
Jubileuszowy 30. Finał WOŚP  w Myślenicach już 30 stycznia w Myślenickim Ośrodku 

Kultury i Sportu! 

Wielkimi krokami zbliża się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! 

Myślenice, wspólnie z całą Polską, zagrają w już w niedzielę, 30 stycznia. W tym roku 

ponownie sercem myślenickiego finału będzie sztab, studio i sala widowiskowa w 

budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu,  a wszystkie finałowe atrakcje 

transmitowane będą przez Internet. Transmisja ruszy 30 stycznia już o godz.12:45 . 

Nie zabraknie koncertów, występów, licytacji i gorącej atmosfery 

Do końca świata i o jeden dzień dłużej - w tym roku to piękne hasło Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy usłyszymy już po raz 30. Myślenickie „centrum dowodzenia” Orkiestry 

czyli sztab główny będzie po raz drugi w budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. 

„Mamy nadzieję, że spotkamy się zarówno online jak i na żywo. Jeśli sytuacja 

epidemiologiczna pozwoli, wydarzenie będzie można obejrzeć również w formie stacjonarnej, 

oczywiście z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego i obowiązujących limitów 

publiczności. Dokładne informacje, czy będzie to możliwe podamy tuż przed finałem do 

publicznej wiadomości na naszych kanałach społecznościowych – informuje Piotr Szewczyk, 

dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.  

Koncerty popularnych myślenickich grup muzycznych odbędą się na sali widowiskowej w 

MOKiS, w reżimie sanitarnym i jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli z udziałem 

publiczności. Będzie można również wszystko obejrzeć na ekranach swoich komputerów w 

domach! Na żywo, w internecie na profilu fb MOKiS. Zaproszone zespoły prezentują bardzo 

dużą różnorodność gatunkową, od akustycznych brzmień, przez elektro, po ciężkiego rocka. 

Lokalną scenę reprezentować będą:  The Bright Brothers, Volkman, Panaceum, HighSanity, 

Psychodela, Synthetic Blast, The Bastard, LiskY oraz Jojo May. Całość zamkną DJskie sety 

w wykonaniu Rycerzy Okrągłego Stołu. Pomysłodawcą koncertu kapel jest Kacper 

Jaśkowiec. 

W MOKiS zlokalizowane będzie również studio festiwalowe we współpracy z Myślenice Itv 

Telewizją Internetową - Region Południe. Pomiędzy koncertami prosto ze studia będą 

transmitowane rozmowy z osobami zaangażowanymi w Wielką Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy i przyjaciółmi WOŚP. 

Program pozakoncertowy został wzbogacony o ciekawe wydarzenia towarzyszące: wykład z 

astronomii Radosława Ambrożego (członka Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i 

wielkiego pasjonata astrofotografii) oraz fotocast Myślenickiej Grupy Fotograficznej. 

Myślenicki Finał odbywać się będzie również w innych lokalizacjach w Myślenicach, gdzie 

niewątpliwe atrakcje czekają również na fanów sportu. Zarówno tych motoryzacyjnych, gdzie 

przy Rynku w Myślenicach będzie miał miejsce pokaz samochodów (między godz.9.00 a 

13.00), pokaz organizuje Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice. Jak i biegowych, gdzie 

na Zarabiu od godz.10.00 będzie możliwość dla wszystkich chętnych dzieci na trening 

biegowy i marszobieg po parku, a o godz.10.45 trening biegowy i marszobieg w terenie na 

dystansie ok.6km. Zainteresowanych udziałem zapraszamy na zbiórkę na ul.Zacisze (Zarabie) 

przy szlabanie, a treningi odbędą się pod czujnym okiem Dominka Szczurka z „Bieganie to 

moje paliwo”.  



30., jubileuszowa, "Orkiestra" zabrzmi pod hasłem „Przejrzyj na oczy!” 

30., jubileuszowa, "Orkiestra" zabrzmi pod hasłem „Przejrzyj na oczy!” i będzie wspierać 

zbiórkę dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 

Będzie to pierwsza zbiórka dedykowana dziecięcej okulistyce, jednak nie pierwsze działanie 

WOŚP związane z ratowaniem wzroku najmłodszych pacjentów. „ W zeszłym roku 

Myślenicki Sztab zebrał ostatecznie kwotę ponad 167 tys. Zł. Liczymy, że w tym roku uda się 

ją przebić! – podsumowuje Anna Nodzyńska-Papierz, organizatorka myślenickiego sztabu. 

Link do e-skarbonki sztabu WOŚP Myślenice: https://eskarbonka.wosp.org.pl/5jhhfa , a 

wszystkie aukcje myślenickiego sztabu są dostępne pod linkiem 

https://allegro.pl/uzytkownik/wosp-myslenice. Wydarzenie na facebooku 30.Finał WOŚP w 

Myślenicach 

Partnerem organizacyjnym i finansowym Finału WOŚP w Myślenicach jest Miasto i Gmina 

Myślenice. Finał odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 

Myślenice Jarosława Szlachetki. 
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