieracie 

radość i nadzieję”. Oczywiście nie jest 

to cytat dosłowny, ale wymowa zawarta 

w propagandzie serwowanej przez 

WOŚP, która służy utrzymaniu całego 

biznesu i przykrywaniu interesów 

Owsiaka. 



2. 

RAZEM raźniej 

WOŚP tworzy wspólnotę – taką, której 

działanie widać i do której każdy może 

należeć. A taka właśnie przynależność jest 

częścią naszych podświadomych tęsknot. 



RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 
Wspólne świętowanie w centrum miast, serduszka, komunikacja o osiągnięciach 

dzięki działaniu razem – to wszystko przyczynia się do podkreślenia roli 

przynależności do wspólnoty. Dodatkowo nie są mocno podkreślane 

komunikaty o tym, że do zebranej kwoty dokładają się także wielkie marki, co 

wzmacnia jeszcze poczucie sprawczości. 

Dzięki temu istnieje silne przekonanie, że sukces WOŚP to sukces wielu osób, 

które połączyły swoje siły. Czujemy, że mamy moc, robimy wiele, razem coś 

osiągamy. 



Na co dzień nie mamy zbyt wiele okazji do kultywowania wspólnotowości i 

jesteśmy przekonani, że z wieloma rzeczami musimy sobie poradzić 

samodzielnie. Przy czym czujemy, że wiele z nich nas przerasta. To są te momenty, 

kiedy za wspólnotową sprawczością tęsknimy najbardziej. A WOŚP daje 

dowód na to, że w obliczu problemu inni są w stanie nam pomóc i pomoc ta może 

być bardzo znacząca. Taka świadomość daje poczucie bezpieczeństwa. 

SKĄD SUKCES? 



MATERIAŁY Z TERENU 

Wolontariuszka, 26 lat: WOŚP jest lepszy np. 

od Szlachetnej Paczki w tym, że każdy może 

dać tyle, ile uważa. Nawet drobniaki. Ja 

pamiętam, jak kiedyś taki starszy pan krążył 

koło mnie w zeszłym roku i widziałam, że 

jakby chce się o coś zapytać – w końcu sama 

do niego podeszłam, a on mi powiedział, że 

się wstydzi, że ma tylko trochę pieniędzy – 

dosłownie grosze. A ja mu wytłumaczyłam, że 

to przecież nieważne – tu grosz, tam grosz – 

nawet jakby każdy dał po złotówce, to ile się 

uzbiera!  

 

Wpis z Twittera wspierający akcję Master Card 

i wyrażający uznanie dla działania wspólnoty 



WSPARCIE (PSEUDO)ANONIMOWE 
WOŚP nieodłącznie kojarzy się z serduszkiem. Przyklejenie naklejki przez 

wolontariusza pokazuje innym, że wspieramy akcję, a tym samym stajemy 

się częścią wspólnoty dobrych ludzi. 

W konsekwencji godzimy się na pokazanie przynależności i wsparcia, a nie 

je manifestujemy. W innego rodzaju akcjach bierzemy udział zazwyczaj samodzielnie, 

bez świadków. Ludzie wokół dowiedzą się o tym dopiero, gdy im powiemy.  

A chwalić się dobroczynnością nie wypada, bo ma to być działanie 

bezinteresowne, anonimowe.  



SKĄD SUKCES? 
Chcemy działać charytatywnie i jesteśmy przekonani, że takie działanie powinno 

być bezinteresowne i bez chwalenia się. Z drugiej strony jednak pragniemy 

pokazać, że wspieramy, że jesteśmy dobrymi osobami. Chcemy, żeby inni o 

tym wiedzieli. WOŚP rozwiązuje ten problem. Pozwala w bardzo łatwy sposób 

zaspokoić potrzebę, której zaspokajanie przy innych akcjach wiąże się z 

dużym ryzykiem.  



MATERIAŁY Z TERENU 

Policjant: Na mundurze 

możemy mieć przyklejone 

serduszko. Jedno, wiadomo, 

nie kilkanaście. Powiem, że 

to nawet dobrze jest 

widziane, jak mamy to 

serduszko. 

Z raportu badacza: Po wsparciu 

WOŚP poprzez wrzucenie 

pieniędzy do puszki kwestujący 

nie pytają nawet, czy osoba 

wspierająca chce serduszko – 

zakładają, że chce. Często 

również samodzielnie to 

serduszko przyklejają na 

płaszcz czy torbę takiej osoby, 

rzadziej dają do ręki. 

 

Dziewczyna z subkultury punkowej 

biorąca udział w Finale 



Do puszki można wrzucać nawet niewielkie kwoty, wolontariusze są wszędzie, więc 

nie trzeba ich szukać. Internet daje jeszcze więcej możliwości – można 

przekazywać nie swoje pieniądze (np. akcja Master Card) bez wychodzenia z domu. 

WOŚP daje nam możliwość silnego poczucia się częścią wspólnoty 

stosunkowo małym nakładem sił.  A my to doceniamy. I czujemy się docenieni 

za każdy, nawet minimalny, wysiłek. 

PRAWIE NIEZAUWAŻALNY WYSIŁEK 



SKĄD SUKCES? 
Wysoki poziom przywiązania do wygody jest bardzo widoczny w naszych 

działaniach. Nie tylko w ramach akcji charytatywnych – w ogóle w życiu. Jeśli 

możemy zrobić coś bez wysiłku, to zrobimy to znacznie chętniej. Inne 

akcje często wymagają zdecydowanie więcej – musimy wykonać określone 

czynności, wpłacić konkretne kwoty, samodzielnie dostarczyć datki, zaangażować 

dodatkowo swój czas i energię. WOŚP przekonuje, że liczy się każda złotówka. I z 

tych nawet najmniejszych kwot buduje spektakularny sukces zbiorowości. 



Wiadomość z Twittera o możliwości wspierania WOŚP 

„przy okazji” 

Kobieta, 56 lat: Aby dać na 

WOŚP, nie trzeba jakichś 

specjalnych nakładów czasu – 

wolontariuszy jest tylu, że 

wystarczy drobne po zakupach 

im przekazać. 

MATERIAŁY Z TERENU 



3. 

KARNAWAŁ w karnawale 

WOŚP pozwala w na wzmocnienie cech 

charakterystycznych dla okresu karnawału. 

Spontaniczność, radość, familiarność – za to 

kochamy akcję Owsiaka. 



POZORNY CHAOS 
Zarówno wizerunek samego Jurka Owsiaka, jak i cała atmosfera WOŚP, są 

zdominowane przez spontaniczność i żywiołowość. Perspektywa organizacji 

współpracujących z WOŚP pokazuje jednak, że z roku na rok Finał jest coraz lepiej 

zorganizowany, a już i tak od kilku lat wyznacza najwyższe standardy. 

Jednocześnie pojawiające się wśród przeciwników WOŚP głosy krytyki związane z 

niedopełnianiem formalności tylko wzmacniają ten sukces oparty o pozornie 

chaotyczne działanie. 

Spojrzenie na Finał pod kątem stopnia zorganizowania z zewnątrz musi 

doprowadzić do wniosku, że to cud, że wszystko się udaje – wygląda, jakby nic 

nie było przygotowane, nikt nie miał żadnego planu. I w taki właśnie sposób 

o tym Finale i o całej akcji myślimy. 



SKĄD SUKCES? 
Wierzymy, że spontaniczne działanie, pozornie bardzo chaotyczne, nie niesie za 

sobą żadnych ukrytych celów. Jest prostolinijne i niesformalizowane, przez co 

w większym stopniu godne zaufania i niewiążące się z wyrachowaniem. Mamy 

pewność, że nikt nas nie chce oszukać. WOŚP jest, jak dzieci sprzedające 

lemoniadę na święcie ulicy – każdy wie, że sytuacja może nie jest do końca 

formalna i oficjalna, ale i tak chce się je wspierać za samą ideę i dziecięce, 

entuzjastyczne zaangażowanie. W takich sytuacjach wierzymy w uczciwość i 

czyste intencje jak nigdy. 



MATERIAŁY Z TERENU 

Ewelina Dudziak, rzeczniczka 

zarządu PKiN: WOŚP, jako nasz 

klient, muszę przyznać, że jest 

bardzo dobrze zorganizowana – 

współpraca przebiega szybko, 

osoby z nami się kontaktujące od 

strony WOŚP znają procedury, 

mają już wypracowany model 

pracy.  

Policjantka: A to jest wielkie 

przedsięwzięcie – bo podwajany jest 

przecież stan faktyczny, stan 

dzielnicowych jest pełen, a przeważnie 

także i stan osobowy w komendzie. 

Taki mamy oblig przy imprezach 

masowych. A nikt nie mówi, że na 

każdej ulicy jest też prewencja z 

Piaseczna, że dochodzeniówka 

wychodzi, że kryminalni idą w teren, bo 

trzeba zabezpieczać. Tak samo przecież 

jest ze Strażą Pożarną czy karetkami 

i potem ze służbami sprzątającymi – 

oni też pracują normalnie. 

Wolontariuszka, 9 lat: Ja zostałam 

wolontariuszką, ponieważ moja pani od 

polskiego przyszła i powiedziała, że ma 

listę i na nią można się wpisywać. Nie 

musiałam się nigdzie zapisywać (przez 

Internet – przyp. bad.), a tylko moi 

rodzice musieli się zgodzić, że tego dnia 

będą ze mną podczas zbiórki. No 

i dodatkowo za to, że dzisiaj jestem 

wolontariuszką, to dostanę 2 punkty.  



WOŚP skupia wokół siebie bardzo różne grupy – zarówno anonimowych 

darczyńców wrzucających drobne do puszek, jak też osoby ze świata 

showbiznesu, mody, polityki. Jednocześnie każdy ma taką samą rolę – 

każdy „gra z Orkiestrą”. 

W uczestnictwo w akcji angażuje się bardzo wiele osób, nie tylko takich, które są 

do nas podobne i na co dzień włączone przez nas w obręb MY funkcjonującego 

w naszej świadomości. Również takich, które częściej oglądamy w TV, niż na 

żywo, które są dla nas aspircyjne, a których nie mamy okazji spotkać w innych, 

równie pozbawionych granic i charakteryzujących się familiarnymi 

relacjami, wspólnotach.  

ZDETRONIZOWANA HIERARCHIA 



SKĄD SUKCES? 
Żyjemy w społeczeństwie pełnym podziałów i stale budujemy swoją tożsamość w 

oparciu o antagonizmy. WOŚP pozwala zdetronizować hierarchię wyznaczającą, 

kto jest lepszy, a kto gorszy, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. Zmniejsza 

dystanse społeczne. Przez to wszyscy jesteśmy równi.  



MATERIAŁY Z TERENU 

Kobieta, 67 lat: Przyjeżdżam tu 

z warmińsko-mazurskiego i kiedyś 

przyjeżdżałam z moimi harcerzami – 

to dla nich niebywała nagroda była, 

jak mogli sławne osoby poznać. Dla 

osób z mniejszego miasta jest to 

duże przeżycie. 

Z raportu badacza: Wolontariuszka, 

z którą rozmawiałam pod CH Wileński, 

ubrana była w skórę, miała różowe 

dredy, kolczyki w nosie oraz brwiach 

i mocny makijaż. W pewnym momencie 

powiedziała: „Ja dziś stoję i aż jestem 

w szoku, jak wszyscy podchodzą do 

mnie, uśmiechają się i życzą miłego 

dnia. To niesamowite”.  



MATERIAŁY Z TERENU 

Bartosz Dobrzyński, dyrektor ds. marketingu 

Play: Dla Play jako marki daje to szanse, aby 

pokazać się w kontekście WOŚP-u i jakby 

w kontekście społeczności, bo to, co  

w WOŚP-ie nas ujęło, to to, że w nią się 

angażuje wiele ludzi, takich pochodzących 

z bardzo różnych miejsc, a przede wszystkim 

ludzi młodych, takich, którzy mogą mieć 

pierwsze doświadczenia z tym, że dawanie 

innym swojego czasu i zaangażowania jest 

czymś fajnym. 

Kobieta, 45 lat: Dla mnie to 

niesamowite jest, że dziś pomagają 

wszyscy – przecież Owsiak tu za 

darmo Finał robi, muzycy grają dla 

ludzi w podziękowaniu za datki, 

nawet policja pomaga.  



RADOŚĆ, A NIE EMPATIA 
Akcja nie eksponuje tragedi, nie wyciska łez, nie epatuje chorymi dziećmi. 

Zamiast komunikowania o „niesieniu pomocy”, wszyscy (łącznie z osobami 

wspierającymi) mówią o „dawaniu radości”. 

Niesienie pomocy zazwyczaj daje nam radość, ale nie entuzjastyczną i szaloną, tylko 

spokojną, dojrzałą i natchnioną. Jest to radość, która wynika z ukojenia bólu 

wywołanego empatią, czyli taka, w którą wpisany jest jednak pierwiastek 

smutku i refleksji nad nieszczęściem. WOŚP odbieramy jako akcję pozbawioną 

tego nieprzyjemnego aspektu. 



SKĄD SUKCES? 
Nieszczęście towarzyszy nam na co dzień – znamy osoby cieżko chore albo 

przynajmniej ich bliskich. To jest wpisane w naszą życiową rutynę. WOŚP tworzy 

nam ramy do karnawałowego zawieszenia zasad, które stale rządzą relacjami 

międzyludzkimi. Można być dla siebie miłym, pomagać i uśmiechać się – bez 

narzekania i marudzenia. Wszyscy mamy karnawał, więc wszyscy skupiamy się 

wyłącznie na pozytywnych emocjach. 



MATERIAŁY Z TERENU 

Wolontariusz, 17 lat: Dla mnie 

to jest niesamowite, że dziś 

wszyscy się uśmiechają i są 

tacy mili, i tak samo potem jest 

na Światełku do Nieba, na 

które jedziemy oczywiście po 

zbiórkach. 

Tablica przed kawiarnią przy 

ul. Chmielnej w Warszawie 



MATERIAŁY Z TERENU 

Wolontariuszka, 14 lat: Podoba 

mi się to, że ludzie mnie sami 

zaczepiają, ja nie muszę do nich 

nawet podchodzić, tylko sami 

podchodzą i się zawsze 

uśmiechają, życzą miłego dnia.  

 

Wpis jednej z użytkowniczek Twittera 



4. 

KONTRKULTURA  

na skalę masową 

Z WOŚP działamy poza systemem, ale nie 

wbrew systemowi. Z młodzieńczym 

entuzjazmem, za to konstruktywnie, bez 

ryzyka konfrontowania się z jakimkolwiek 

wrogiem. 



WOŚP, mimo że nie jest to wyrażone wprost, jest działaniem, które nie 

wpisuje się w ramy systemowe. Zapewnia pomoc w obszarze, za który 

odpowiedzialne jest państwo, zaspokajającym najbardziej podstawowe potrzeby.  

Dzięki przemilczeniu tego niewpisywania się w system, pozostaje jednak w dużej 

mierze poza naszymi podejrzeniami o to, że chce ten system zniszczyć. Znajduje 

lukę i ją wypełnia. Bez pretensji, by robić coś więcej.  

KONSTRUKTYWNE DZIAŁANIE POZA 
SYSTEMEM 



SKĄD SUKCES? 
Dzięki temu, że akcja nie stara się niczego zniszczyć, jej oddziaływanie 

postrzegamy jako wyłącznie konstruktywne. Bierzemy udział, bo w ten 

sposób nie sprzeciwiamy się nikomu, nie narażamy się na przymus 

proponowania lepszych rozwiązań, podejmowania kroków naprawczych, ratowania 

służby zdrowia. Dajemy jednorazową pomoc – nie taką, która wymierza w system, 

ale taką, która wspiera osoby, o które ten system nie potrafi odpowiednio 

zadbać. 



MATERIAŁY Z TERENU 

Kobieta, 55 lat: Wiadomo, że pomoc 

szpitalom jest potrzebna, to także przecież 

pomoc i nam – ludziom, którzy jeszcze 

paręnaście lat temu nie mogli korzystać ze 

sprzętów ratujących życie ich dzieci. Moje 

dzieci np. uratowano dzięki takim sprzętom 

z kardiologii – więc po prostu należy 

wspierać WOŚP.  A że rząd nie daje na to 

pieniędzy, to my sami musimy się jakoś 

zorganizować.  

Mężczyzna, 45 lat: To jest jeden taki 

mocny zastrzyk. Nie jakaś rewolucja 

czy stałe wsparcie. Czy wyręczanie 

polityków. Jednorazowa akcja.  



MŁODOŚĆ DLA WSZYSTKICH 
WOŚP skupia młodych ludzi w takim stopniu, w jakim nie udaje się to wielu 

innym akcjom. W dużej mierze również dzięki młodzieńczemu, 

charyzmatycznemu liderowi. Ufność, spontaniczność, radość – to są wartości 

charakterystyczne dla akcji oraz dla młodych. Dużą rolę odgrywa tu również 

Przystanek Woodstock – utożsamiany z WOŚP dzięki obecności Jurka Owsiaka. 

Jest on w mniejszym stopniu postrzegany jako podziękowanie dla wolontariuszy 

(jak brzmi oficjalna idea imprezy), a bardziej służy niezamierzonemu, ale 

skutecznemu rekrutowaniu młodych do wszelkiej aktywności powiązanej z 

WOŚP – wiele osób swoją przygodę z akcją rozpoczęło właśnie od obecności na 

przystanku Woodstock. 

Dzięki temu całą akcję postrzegamy jako manifest młodzieńczej energii – bez 

względu na to, czy sami jesteśmi młodzi, czy ten etap jest już dawno za nami. 



SKĄD SUKCES? 
WOŚP niesie za sobą wiele wartości związanych z młodością. Dla młodych 

jest szansą na zaistnienie tych wartości w przestrzeni publicznej, na co 

dzień zdominowanej przez idee w większym stopniu charakterystyczne dla 

dorosłości. Starszym pozwala na powrót do czasów młodości i oderwanie się 

od dorosłej codzienności. Każdy natomiast przekonuje się, że to nie wiek 

sprawia, że człowiek jest młody, ale chęć działania. I tu wizerunek Jurka Owsiaka jest 

doskonałym przykładem do naśladowania. 



MATERIAŁY Z TERENU 

Bartosz Dobrzyński, dyrektor ds. 

marketingu Play: Jurkowi trudno 

odmówić zaangażowania, pasji, 

takiego drajwu. To są też cechy, 

które chcemy, żeby kojarzyły się 

z naszą marką. 

Jurek Owsiak na Przystanku Woodstock 



5.  

Teraz POLSKA 
Dzięki WOŚP możemy poczuć się lepiej 

jako Polki i Polacy. Zgodnie z tradycją 

spektakularnych akcji narodowych, za to 

wbrew kompleksom wobec innych państw. 



Element polskości jest bardzo mocno widoczny zarówno w komunikacji WOŚP 

(podkreślanie, że w akcję zaangażowana jest cała Polska), jak również w sposobach 

mówienia o niej.  

W Polsce nie słyszymy o akcjach charytatywnych, które występują w innych 

krajach, ale gdyby były takie jak WOŚP, to jesteśmy przekonani, że byśmy o nich 

usłyszeli. Wierzymy, że jest ona fenomenem na skalę światową. Jest tak wielką 

akcją, że aż za dużą, żeby trzymać ją tylko w granicach Polski. Jest czymś, co można 

„wyeksportować”, czym można się pochwalić.  

SPRAWA WIZERUNKOWA 



SKĄD SUKCES? 
Jako wspólnota narodowa stale się porównujemy do innych, a najsilniej właśnie 

wtedy, kiedy osiągamy jakiś spektakularny sukces dzięki działaniu razem. 

WOŚP pozwala nam wypadać bardzo dobrze. Poza tym, mamy kompleksy. 

Czujemy, że nie cieszymy się dobrą opinią. A mamy ku temu aspiracje, dlatego 

rozdmuchujemy każdy sukces. Bez względu na to, czy skakał Małysz, czy ścigał 

się Kubica – wszyscy byliśmy kibicami. Co roku wszyscy gramy z WOŚP – to 

stanowi o naszej sile. Nie tylko jesteśmy lepszymi Polakami, ale jako Polacy lepiej 

o sobie myślimy. 



MATERIAŁY Z TERENU 

Mężczyzna, 24 lata: Przecież WOŚP, to 

fenomen na skalę całego świata – tylko 

my, Polacy, potrafimy się nagle tak 

zorganizować, by coś wspólnie zrobić. 

Nikt inny, w żadnym innym kraju tak nie 

zrobił, jak my! 

Kobieta, 55 lat: To wspaniałe, jak 

wszyscy robią coś w tej Polsce 

razem. 



WOŚP jest działaniem punktowym, które ma bardzo namacalny efekt. Mimo że 

przygotowania do Finału trwają około pół roku, Finał zamyka się w jednym 

dniu.  

Dzięki skupieniu się w komunikacji wyłącznie na kulminacji całego przedsięwzięcia, 

jesteśmy przekonani, że trwa ono wtedy, kiedy jest widoczne w przestrzeni 

publicznej. Czyli jeden dzień.  

RAZ, A DOBRZE 



SKĄD SUKCES? 
WOŚP pokazuje, że nie trzeba mozolnej, stałej, codziennej pracy, żeby 

osiągnąć sukces. A nam to odpowiada. Nie zastanawiamy się ile energii i czasu 

potrzebne jest na przygotowanie zbiórek i zrealizowanie późniejszych zakupów. My 

uczestniczymy jeden dzień w roku i przez ten pryzmat patrzymy na całą akcję. 

Jako społeczeństwo chcemy działać oddolnie i to jest silne. Nie zinternalizowaliśmy 

natomiast mechanizmów systematycznego działania obywatelskiego. 

WOŚP pozostaje w zgodzie z największymi wydarzeniami w historii narodu 

polskiego – zrywami, strajkami, jednorazowymi akcjami. Te w większym stopniu 

stanowią o polskości, niż mniej efektowne, długotrwałe działania.  

 



MATERIAŁY Z TERENU 

Dziennikarz: Akcja WOŚP 

przypomina mi trochę to, co 

działo się w trakcie śmierci 

papieża – takie samo 

zaangażowanie, wzbudzenie 

emocji, oddolna inicjatywa 

wszystkich Polaków, by w tym 

dniu się połączyć.  

  

Wiadomość o znalezieniu się hashtaga WOŚP  

w globalnych statystykach częstotliwości występowania 



PODSUMOWANIE 



Bartosz Dobrzyński, dyrektor ds. marketingu, pomógł nam zrozumieć 

WOŚP z perspektywy marek współpracujących, udzielając wywiadu. 

  

Przeprowadzone badanie dało nam inspirację do przeanalizowania 

sukcesu WOŚP oraz pozwoliło zebrać pierwsze wyniki. 
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