
Jerzy Nowosielski (1923-2011) 

- wybitny malarz, rysownik, scenograf, pedagog, filozof, teoretyk sztuki i myśliciel religijny. 

 

Kalendarium: 

7.01.1923 – Jerzy Nowosielski urodził się w Krakowie.  

1940-1942 – uczył się w Staatliche Kunstgewerbeschule Krakau (Państwowej Szkole 

Rzemiosła Artystycznego w Krakowie - artystycznej szkole zawodowej założonej przez władze 

niemieckie podczas okupacji hitlerowskiej w miejsce zamkniętej krakowskiej Akademii Sztuk 

Pięknych). 

1942-1943 – studiował ikonopisarstwo w unickim klasztorze pod Lwowem. 

1945-1946 – uczestniczył w wystawach grupy Młodych Plastyków. 

1945-1947 – studiował w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa (będącego ówczesnym rektorem uczelni). 

1945-1949 – w pierwszym okresie twórczości malował kompozycje figuralne, martwe natury, 

pejzaże i obrazy abstrakcyjne z elementami surrealizmu. 

1947-1949 – był asystentem Tadeusza Kantora w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 

Plastycznych w Łodzi. 

1948 – brał udział w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej. 

Od około 1955 – w twórczości artysty uwidoczniło się oddziaływanie malarstwa ikonowego. 

1957 – został wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. 

1957-1958 –  należał do Grupy „Piąte Koło”. 

1960 – otrzymał dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

1962-1993 – związany z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie (od 1984 jako profesor). 

Od około 1969 – artysta w twórczości odszedł od „ikonowej” dyscypliny obrazów. 

1985 – została opublikowana autorska publikacja artysty Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym 

Nowosielskim. 

1991 – została opublikowana autorska publikacja artysty Inność prawosławia. 

1994 – został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. 

1996 – wspólnie z żoną Zofią założył Fundację Nowosielskich, której celem jest wspieranie 

wybitnych osiągnięć kultury polskiej poprzez przyznawanie stypendiów i dorocznych nagród. 

21.02.2011 – zmarł w Krakowie.  

26.02.2011 – został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
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Odznaczenia i wyróżnienia: 

 Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (7 stycznia 1998) 

 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1993) 

 Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008)  

 Tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) 

 Nagroda Totus w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” (2000) 

 Nagroda Miasta Krakowa (1987, 1996)  

 Nagroda im. Jana Cybisa (1988) 

 Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1973) 
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