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AKTUALNO CI

JUBILEUSZ PROFESORA ANDRZEJA K. OLSZEWSKIEGO

W dniu 25.X.2011 w siedzibie Stowarzyszenia 

Historyków Sztuki przy Rynku Starego Miasta 27 

Oddzia! Warszawski SHS zorganizowa! uroczysto"# 
Jubileuszu 80. urodzin prof. dr hab. Andrzeja K. 

Olszewskiego, historyka sztuki, pioniera bada$ nad 

polsk% architektur% i sztuk% XX wieku.

Uroczysto"# zorganizowana z udzia!em w!adz 

pa$stwowych, stowarzyszeniowych, "rodowisk 

akademickich, wspó!pracowników, kolegów, ucz-

niów i odbiorców prac naukowych Profesora mia!a 

charakter podnios!y, a zarazem mi!y nastrój. W wy-

st%pieniach mówców powaga i uznanie przeplata!y 

si& z b!yskotliwym dowcipem, buduj%c wywa'on% 
atmosfer& oÞ cjalnej uroczysto"ci i nieformalnego 

spotkania.

Zebranych powita!a prezes Oddzia!u Warszaw-

skiego SHS dr Monika Kuhnke, która prowadzi!a 

spotkanie, i Prezes Zarz%du G!ównego SHS – prof. 

Wojciech W!odarczyk. 

O Profesorze Andrzeju K. Olszewskim wypowia-

dali si& kolejno:

dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera (Instytut Hi-

storii Sztuki Uniwersytetu Kardyna!a Stefana 

Wyszy$skiego) przedstawi!a dorobek Naukowy 

Jubilata– tekst wyst%pienia zamieszczamy ni'ej.

prof. Irena Huml (Instytut Sztuki PAN) przybli-

'y!a zainteresowania prof. A.K. Olszewskiego 

rozwijane wokó! tematyki art deco i architektury 

wspó!czesnej.

ks. prof. Micha! Janocha (Uniwersytet Warszaw-

ski) przedstawi! Profesora jako nauczyciela aka-

demickiego w Akademii Teologii Katolickiej, 

a nast&pnie na Uniwersytecie Kardyna!a Stefana 

Wyszy$skiego.

prof. Lechos!aw Lame$ski (Katolicki Uniwer-

sytet Lubelski) mówi! o dzia!alno"ci prof. A.K. 

Olszewskiego na lubelskiej uczelni.

–

–

–

–

prof. Krzysztof Stefa$ski (Katedra Historii 

Sztuki Uniwersytetu (ódzkiego) przypomnia! 
dzia!alno"# dydaktyczn% Profesora na uczelni 

w (odzi.

Po wypowiedziach wspó!pracowników i uczniów 

Jubilata Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Pan Piotr )uchowski 

wr&czy! Prof. A.K. Olszewskiemu Z!oty medal „ZA-

S(U)ONY KULTURZE GLORIA ARTIS”.

W imieniu SHS dr Monika Kuhnke z!o'y!a wy-

ró'nionemu gratulacje i 'yczenia. S!owo Jubilata 

ko$czy!o cz&"# oÞ cjaln%, po czym zgromadzeni 

–
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mieli mo'liwo"# wys!uchania recitalu pie"niarskie-

go Pani Justyny Bacz, zatytu!owanego Francuskie 

Nastroje. Rozmowy, dyskusje dope!ni!y uroczysto-

"ci o du'ym znaczeniu dla "rodowiska naukowego, 

dla jego konsolidacji i umocnienia przekonania, 'e 

wyt&'ona i owocna praca, osi%gni&cia znajduj% nadal 

nale'ne uznanie, jednaj% uchodz%ce dzi" za deÞ cyto-

we uczucia, jak szacunek, przyja*$, wdzi&czno"#. 

Redakcja „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki” 

przy !cza si" do gratulacji i najlepszych #ycze$ 

dla Jubilata

Na dorobek Profesora Andrzeja K. Olszewskiego 

sk!ada si& blisko 200 prac opublikowanych podczas 

ponad pi&#dziesi&cioletniej dzia!alno"ci naukowej 

Profesora (196 pozycji).

Ju' od pocz%tku wyra*ne by!y g!ówne kierun-

ki zainteresowa$ badawczych Profesora, dodajmy 

– kierunki pionierskie, penetruj%ce i odkrywaj%ce 

nowe rejony sztuki polskiej: szczególnie architektu-

ry, sztuki stosowanej i sztuki dekoracyjnej.

Jako jeden z pierwszych Profesor Olszewski roz-

pocz%! badania nad polsk% architektur% XX wieku, 

czego efektem by!o obszerne studium: Przegl!d 

koncepcji stylu narodowego w teorii architektu-

ry polskiej prze omu XIX i XX w. (1956) oraz fun-

damentalna i aktualna do dzi" ksi%'ka Nowa forma 

w architekturze polskiej 1900-1925 (1967). W 1999 

r. Profesor opublikowa! studium Architekci Bru-

kalscy Stanislas Jasinski i Jacques Obozinski, a w 

2000 r., wspólnie z ma!'onk% dr Iren% Grzesiuk-Ol-

szewsk%, monograÞ & wybitnego polskiego architek-

ta Jerzego Szeptyckiego Szeptycki i jego ko%cio y 

w Ameryce (wydan% zarówno w j&zyku polskim jak 

i angielskim).

Swoj% uwag% Profesor obejmowa! równie', pozo-

staj%c% cz&sto na dalszym planie zainteresowa$ ba-

daczy – histori& rze*by. Wymie$my cho#by opubli-

kowan% we wspó!pracy z dr Iren% Grzesiuk-Olszew-

sk% – monograÞ a Andrzeja Pity$skiego (2008) czy 

wystaw& Pomniki Chopina znane i nieznane zorga-

nizowan% przez Pa$stwa Olszewskich w (azienkach 

Królewskich w 2010 r.

Rze*ba zawsze uwzgl&dniana by!a w szeregu prac 

Profesora stanowi%cych wnikliwe syntezy plastyki 

polskiej – tu przede wszystkim wspomnie# wypa-

da Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 (opublikowane 

DOROBEK NAUKOWY PROF. A.K. OLSZEWSKIEGO

KATARZYNA CHRUDZIMSKA-UHERA

w 1988, a rok pó*niej tak'e po angielsku), obszer-

ne rozdzia!y w ksi%'kach Sztuka Warszawy (1986) 

i Polskie #ycie artystyczne – w 2 tomach obejmuj%-
cych lata: 1890-1914 i 1915-1939. (1967 i 1974). 

Wspólnie z dr Ann% Drexlerow% Profesor by! au-

torem monumentalnej pracy Polska i Polacy na Wy-

stawach Powszechnych 1851-2000 opublikowanej 

w 2005 r.

W dorobku Profesora znajduj% si& tak'e prace 

z zakresu sztuki powszechnej. Zajmowa! si& francu-

sk% krytyk% i 'yciem artystycznym – jako pierwszy 

opracowa! histori& grupy Force Nouvelles (1971), 

analizowa! recepcj& w!oskiej architektury lat 20. 

i 30., i od wielu lat zajmuje si& zagadnieniami eu-

ropejskiej i ameryka$skiej Art Déco. Poza licznymi 

artyku!ami i studiami efektem tych bada$ jest z!o'o-

na do druku ksi%'ka Art Déco i lata 30-te w Ameryce 

a sztuka europejska. 

Wiele spo"ród wyników bada$ Profesora Ol-

szewskiego ma pionierski charakter i zapisa!o si& na 

trwa!e w historii sztuki. Dotyczy to zw!aszcza termi-

nologii i periodyzacji wprowadzonej przez Profeso-

ra w ksi%'ce Nowa forma w architekturze polskiej…, 

a tak'e ustale$ dotycz%cych sztuki dwudziestolecia 

mi&dzywojennego, stylu 1937 r., streem-line i pol-

skiej sztuki dekoracyjnej. Stanowi% one nadal aktu-

alny punkt wyj"cia bada$ i interpretacji tego okresu 

'ycia artystycznego.

Badania naukowe Profesor prowadzi! najpierw 

jako adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii 

Nauk (1955-1975), a nast&pnie jako d!ugoletni pra-

cownik Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersy-

tetu Kardyna!a Stefana Wyszy$skiego, Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu (ódzkie-

go. Na warszawskiej uczelni przez wiele lat prowa-
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dzi! i promowa! prace dokumentuj%ce wspó!czesn% 
sztuk& sakraln%. Pe!ni! równie' funkcj& kierownika 

dzia!u ewidencji w O"rodku Dokumentacji Zabyt-

ków Ministerstwa Kultury i Sztuki, gdzie by! m.in. 

wspó!autorem do dzi" obowi%zuj%cej konserwato-

rów Karty Ewidencyjnej dla zabytków architektury.

Swoim uczniom Profesor zaszczepi! kilka zasad-

niczych wytycznych. Po pierwsze: przywi%zanie do 

dokumentacyjno-faktograÞ cznego charakteru ba-

da$; po wtóre: respektowanie i twórcze wykorzysta-

nie dorobku poprzedników; po trzecie: sceptycyzm 

w stosunku do paradygmatu awangardy jako wystar-

czaj%cego do wyja"nienia i zrozumienia zjawisk ar-

tystycznych, a w zamian – to po czwarte –  d%'enie 

do przyj&cia jak najpe!niejszej optyki analizowanych 

zjawisk.

I to, co najtrudniej uchwytne, a niezwykle istotne 

– swoim przyk!adem Profesor uczy! nas zawsze, 'e 

z twórczej pracy naukowca p!yn%# powinna rado"#, 
satysfakcja i niezwyk!a pogoda ducha. 

Katarzyna Chrudzimska-Uhera, dr, adiunkt

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu

Kardyna a Stefana Wyszy$skiego


