
Uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej Panu Jerzemu Owsiakowi 

 

 

 

(odczytuje Pani Dyrektor) 

Na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2009 

roku, Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Janusz Kochanowski nadał w dn. 10 grudnia 2009 

roku Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” Panu Jerzemu 

Owsiakowi, w uznaniu Jego dorobku i działań na rzecz poprawy stanu zdrowia Polaków, jak 

również inicjatyw służących idei solidarności społecznej i rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego.   

 

 

Szanowni Państwo, Drogi Panie Jurku, 

 

Dzisiejsza uroczystość jest dla mnie podwójne ważna. Po raz pierwszy wręczyłem 

ustanowioną przez Prezydenta RP Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw 

Człowieka”. Jednocześnie ogromnie się cieszę, że mogłem ją wręczyć właśnie Panu, Jerzemu 

Owsiakowi.  

 Mam bowiem świadomość, że tak naprawdę o randze odznaczenia nie decyduje jego 

nazwa, lecz wielkość i znaczenie osób, które je przyjmują. Z tego punktu widzenia nie można 

było wybrać lepiej. Należy Pan do najwybitniejszych postaci polskiego życia publicznego. 

Nie sposób przecenić Pana dorobku i zaangażowania w budowanie solidarności społecznej 

oraz rozwój kultury obywatelskiej. A co najważniejsze, jest Pan człowiekiem czynu, mającym 

nie tylko wspaniałe idee i pomysły, ale i potrafiącym wprowadzić je w życie, porwać za sobą 

innych. 

 Mogę z dumą powiedzieć, że grałem w Pana Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 

byłem też na Festiwalu „Przystanek Woodstock”. Zobaczyłem z bliska wokół Pana ludzi 

pełnych pasji, którzy mają przed sobą piękny cel i wielką determinację, aby go osiągnąć. 

Pragną pomóc innym, nie potrafią być obojętni. A przy tym umieją się bawić, wyzwalać 

dobre emocje.  

 Chcę podkreślić, że współpraca z Panem jest dla mnie zaszczytem. Zawsze może Pan 

na mnie liczyć. Zarówno gdy organizuje Pan pomoc dla ludzi chorych, jak i wtedy, gdy 

próbuje Pan rozruszać serca i namówić do dobrych czynów ludzi zdrowych. Cieszę się, że 

możemy również podejmować wspólne interwencje w przypadku konkretnych spraw, gdy 

dzieje się jawna niesprawiedliwość czy naruszane są prawa obywateli. Podobnie jak Pan, ja 

wierzę, że uda nam się zbudować solidarne społeczeństwo obywatelskie i praworządne 

państwo, choćby to była ostatnia misja naszego życia. 

 Serdecznie gratuluję Panu dzisiejszego odznaczenia. Niech to będzie również 

symboliczna nagroda dla tych wszystkich osób, które od lat Pana otaczają i wspierają.  

 Szanowni Państwo, 

Korzystając z okazji chciałem poinformować, że Honorową Odznakę  „Za Zasługi dla 

Ochrony Praw Człowieka” nadałem również Panu Piotrowi Pawłowskiemu, Prezesowi 

Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz instytucji charytatywnej „Caritas Polska”. Już 

dzisiaj zapraszam Państwa na uroczyste wręczanie im tych wyróżnień.  
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