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Akademickie Radio Luz zagra razem z WOŚP 
 
Lekcja szermierki z wicemistrzem olimpijskim i kurs latania dronem, to tylko niektóre 
aukcje przygotowane przez Akademickie Radio Luz z okazji 26. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasi młodzi radiowcy poprowadzą także specjalny 
program. 
 
Tegoroczny finał WOŚP zaplanowano na 14 stycznia, a pieniądze będą zbierane „dla 
wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Fundacja planuje pozyskać m.in. stanowiska 
do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego 
wspomagania oddychania, pompy infuzyjne, a także sprzęt diagnostyczny. 
 
Orkiestrę tradycyjnie już wspiera także Akademickie Radio Luz. W niedzielę od 16.00 do 
20.00 reporterzy będą m.in. relacjonować wydarzenia z pl. Nowy Targ, gdzie 
zaplanowano koncerty, zlot foodtrucków oraz pokaz zabytkowych pojazdów z lat 1960-
1990. 
 
Wspólnie z Politechniką Wrocławską przygotowane zostały również licytacje 
internetowe, z których dochód przekazany zostanie WOŚP. W tym roku na aukcję trafiły 
lekcja szermierki ze szpadzistą Tomaszem Motyką, srebrnym medalistą igrzysk 
olimpijskich w Pekinie w turnieju drużynowym, współprowadzenie audycji Audiostarter z 
szefem muzycznym Radia Luz, przegląd szafy, wspólne zakupy i style coaching ze 
stylistką Julią Daroszewską oraz kurs latania dronem z absolwentami PWr Janem 
Byrtkiem i Kacprem Budnikiem z firmy BZB UAS. 
 
– Będzie to podstawowe szkolenie, w trakcie którego będziemy chcieli przekazać 
wszystkie najważniejsze informacje. Żeby dobrze pilotować drona potrzebna jest 
praktyka i przede wszystkim dużo zdrowego rozsądku. Samolotami bezzałogowymi 
zajmujemy się już bardzo długo. Cała nasza przygoda na Politechnice Wrocławskiej 
opierała się właśnie o tego typu maszyny i ich różne wykorzystanie. Wspaniałe jest to, że 
możemy teraz pracować realizując nasze pasje – mówił Kacper Budnik. 
 
W piątek na aukcjach pojawi się także koszulka z autografem Jakuba Błaszczykowskiego 
oraz kubek Radia Luz podpisany przez dyskobola Piotra Małachowskiego, wicemistrza 
olimpijskiego z Pekinu i Rio de Janeiro i mistrza świata z Pekinu. 
 

Listę aukcji można znaleźć na stronie: 
http://charytatywni.allegro.pl/listing?sellerId=42212135  

 
Neonatologia była celem zbiórek WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki akcjom na wszystkie 
oddziały noworodkowe w Polsce trafiło blisko 4 tys. urządzeń medycznych za łączną 
kwotę niemal 122 mln zł. 

 
Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 

http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml 


