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POCHODZENIE	

Jerzy	Owsiak	urodził	się	6	października	1953r.	W	wieku	8	lat	przeprowadził	się	
wraz	 z	 rodzicami	 do	 Warszawy.	 Jego	 ojciec,	 Zbigniew	 Owsiak,	 był	 milicjantem.	
W	późniejszych	 latach	 awansował	 na	 zastępcę	 komendanta	 posterunku	 ds.	
polityczno-wychowawczego	 oraz	 naczelnikiem	 Wydziału	 II	 Biura	 Dochodzeniowo-
Śledczego	w	kraju.	Pełnił	również	funkcje	I	i	II	sekretarza	egzekutywy	POP	PZPR.	Jego	
matka,	 Maria	 Owsiak,	 pracowała	 w	 sądach	 jako	 prokuratorka,	 sekretarka.	 W		
późniejszym	czasie	została	księgową	w	Banku	PKO.	Jerzy	Owsiak	miał	również	brata,	
Andrzeja	Owsiaka.	

	

RODZINA	

Jerzy	 Owsiak	 wziął	 ślub	 12	 lutego	 1976r.	 Jego	 żona,	 Lidia	 Niedźwiedzka-
Owsiak,	 jest	 członkiem	 zarządu	WOŚP,	 którego	 prezesem	 jest	 jej	 mąż.	 Pomimo	 to	
stara	 trzymać	 się	 z	 dala	 od	 mediów.	 Jerzy	 i	 Lidia	 Owsiak	 mają	 dwie	 córki.	 Starsza	
Alexandra	Owsiak	 (ur.	1979r.)jest	byłą	pracownicą	WOŚP.	Obecnie	pracuje	w	 firmie	
"Tabasco"	 	 Młodsza	 córka,	 Ewa	 Owsiak	 (ur.1989),	 jest	 właścicielką	 "Feel	 Miht	
Production".	Firma	ta	nie	posiada	strony	internetowej	ani	telefonu.		

	

	



	

DZIAŁALNOŚĆ	

Działalność	radiowa	i	telewizyjna		

Jerzy	Owsiak	zaistniał	w	środowisku	muzycznym	dzięki	Wojciechowi	Waglewskiemu.	
Waglewski	razem	ze	swoim	zespołem	Voo	Voo	wspierał	założoną	przez	Owsiaka	pod	koniec	
lat	 80	 XX	 w.	 organizację	 happenningową	 	 -	 Towarzystwo	 Przyjaciół	 Chińskich	 Ręczników.	
Ich	pierwszą	udokumentowanym	wystąpieniem	był	happening	podczas	festiwalu	w	Jarocinie	
w	1988	roku.	 	W	tym	samym	roku	rozpoczął	 swoją	pierwszą	audycję	autorską	w	Rozgłośni	
Harcerskiej.	 Kolejnym	 przedsięwzięciem	 Owsiaka	 była	 audycja	 „Brum”,	 którą	 prowadził	
w	latach	 1991-1994	 na	 falach	 Programu	 III	 Polskiego	 Radia.	 W	 1994	 roku	 zmieniono	 jej	
nazwę	 na	 „Sie	 kręci”.	 Dobiegła	 ona	 końca	 w	 1999	 roku.	 Następna	 była	 „Kręcioła”	 w	
Programie	 I	 Polskiego	 Radia.	 Na	 antenie	 RMF	 FM	 odbywały	 się	 także	 spotkania	 ze	
słuchaczami,	jednak	zostały	zdjęte	po	konflikcie	z	władzami	stacji.	W	roku	1991	Jerzy	Owsiak	
zaczął	 swoją	 współpracę	 z	 TVP.	 W	 grudniu	 tego	 samego	 roku	 przygotował	 program	 dla	
Dwójki	 „Róbta,	 co	chceta,	 czyli	 rockandrollowa	 jazda	 bez	 trzymanki”,	 który	 w	 1994	 roku	
zmienił	 nazwę	na	„Dziura	w	 koszu”,	 a	w	 1996	na	 „Kręcioła”.	Prowadził	 też	 coroczne	 finały	
WOŚP	oraz	program	„Bezpieczne	wakacje”.	Jego	współpraca	z	telewizją	publiczną	kończy	się	
po	 16	 latach.	 Owsiak	 powraca	 do	 działalności	 radiowej.	 W	 ramach	 powrotu	 4	 lutego	
rozpoczyna	 audycję	 „Dźwiękoszczelny	 magazyn	 Jurka	 Owsiaka”	 na	 falach	 radia	 WAWA.	
Kontynuacja	na	antenie	radia	Eska	Rock	trwa	od	sierpnia	2008	roku	do	kwietnia	2010	roku.	
W	 lipcu	 podejmuje	 się	prowadzenia	młodzieżowego	 programu	 O.TV.	 Program	 kończy	 się	 w	
listopadzie	 trzy	 lata	 później.	 W	 2011	 roku	 Owsiak	 postanawia	 stworzyć	 wideoblog	
internetowy	owsiaknet.pl,	 zmieniony	w	2014	na	kręcioła.tv	 i	 trwający	do	dnia	dzisiejszego.	
18.01.2012	 na	 cztery	 lata	 do	Programu	 III	 Polskiego	 Radia	 powraca	 audycja	 „Sie	 	 kręci”.	
Często	był	 gościem	w	Programie	 I	Polskiego	Radia	w	 ramach	„Popołudnia	 z	 Jedynką”.	 Tym	
kończy	 swoją	 pracę	 w	 Radiu	 Polskim,	 a	 zaczyna	 w	 Antyradiu,	 prowadząc	 audycję	 „Zaraz	
będzie	ciemno”.		

	

Działalność	organizacyjna/koncertowa	

Pod	koniec	 lat	 80.	 i	w	 latach	90.	XX	wieku	Owsiak	 zajmował	 się	organizacją	 imprez	
i	koncertów	 rockowych.	 Jego	 specjalizacją	 była	 organizacja	 koncertów-maratonów	
muzycznych,	 a	 cechą	 charakterystyczną	 i	 łączącą	 je	 wszystkie	 była	 „jąkająca	
się	konferansjerka”	 oraz	 popularne	 w	 tamtych	 czasach	 zespoły	 punkowe.	 	 Zadebiutował	
„Letnią	 zadymą	 w	 środku	 zimy”,	 która	 odbyła	 się	 27.01.1989	 w	 klubie	 „Stodoła”	 w	
Warszawie.	Warto	też	wspomnieć	o	„Zadymie	na	Torwarze”	w	Warszawie	w	1989	roku,	„50.	
Rock’n’roll’ach	na	I	Maja”	w	klubie	Fugazi	w	Warszawie	w	1993	roku	oraz	„Warsaw	-	Berlin	2	
Step”	 w	 Agrykoli	 w	 Warszawie	 w	 1993	 roku.	 	 W	 1991	 –	 1992	 razem	 z	 Walterem	
Chełstowskim	 kierował	 Festiwalem	 w	 Jarocinie.	 W	 takim	 samym	 składzie	 zorganizował	
pierwszy	Przystanek	Woodstock	w	1995	rok	w	Czymanowie.	Pomysł	powstał	rok	wcześniej,	
kiedy	w	 USA	 odbył	 się	po	 25	 latach	 festiwal	Woodstock.	 Kolejne	 edycje	 odbywały	 się:	 	 w	



Szczecinie	(1996	rok),	w	Żarach	(1997	–	1999	i	2001	–	2003),	Lęborku	(2000)	oraz	finalnie	od	
2004	roku	w	Kostrzynie	nad	Odrą.		

	

	

Działalność	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy	

Pierwszą	 zbiórkę	 Owsiak	 zorganizował	 bardzo	 spontanicznie	 po	 usłyszeniu	 apelu	
kardiochirurgów	 z	 Centrum	 Zdrowia	 Dziecka	 o	 wsparcie	 finansowe	 zakupu	 sprzętu	
medycznego	dla	umierających	dzieci.	W	1992	Owsiak	zaprosił	lekarzy	do	programu	„Brum”,	
a	następnie	każdego	dnia	powtarzał	słuchaczom,	aby	wpłacali	pieniądze.	Kontynuował	akcję	
na	jarocińskim	festiwalu.	Dzięki	pozytywnemu	odzewowi	 i	zebraniu	dużej	kwoty	pieniężnej,	
udało	się	nadać	działaniom	formę	prawną.	W	marcu	1993	roku	z	inicjatywy	Jerzego	Owsiaka	
oraz	 Waltera	 Chełstowskiego	 powstała	 organizacja	 charytatywna	 WOŚP.	 „I	 Finał”	 odbył	
się	03.01.1993	 roku.	 Od	 tego	 momentu,	 co	 roku	 odbywa	 się	 „Finał	 Wielkiej	 Orkiestry	
Świątecznej	 Pomocy”,	 a	 Owsiak	 pełni	 rolę	 głównego	 organizatora.	 Jest	 także	 głównym	
prowadzącym	programu	telewizyjnego	pod	tym	samym	tytułem	w	TVP2	od	2015	roku.		

	

Krytyka	działalności		

Pomimo	wielkodusznych	działań	 i	ogromnej	pomocy	dla	chorych	dzieci,	nie	wszyscy	
mają	 o	 nim	dobre	 zdanie.	Owsiak	 spotyka	 się	 z	 krytyką	 zarówno	 ze	 strony	 zwykłych	 ludzi,	
jak	i	ze	strony	polityków.	Prawica	zarzuca	mu,	m.in.	promowanie	hedonistycznego	stylu	życiu	
i	 relatywizmu	 moralnego.	 Nie	 podoba	 się	 również	 jego	 otwartość	 i	 zgoda	 na	 działalność	
różnych	 ruchów	 religijnych,	 np.	 Międzynarodowego	 Towarzystwa	 Świadomości	 Kryszny,	
twierdząc,	 że	 może	 być	 to	 zagrożeniem	 dla	 młodzieży.	 Kontrowersję	 wzbudzają	 też	 jego	
poglądy,	 zwykle	 na	 drażliwe	 tematy,	 takie	 jak	 eutanazja,	 o	 której	 stwierdził,	 że	 czas	 już	
porozmawiać.	 Choć	 zwolennikiem	 tej	 metody	 nie	 jest,	 uważa,	 że	 może	 pomóc	 starszym,	
chorym	osobom.	Kolejną	rzeczą,	która	wzbudza	u	niektórych		niechęć	do	jego	osoby	jest	jego	
dyskryminujące	traktowanie	dziennikarzy	mających	złe	zdanie	o	WOŚP.	Wiele	osób	sądzi	też,	
że	Owsiak	przywłaszcza	sobie	pieniądze	zebrane	dla	WOŚP.	

	

	

	

WYRÓŻNIENIA	I	NAGRODY	

Odznaczenia	państwowe:	

o Krzyż	Kawalerski	Orderu	Odrodzenia	Polski	–	1999	
o Krzyż	Komandorski	Orderu	Odrodzenia	Polski	–	2011	

	



Inne	wyróżnienia:	
	

o Srebrne	Usta	–	1993	
o Wiktor	1993,	Wiktor	1994,	Wiktor	Publiczności	1999	oraz	Superwiktor	2000	
o Medal	świętego	Jerzego	–	honorowa	nagroda	„Tygodnika	Powszechnego”	–	

1997	
o Honorowa	Odznaka	GOPR	„Za	Zasługi	dla	Ratownictwa	Górskiego”	–	1998	
o Order	Ecce	Homo	–	2003	
o Europejczyk	Roku	2006	
o Odznaka	honorowa	„Za	Zasługi	dla	Województwa	Lubuskiego”	–	2006	
o Odznaka	honorowa	„Za	Zasługi	dla	Ochrony	Praw	Człowieka”	–	2009	
o Perła	Honorowa	Polskiej	Gospodarki	w	kategorii	krzewienie	wartości	

społecznych	–	2009	
o Odznaka	Honorowa	„Bene	Merito”	–	2010	
o Laureat	Złotego	artKciuka	w	2010roku,	przyznanego	na	Interdyscyplinarnym	

Festiwalu	Sztuk	Miasto	Gwiazd	w	Żyrardowie	za	Festiwal	Przystanek	
Woodstock	

o Buzdygan	2011	–	honorowa	nagroda	„Polski	Zbrojnej”	
o Srebrny	Medal	„Za	Zasługi	dla	Policji”	–	2012	
o Tytuł	doktora	honoris	causa	Uniwersytetu	Pedagogicznego	im.	Komisji	

Edukacji	Narodowej	w	Krakowie	–	2013	
o Medal	Szczytu	Laureatów	Pokojowej	Nagrody	Nobla	–	2013	
o Nagroda	Mediów	Niptel	–	2014	
o Nagroda	im.	Jerzmanowskich	–	2014	
o Nagroda	Lewiatana	–	2014	
o Nagroda	Zwierciadła	–	2014	
o Nagroda	plebiscytu	„Ludzie	Wolności”	Gazety	Wyborczej	z	okazji	25.	rocznicy	

wyborów	w	1989	roku	w	kategorii	Społeczeństwo	–	2014	
o Nagroda	Za	Odważne	Myślenie	przyznawana	przez	Zarząd	Konfederacji	

Lewiatan	i	Fundację	na	Rzecz	Myślenia	im.	Barbary	Skargi	-	2014	
o Medal	im.	prof.	Wacława	Szuberta	PAN	
o 5	czerwca	2014	Rada	m.st.	Warszawy	nadała	mu	tytuł	Honorowego	

Obywatela	miasta	stołecznego	Warszawy	
o Najlepszy	promotor	koncertowy	na	świecie	plebiscytu	International	Music	

Industry	Awards	(MUSEXPO)	–	2015	
o Medal	pamiątkowy	UJ	„Plus	ratio	quam	vis”	–	2017	

	
KALENDARIUM	
	
-	1953	–	narodziny,	
-	1988	–	koncerty	Voo	Voo,	
-	1991	–	audycja	„Brum”,	
-	1991	-	współpraca	z	TVP,	



-	1993	–	„I	Finał”	WOŚP,	
-	1994	–	audycja	„Sie	kręci”,	
-	1995	–	Woodstock,	
-	1996	–	program	„Kręcioła”	
-	1999	–	Krzyż	Kawalerski	Orderu	Odrodzenia	Polski,	
-	2007	–	powrót	do	Radia,	
-	2007	–	kanał	Owsiak.TV,	
-	2009	–	książka	„Róbta,	co	chceta,	czyli	z	sercem	jak	na	dłoni”,	
-	2011	–	internetowy	wideoblog	owsiaknet.pl,	
-	2014	–	internetowy	wideoblog	kręcioła.tv,	
-	2011	-	Krzyż	Komandorski	Orderu	Odrodzenia	Polski,	
-	2016	–	program	„Zaraz	będzie	ciemno”.	

	

	

ZNACZENIE	POSTACI	

	 Jerzy	 Owsiak	 dzięki	 zaangażowaniu	 społecznemu	 zmienił	 życie	 wielu	 ludzi.	 Swoimi	
działaniami	uratował	wiele	dzieci,	ale	też	rozwinął	możliwości	medycyny	dziecięcej	w	Polsce.	
Człowiek	 ten	 bezinteresownie	 poświęcił	 prawie	 całe	 swoje	 życie	 na	 pomoc	 innym.	 Ze	
względu	 na	 to,	 jak	 bardzo	 przyczynił	 się	 do	 wyglądu	 naszej	 rzeczywistości,	 bezapelacyjnie		
zasługuje	na	tytuł	współczesnego	Prometeusza.	

	

	

	

	

Biogram	opracowali	uczniowie	klasy	IIa:	Olga	Rzepecka,	Agata	Nowak,	Mikołaj	Michałek.	


