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Nie żyje Andrzej Pityński
18 września 2020 r. zmarł Andrzej Pityński – rzeźbiarz
mieszkający w Stanach Zjednoczonych, twórca wielu pomników,
m.in. pomnika „Katyń 1940” w Jersey City i pomnika Czynu
Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w Warszawie. Kawaler Orderu
Orła Białego

W Stanach Zjednoczonych cieszył się sławą
znakomitego twórcy rzeźby pomnikowej i
należał do elitarnego National Sculpture
Society. Ponad trzydzieci lat pracował i
wykładał rzeźbę monumentalną w Johnson
Atelier Technical Institute of Sculpture w
Mercerville w stanie New Jersey.

Poprzez tematykę rzeźb – historyczną i
patriotyczną – Andrzej Pityński stał się
„ambasadorem polskiej historii”. Stworzył
wiele monumentalnych pomników, które w
swym ogromie są sugestywne, ale i
symboliczne. Prawie wszystkie znajdują się w
Stanach Zjednoczonych, nieliczne – w Polsce.

Urodzony w 1947 r. w Ulanowie, niewielkim misteczku położonym w widłach Sanu i Tanwi
na Podkarpaciu, dawnej stolicy flisactwa. Rodzice Andrzeja Pityńskiego – ojciec Aleksander
(1926–1994) i mama Stefania (1925–1997) poznali się podczas okupacji niemieckiej jako
partyzanci AK-NOW. Jeszcze długo po zakończeniu wojny walczyli o wolną Polskę. Jego wuj
Michał Krupa „Pułkownik” (1920–1972) – którego młody Andrzej odwiedzał w leśnych
kryjówkach – zdradzony i osaczony przez UB, MO, ZOMO, został aresztowany 19 lutego 1959 r.
w Kulnie k. Leżajska jako jeden z ostatnich partyzantów w Polsce po II wojnie światowej. 

W latach 1968–1974 Andrzej Pityński studiował w krakowskiej ASP na wydziale rzeźby u
profesorów Mariana Koniecznego i Jerzego Bandury. Jeszcze przed dyplomem zrealizował
pierwsze prace: pomnik Ignacego Paderewskiego, płaskorzeźbę królowej Jadwigi i rzeźbę
„Kircholm”. Pityński bierze udział w zawodach jeździeckich, występuje w filmie „Czarne
chmury”, uzyskuje dyplom w pracowni prof. Jerzego Bandury. Po latach przyznawał, że
najwięcej zawdzięcza swojemu mistrzowi Bandurze i że brzmią mu w uszach słowa profesora,
cytującego Matejkę: „Sztuki od miłości ojczyzny oderwać nie wolno”.

W 1974 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Rozpoczynał od prac na budowach i
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jednocześnie chodził na kursy w Arts Students League w Nowym Jorku. Jego zawodowa
kariera rozpoczęła się w Sculpture House na Manhattanie, gdzie poznał techniki odlewów w
brązie i powiększania pomników. Już w 1975 r. został asystentem Alexandra Ettle’a –
nestora amerykańskiej rzeźby. Dzięki jego rekomendacji znalazł się w Johnson Atelier –
Technical Institute of Sculpture, a po kilku latach został dyrektorem czterech wydziałów
modelowania artystycznego (powiększanie pomników, odlewnictwo, komponowanie brył
przestrzennych). 

Kolejna artystyczna droga Andrzeja Pityńskiego rozpoczęła się od rzeźby Artura
Rubinsteina. To za nią dostał nagrodę burmistrza Nowego Jorku podczas swojej pierwszej
wystawy indywidualnej w tym mieście w 1976 r. Dziś wśród zrealizowanych projektów
szczególne miejsce zajmują pomniki: Marii Curie-Skłodowskiej (Bayonne), „Sarmata” (Morris
Museum), „Partyzanci” (Boston); Jerzego Popiełuszki (Trenton), papieża Jana Pawła II
(Manhattan i Ulanów), „Mściciel” (Doylestown, Pensylwania; Amerykańska Częstochowa),
„Katyń 1940” (Jersey City), „Pomnik Błękitnej Armii” (Warszawa). Pityński jest także autorem
m.in. projektu popiersia gen. Władysława Andersa przed przed Muzeum Historiale w
Cassino. W rodzinnym Ulanowie czynne jest muzeum poświęcone twórczości artysty.

11 listopada 2017 r. Andrzej Pityński otrzymał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy za zasługi
dla kultury polskiej Order Orła Białego.

W 2018 roku Instytut Pamięci Narodowej przygotował i zaprezentował w stołecznym
Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia wystawę „Andrzej Pityński – ambasador
historii Polski w obiektywie Czesława Czaplińskiego”.


