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Urodził się 9 lipca 1933 roku w Koźminie, jako 
syn Sylwestra (właściciela sklepu radiotechnicznego) 
i Marii oraz starszy brat Janiny, w rodzinie 
mieszczańskiej, od pokoleń osiadłej w Wielkopolsce. 
Czasy okupacji spędził w rodzinnym mieście wraz 
z rodzicami, obserwując dramaty charakterystyczne 
dla tego czasu i mając już w dziecięcym wieku osobiste 
doświadczenia z okupacyjną rzeczywistością.

Po opuszczeniu Koźmina przez Niemców podjął 
naukę, kończąc w 1951 r. gimnazjum i liceum w tym 
mieście (obecne I Liceum Ogólnokształcące im. 
Powstańców Wielkopolskich),  następnie zaś rozpoczął 
studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym 
Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył w 1955 r. jako historyk kultury materialnej. 

Po studiach rozpoczął pracę w Muzeum Narodowym w Poznaniu, zajmując się m.in. 
ochroną zbiorów w Pałacu w Rogalinie, jeździł delegowany w tym samym celu na ziemie 
zachodnie. Z Kaliszem związał się poprzez angaż żony Jolanty, poślubionej w Poznaniu 
w 1957 r., do pracy w kaliskim Studium Nauczycielskim, sam zaś podjął pracę w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka. Następnie otrzymał ofertę pracy w Muzeum Ziemi 
Kaliskiej, w której to instytucji z czasem obejmuje kierownictwo. Prowadził liczne badania 
terenowe, rozwijał zdolności ekspozycyjne muzeum, sprowadzał ciekawe wystawy - m.in. 
wystawy sztuki dawnego Meksyku oraz Japonii. Przez wiele lat pracy zawodowej w różnych 
instytucjach prowadził równolegle zajęcia z zakresu historii kultury materialnej i etnografii 
w Studium Nauczycielskim.

Lata 70. to czas pracy w Kaliskim Domu Kultury, gdzie m.in. odbywał się festiwal 
pianistów jazzowych im. Mieczysława Kosza, liczne wystawy, a także słynne w mieście 
dyskoteki.

Następnie Olech Podlewski został starszym inspektorem w Wydziale Kultury ówczesnego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, gdzie jego kompetencją były głównie sprawy kultury 
ludowej, której poświęcał się z pasją i znawstwem. Przyczynił się do odrodzenia wielu 
zespołów ludowych, wyszukiwał i pomagał indywidualnym twórcom ludowym, wspierał ich 
rozwój instytucjonalnie i merytorycznie. Zyskał sobie tym wielu przyjaciół w środowiskach 
wiejskich. W trudnych latach 80.powoływał do życia imprezy artystyczne, jak np. Triennale 
Rysunku im. T. Kulisiewicza. Był również zaangażowany w rockowy festiwal w Jarocinie.

Ostatnie lata pracy zawodowej poświęcił udziałowi w powstaniu i pracy Pomaturalnego 
Studium Kształcenia Animatorów Kultury, gdzie spełniał się jako pedagog, znawca historii 
kultury, dyrektor, ale przede wszystkim wielki przyjaciel młodzieży. Pracował tam jeszcze 
po przejściu na zasłużoną emeryturę, co dłużej pozwoliło mu zachować radość z życia.



Z żałobnej karty290 

Zawsze bliskie mu były sprawy kultury we wszystkich wymiarach, wśród artystów 
wielu profesji miał licznych przyjaciół. Był zaangażowany w licznych stowarzyszeniach 
jak Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (którego był w 1987 r. członkiem założycielem), 
Stowarzyszenie Miłośników Koźmina i innych.

Trzeba też powiedzieć, że był człowiekiem o silnej indywidualności; nieczęsto widziano 
go w garniturze, za to był rozpoznawalny w charakterystycznych kamizelkach, bojowych 
spodniach z etniczną biżuterią. Jako ateista, z własnego, intelektualnego wyboru nigdy nie 
należał do żadnej partii.  Bywał surowy i radykalny w poglądach, nie obawiał się konfrontacji 
i wielokrotnie podejmował życiowe ryzyka, za co przychodziło mu płacić cenę. Nie był 
koniunkturalistą, podążał własną drogą. Może właśnie dlatego, dla wielu osób, stał się 
autorytetem nie tylko zawodowym ale i życiowym.

Zmarł 12 marca 2016 roku w Kaliszu, pochowany został na Cmentarzu Komunalnym 
przy ul. Poznańskiej.
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