
I kategoria: Ojciec Ludwik Wiśniewski OP, urodził się w 1936 roku w Skierbieszowie 

koło Zamościa. Jest teologiem, duszpasterzem, publicystą i byłym działaczem opozycji 

antykomunistycznej. Do zakonu dominikanów wstąpił w 1952 r., w roku  1961 otrzymał 

święcenia kapłańskie. W latach 1966-1968 studiował na Akademii Teologii Katolickiej w 

Warszawie. Najpierw był duszpasterzem akademickim w Gdańsku, potem pełnił tę posługę w 

Lublinie i we Wrocławiu. W drugiej połowie lat 80. organizował „Tygodnie społeczne”, czyli 

cykle spotkań propagujące budowanie niezależnych struktur społecznych. Ojciec Wiśniewski 

napisał głośny list otwarty do Edwarda Gierka, w którym sprzeciwiał się twierdzeniu, że PRL 

jest państwem świeckim. W marcu 1977 r. podpisał „Apel do społeczeństwa polskiego”, 

pierwszy dokument Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Wtedy też został 

zaliczony do 60 polskich opozycjonistów w dokumencie „Rozpoznanie antysocjalistycznych 

wrogich i negatywnych sił w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Po transformacji 

ustrojowej pracował w Krakowie, a potem w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sankt 

Petersburgu. Obecnie mieszka w Lublinie. Ojciec Wiśniewski został odznaczony przez 

Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 

2015 roku Bronisław Komorowski nagrodził go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia 

Polski. W ostatnich latach głośne stały się jego listy i wypowiedzi publiczne, w których 

potępia upolitycznienie polskiego Kościoła i działania jego przedstawicieli, które przeczą 

duchowi Ewangelii. Owocem jego wieloletnich przemyśleń  teologicznych i obywatelskich 

jest książka Nigdy nie układaj się ze złem. Pięćdziesiąt lat zmagań o Kościół i Polskę (WAM, 

2018). 

 

 

II kategoria: Łukasz Garbal (ur. 1976 r.). Pasję do polonistyki i historii oraz 

samoorganizacji społecznej zawdzięcza rodzicom i nauczycielom z Prywatnego Katolickiego 

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie. Współpracował z lubelskim 

Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatrem „NN” (kwartalnik uczniów i nauczycieli „Scriptores 

Scholarium”). Absolwent polonistyki KUL. Doktor nauk humanistycznych (2008). Kustosz 

dyplomowany w Instytucie Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, oddziale Muzeum 

Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. 

Edytor. Opracował wybór pism Jana Józefa Lipskiego: Słowa i myśli. Szkice wybrane 

(Warszawa 2009), Dziennik 1954-1957 (Warszawa 2010), Pisma polityczne. Wybór 

(Warszawa 2011), Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego (Warszawa 2015), oraz 

korespondencji Jana Józefa Lipskiego z Jerzym Giedroyciem (Listy 1957-1991, Warszawa 

2015). 

Autor książek: „Ferdydurke”. Biografia powieści (Kraków 2010), Edytorstwo. Jak wydawać 

współczesne teksty literackie (Warszawa 2011), „Prezydent opozycji”. Krótka biografia Jana 

Józefa Lipskiego (Warszawa 2017), Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 1-2 (Warszawa 

2018). Współpracownik miesięczników „Nowe Książki” (2007-2017), „Znak” (od 2011). 

W czasach licealnych stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, jeden z laureatów 

nagrody dla młodych naukowców „Zostańcie z nami” tygodnika „Polityka” (2009 r.). 

Lokalny aktywista, bliski ruchom miejskim. Mąż i tata. 

 

 



III kategoria: Lidia Niedźwiedzka-Owsiak oraz Jerzy Owsiak 

 

 

 

 

 

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak 

Ekonomistka, absolwentka SGPiS, współzałożycielka  Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, członek zarządu Fundacji, żona Jerzego Owsiaka. Koordynuje działania Fundacji i 

pełni funkcję dyrektora medycznego. Utrzymuje stały kontakt z oddziałami pediatrycznymi, 

które korzystają z przekazanego im sprzętu medycznego. Pomimo tego, że pozostaje w cieniu 

i nie zabiera zbyt często publicznie głosu to trzyma rękę na pulsie i sprawnie zarządza 

działaniami Fundacji. Jest ogromnym wsparciem dla swojego męża w prowadzonych 

wspólnie działaniach, jak podkreśla  Jerzy Owsiak, Fundacji nie byłoby gdyby nie żona – 

Ona to wszystko trzyma – mówi. W 2014 roku wraz z mężem byli Laureatami Kryształowych 

Zwierciadeł. Wyróżniona tytułem Kobiety Roku 2017, który przyznaje miesięcznik „Twój 

STYL”.  

Jerzy Owsiak   

Urodził się 6 października 1953 roku w Gdańsku - polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, 

działacz społeczny, laureat wielu nagród i wyróżnień (m.in. tytuł doktora honoris causa 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Medal 

świętego Jerzego, Nagroda Jerzmanowskich). Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes 

zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z którą realizuje ideę corocznego 

Finału WOŚP – rekordowej zbiórki publicznej prowadzonej w kraju i na świecie. Do tej pory 

Fundacja w styczniowych zbiórkach zebrała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1 

mld złotych. Twórca Przystanku Woodstock (dziś Pol’and’Rock Festival) – największego 

otwartego Festiwalu w Europie. Współautor publikacji: Listy do Owsiaka, Orkiestra Klubu 

Pomocnych Serc, czyli monolog-wodospad Jurka Owsiaka, Przystanek Woodstock – historia 

Najpiękniejszego Festiwalu Świata oraz autor książki Róbta co chceta, czyli z sercem jak na 

dłoni – 20 lat grania.  

 

 


