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N E K R O L O G I 

EUGENIUSZ OLSZEWSKI JAKO HISTORYK TECHNIKI 

1 czerwca 1994 r. zmarł profesor Eugeniusz Olszewski - uczony o błyskotliwej 
inteligencji i wszechstronnych wręcz renesansowych zainteresowaniach, wielki eru-
dyta. Nie sposób Go przypisać do jakiejś dyscypliny naukowej, sam określał się 
najchętniej jako filozof techniki. Historia techniki była tylko jedną z kilku dziedzin, 
jakie uprawiał z zamiłowaniem i właściwą Mu skrupulatnością. Ale zawdzięcza Mu 
wyjątkowo dużo. On to bowiem głównie sprawił, że zalicza się ją dziś w Polsce 
do uznanych oficjalnie dyscyplin naukowych. Zapoczątkował ją u nas w naukowym 
wymiarze Feliks Kucharzewski na przełomie stuleci, Olszewski reaktywował ją wy-
korzystując popaździemikowe tendencje do wzbogacania życia intelektualnego i za-
dbał o ugruntowanie jej trwałej pozycji. Nie prowadził właściwie w tym zakresie 
własnych badań, ograniczając się głównie do syntetyzujących przemyśleń, których 
wyniki - nierzadko błyskotliwe - ogłaszał najczęściej en passant, w dyskusjach na 
sympozjach, na marginesie recenzji, w sprawozdaniach z kongresów czy konferencji 
międzynarodowych. Publikując sam niemal wyłącznie drobiazgi, włożył ogromną 
pracę w „zakulisową" działalność, której owocem były coraz częstsze na naszym 
rynku księgarskim pozycje z dziedziny historii techniki. Przede wszystkim polegała 
ona na opracowywaniu bardzo wielu niezwykle wnikliwych i drobiazgowych recen-
zji wydawniczych, w których wyzyskiwał swą głęboką wiedzę i wielostronną eru-
dycję. Warto zwrócić uwagę na tę ukrytą, nie znaną szerszej opinii rolę Olszewsiego, 
bo właśnie w znacznej mierze dzięki Jego niewidocznej pracy polskie publikacje w 
zakresie historii techniki reprezentowały w ubiegłych trzech dziesięcioleciach rela-
tywnie wysoki poziom. Na pewno utrzegł je od wielu błędów i wzbogacił. Miał 
również swój udział we wprowadzaniu na polski rynek przekładów cennych pozycji 
zagranicznych z tej dziedziny. Działał też aktywnie w komitetach redakcyjnych wie-
lu czasopism fachowych, rn.in. „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" (1956-1970, 
niemal przez cał ten okres faktycznie nim kierując jako zastępca redaktora naczel-
nego), „Studiów i Materiałów z Dziejów Nauki Polskiej" (1955-1973), „Organonu" 
(1964-1974). 

Podobnie było z Jego rolą na polu ściśle naukowym - był przede wszystkim 
organizatorem, światłym opiekunem i krytycznym, choć na ogół życzliwym wery-
fikatorem cudzych badań. Wspomagał i popierał wszelkie, nawet amatorskie czy 
hobbystyczne krajowe badania w zakresie historii techniki, wciągał wszystkich zain-
teresowanych tą dziedziną do współpracy z odpowiednimi placówkami badawczymi, 

Kwar ta ln ik Histori i Nauk i i Technik i R . 39: 1994 nr 3 -4 s . 1 3 5 - 1 3 9 



136 B. Orłowski 

nie szczędził im dobrych rad i zachęty. Dbał o propagowanie historii techniki w 

Polsce, przełamując opory zarówno ze strony „czystych" historyków, nierzadko peł-

nych rezerwy wobec tego typu badań, jak i ze strony nie doceniających znaczenia 

historii techiiików-praktyków. Uważał za potrzebną popularyzację tej dziedziny -

w tej sprawie bywał niekiedy aż do przesady wyrozumiały, uważając, że nawet 

kiepska popularyzacja przynosi jakąś korzyść sprawie, że przeciera drogę, że przy-

czynia się do obecności problematyki w świadomości społecznej. 

Eugeniusz Olszewski stworzył w 1956 r. pierwszą w Polsce katedrę historii te-

chniki na Politechnice Warszawskiej, jako komórkę pozawydziałową, i kierował nią, 

prowadząc wykłady do 1969 r., kiedy została włączona do powstałego wówczas na 

tej uczelni Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych. Kierował też badaniami nad 

historią techniki jako zastępca kierownika Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN 

w latach 1958-1968, patronując licznym zespołom, m.in. Zespołowi Historii Hut-

nictwa kierowanemu przez doc. Mieczysława Radwana, zapewniając mu konieczne 

fundusze, co zaowocowało rewelacyjnymi odkryciami dotyczącymi starożytnego 

hutnictwa świętokrzyskiego, zmieniającymi poglądy na historię naszej części Europy 

w pierwszych wiekach naszej ery. Był też promotorem i recenzentem prac doktor-

skich i habilitacyjnych z tej dziedziny. Dał się poznać w ciągu wielu lat jako kom-

petentny i pracowity członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki, Oświaty i 

Techniki PAN oraz Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. W latach 1981-1991 

zorganizował przy Politechnice Warszawskiej i prowadził podyplomowe seminarium 

historii techniki i wyższego szkolnictwa technicznego. 

Zasługi profesora Olszewskiego jako organizatora badań i kontaktów między 

uczonymi zajmującymi się historią techniki nie ograniczały się do forum krajowego. 

To w Jego domu narodził się ICOHTEC - pierwsza międzynarodowa organizacja 

historyków techniki. Pewnego wieczora w 1968 r. państwo Olszewscy podejmowali 

kolacją trzech wybitnych zagranicznych uczonych: Maurice'a Daumasa z Paryża, 

Melvina Kranzberga z Atlanty i Lwa Szuchardina z Moskwy. Atmosfera stworzona 

przez Gospodarzy - dobrze poinformowani wiedzą, że w budowaniu tej niepoślednią 

rolę odegrały talenty kulinarne Małżonki Profesora, Pani Barbary - zaowocowała 

pomysłem utworzenia wspomnianej organizacji, którą następnie czterej badacze 

szybko zrealizowali. Olszewski został pierwszym prezydentem stowarzyszenia, był 

nim do 1974 r.; po latach, w uznaniu zasług, wybrano Go Prezydentem Honorowym. 

Członkostwo honorowe przyznało Mu także amerykańskie Society for the History 

of Technology. ICOHTEC i związane z organizowanymi przezeń sympozjami co-

roczne kontakty z badaczami zagranicznymi były cenną zdobyczą dla uczestniczą-

cych w nich, niekiedy nawet stosunkowo licznie jak na tamte czasy, polskich hi-

storyków techniki. Był wszakże czymś więcej - organizacją umożliwiającą 

współpracę międzynarodową pomimo ograniczeń, jakie stwarzała tocząca się wów-

czas zimna wojna. Wśród czynników prowadzących, na przekór wszelkim zróżni-

cowaniom, do integracji, z pewnością i on miał jakieś znaczenie. O tym także warto 

pamiętać. 

Eugeniusz Olszewski wywarł bez wątpienia niemały wpływ na swoich współ-

pracowników, doktorantów, asystentów. W znacznym stopniu ukształtował intele-

ktualnie badaczy działających dziś w Polsce na tym polu, z niżej podpisanym włą-
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cznie. Jeśli nasza historia techniki jest stale obecna na f o r u m międzyna rodowym, 
to w d u ż y m stopniu także Jego zasługa, dzieje b o w i e m się tak dzięki Jego uczn iom. 
Jego kontakty z podwładnymi były przykładne, zazwycza j nie ograniczały się do 
s tosunków czysto s łużbowych. Profesor dba ł o to, by były w pe łnym tego s łowa 
znaczeniu partnerskie, nie miewał na jmnie jszych zapędów despotycznych. Chętnie 
zna jdował czas na kontakty towarzyskie - a nawet spor towe - był, j eszcze po pięć-
dziesiątce, n iez łym tenisistą, bardzo dobrze jak na amatora grał w brydża i w szachy . 
Wieczory u państwa Olszewskich były zawsze, na przekór epoce, w której przyszło 
nam żyć, oazą dobrych manier . 

Ważnie jsze publ ikacje Eugeniusza Olszewskiego z dziedziny szeroko pojętej 
historii techniki 

1. O roli i rozwoju nauk technicznych. „Życie Nauki" 1951 nr 5 -6 s. 572-589. 
2. Odrodzenie w Polsce. Stan nauki i praktyki technicznej. „Przegląd Techniczny" 1954 

nr 1 s. 24-30. 
3. Dziesięć lat nauk inżynieryjno-budowlanych w Polsce Ludowej. „Nauka Polska" 1954 

nr 1 s. 8-35. 
4. Z dyskusji o pojęciu i metodologii historii techniki. „Studia i Materiały z Dziejów 

Nauki Polskiej" t. 2 Warszawa 1954 s. 587-596. 
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Warszawa 1956 s. 597-621. 
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nr 4 s. 115-118. 
8. Le développement de la science en Pologne, l'945-1955. Warszawa 1956 (ts. w 
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9. W stulecie urodzin Konstantego Ciołkowskiego. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 

1957 nr 4 s. 637-649 (ts. w języku angielskim: To commemorate the centenary of the birth 
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12. Les problèmes de periodisation dans l'Histoire de la Science et de la Technique. 

W: Actes du IXe Congés International d'Histoire des Sciences, Barcelona-Madrid 1-7 Sep-
tembre 1959. Barcelona-Paris 1960 s. 678-683 (ts. w „Archives Internationales d'Histoire 
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nik Historii Nauki i Techniki" 1961 nr 4 s. 721-725. 

15. Z dziejów polskiej myśli technicznej. „Wynalazczość i Racjonalizacja" 1961 nr 8 - 9 
s. 8-12. 

16. Życie i działalność Feliksa Jasińskiego. W: Wstęp do Pism F. Jasińskiego. Warszawa 
1961 s. 13-64 (współautor J. Mutermilch). 

17. Dyskusja o metodzie badań nad dawną techniką. „Kwartalnik Historii Nauki i Te-
chniki" 1962 nr 3 s. 392-394, nr 4 s. 561-563. 

18. The scope of the history of technology and its place among other sciences. „Kwar-
talnik Historii Nauki i Techniki", numer specjalny obcojęzyczny 1962 s. 91-97. 
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19. Wypowiedzi w dyskusji w: Scientific change, historical studies in the intellectual, 
social and technical conditions for scientific discovery and technical invention, from Antiquity 
to the Present (pod red. A. C. Crombie). Londyn 1963 s. 332, 788-789. 
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woju nauki XX wieku. „Zagadnienia Naukoznawstwa" 1965 nr 4 s. 15-32. 

25. Z dziejów polskiej myśli technicznej. W: Podstawowe problemy współczesnej techniki. 
T. 10. Warszawa 1965 s. 187-212 (współautor B. Orłowski). 

26. Powstanie Politechniki. W: Politechnika Warszawska 1015-1965. Warszawa 1965 
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29. U źródeł współczesnej rewolucji naukowo-technicznej. „Wiadomości Historyczne" 
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1967 nr 2 
31. Główne czynniki współczesnej rewolucji naukowo-technicznej. „Wiadomości Histo-

ryczne" 1967 nr 4 s. 165-174. 
32. Historia nauki i historia techniki w Polsce Ludowej. „Kwartalnik Historii Nauki i 

Techniki" 1967 nr 4 s. 755-764. 
33. Technika. W: Dziejów Polski blaski i cienie. Warszawa 1968 s. 305-321. 
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ganon" 1968 Vol. 5 s. 105-111. 
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„Organon" 1971 Vol. 8 s. 41-53. 
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1972 s. 534-535. 
43. Nauka polska w latach 1900-1014. W: Historia Polski. T. 3 cz. 2: 1900-1914. 

Warszawa 1972 s. 850-861. 
44. Kopernik a cywilizacja XX wieku. „Studia Filozoficzne" 1973 nr 2 s. 29-38 (wersja 

angielska: Copernicus and the civilisation of the 20th century. „Organon" 1975 Vol. l i s . 
155-166). 

45. W sprawie prac M. Radwana nad korelacją pomiędzy zawartością fosforu w żelazie 
i żużlu dymarskim. „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej" seria D z. 7, 1973 s. 
71-75. 

46. Polish Galician oile. „Technology and Culture" Chicago 1973 nr 2 s. 173-174 
(współautor B. Orłowski). 
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47. Memoriał w sprawie nauczania w Polsce historii nauki i historii techniki. „Kwartalnik 
Historii Nauki i Techniki" 1973 nr 2 s. 303-323 (współautórstwo Komisji). 

48. Rozwój organizacji nauki w Warszawie w początkach XX wieku. Warszawa 1975 
s. 353-361 (współautor B. Olszewska). 
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50. Gieologija w Warszawskom politechniczeskom institutie. W: Russko-Polskije swiazi 
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ław 1977 s. 629-645. 
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Politechniki Wrocławskiej nr 11. Wrocław 1977 s. 17-20. 
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the scientific-technical re\'olution. „Acta Historiae Rerum Naturalium nec non Technicarum" 
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1918 r. Wrocław 1979. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 1982 nr 3-4 s. 41CM132 
(współautor J. Piłatowicz). 
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szawa 1983 s. 216-241 (współautor H. Hollender). 

56. Nauka pod obserwacją (wywiad B. Roka). „Wiedza i Życie" 1985 nr 10 s. 2-6. 
57. Skazany na naukę, technikę i ich historię (wywiad A. Wojciechowskiego). „Kwar-

talnik Historii Nauki i Techniki" 1985 nr 3-4 s. 465^t76. 
58. Początki organizacji polskich inżynierów budownictwa. W: Polski Związek Inżynie-

rów i Techników Budownictwa. Warszawa 1987 s. 13-16. 
59. Zakończenie. W: Historia nauki polskiej. T. 4 cz. 3. Wrocław 1987 s. 995-1030. 
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61. Technika polska w latach 1918-1988. „Zagadnienia Naukoznawstwa" 1989 nr 
2 s. 261-267 (współautor L. Królikowski). 

62. Jerzy Mutermilch, 1903-1990. „Roczniki Towarzystwa Naukowego Warszawskiego" 
1990 R. 53 Warszawa 1992 s. 77-84. 




