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Dorobek artystyczny olgierDa szlekysa 
w zbiorach MuzeuM warszawy

Nasze mieszkanie pełne będzie sprzętów prostych jak u najuboższych ludzi, ale za to 
pięknych jak u nikogo. My tu stworzymy źródło poczucia piękna, nowego piękna, sztuki 
jeszcze nieznanej, która obok nas śpi jak zaczarowana królewna. Będą to stołki sosnowe, 
ławy, stoły. Będą je okrywały proste kilimy. […] Chodnik do sieni, utkany w chłopskim 
warsztacie ze skrawków niepotrzebnej materii, jest tak samo miły jak perski dywan. 
Ściany wyłożone drzewem świerkowym są cudnie piękne. […] Proste, czyste sprzęty, 
polne kwiaty w glinianym wazonie... Po cóż nam zimny blask wyrobów fabrycznych?1.

Zacytowaną wyżej wizję Joasi z  Ludzi bezdomnych podzielał czołowy 
przedstawiciel Spółdzielni „Ład”  – architekt, konstruktor, ebenista i malarz, 
człowiek o  nieprzeciętnej wyobraźni, który umiejętnie ubierał funkcjona-
lizm w piękno – Olgierd Szlekys. Jego wyróżniający się dorobek artystyczny 
wzbogaca zbiory Muzeum Warszawy.

Olgierd Szlekys urodził się 15 maja 1908 roku w  Kaliszu. Jako kilkuletni 
chłopiec, podczas pobytu na Litwie, został rozdzielony z rodziną w wyniku 
wybuchu I wojny światowej. Sytuacja ta wywarła wpływ na jego dalsze losy 
– po latach tułaczki, w 1924 roku, trafił do Technikum Artystyczno-Przemy-
słowego w  Leningradzie, gdzie na wydziale meblarstwa uczył się projekto-
wania i wytwarzania mebli artystycznych. Nabywał także umiejętności ry-

1 S. Żeromski, Ludzie bezdomni, Warszawa–Kraków 1928, t. 2, s. 203–204.
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sowania, kreślenia i odczytywania rysunków technicznych oraz ich przekła-
dania na trójwymiarową przestrzeń.

Atmosfera panująca wówczas w  radzieckim środowisku artystycznym, 
w  którym awangarda rozwijała się poprzez konstruktywizm, związany 
silnie z ideologią socjalistyczną, niewątpliwie miała wpływ na świadomość 
i wyobraźnię Szlekysa. Artysta występował tam w roli technika współpra-
cującego z przemysłem, sztuka miała obejmować wszystkie sfery życia i war-
stwy społeczne. Pod wpływem tej teorii Szlekys uznał, iż każda działalność 
twórcza jest równie istotna. Pobyt w Rosji stał się dla niego okazją do wzięcia 
udziału w przygotowaniach oraz realizacji projektów Związku Radzieckiego 
na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Paryżu w 1925 roku. Wystawa była 
o tyle ważna, że odbywała się po zakończeniu wojny światowej, towarzyszyła 
jej fala entuzjazmu, optymizmu i wolności. Pawilon radziecki wyróżniał się 
na tle innych prostotą i funkcjonalnością. Tym dwóm hasłom Szlekys pozo-
stał wierny do końca życia.

Awangarda na Zachodzie objawiła się w nurtach artystycznych znanych 
jako De Stijl i  Bauhaus. W  De Stijl sztuka była pojmowana jako integral-
ny związek części z całością i całości z poszczególnymi częściami. „Jedność  
w wielości” to hasło sformułowane przez holenderskiego architekta Hendri-
ka Petrusa Berlage’a, którego projekty i  prace teoretyczne miały wyraźny 

1 Bronisława Wilimowska, Portret 
Olgierda Szlekysa, 1981, olej na płótnie, 
zbiory Muzeum Warszawy, MHW 21158, 
fot. Igor Oleś / Bronisława Wilimowska, 
Portrait of Olgierd Szlekys, 1981, oil on 
canvas, the Museum of Warsaw collec-
tion, MHW 21158, photo. Igor Oleś
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wpływ na De Stijl. Równie ważnym nurtem stał się Bauhaus, którego nazwa 
w dosłownym tłumaczeniu oznacza budowanie domu. Jego założeniem było 
stworzenie nowoczesnej architektury integralnie związanej z innymi dzie-
dzinami sztuki oraz dążenie do jedności estetycznej i  technicznej dzieła. 
Sztuka w tym czasie, w Europie Zachodniej i Wschodniej, kierowała się za-
tem w stronę funkcjonalizmu. Widać to również w Polsce, w której odmiana 
konstruktywizmu i funkcjonalizmu przeciwstawiała się ozdobności i zasta-
nym formom. Naczelnym zadaniem sztuki było zaspokojenie społecznych 
potrzeb, dążenie do utylitarności oraz do nowego rodzaju estetyki przemy-
słowej. Zarzucano jednak artystom niedostateczną znajomość potrzeb pro-
stego człowieka oraz przesadne trzymanie się form narodowych2. Idee te po-
niekąd ukształtowały styl Spółdzielni Artystów Plastyków „Ład”, określany 
jako kontynuacja poszukiwań wyrazu narodowego w architekturze wnętrz 
i rzemiośle artystycznym.  Spółdzielnia „Ład” zawiązana została w 1926 roku 
przez grono profesorów i studentów Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. 
Działalność grupy twórców obejmowała projektowanie i wyrób tkanin oraz 
sprzętów z drzewa, metalu, szkła i gliny z wyraźnym dążeniem do doskona-
łości formy i wykonania, z zachowaniem jednak elementarnej zasady indy-
widualnego rozwoju twórczości projektantów. Najważniejsze w tym proce-

2 I. Huml, Szlekys i sztuka wnętrza, Warszawa 1993, s. 93.

2 Olgierd Szlekys, Szafa na stelażu 3-segmentowym, 1969, zbiory Muzeum Warszawy, MHW 21175/1, 
fot. Adrian Czechowski, Igor Oleś / Olgierd Szlekys, Wardrobe supported by three-part frame, 1969,  
the Museum of Warsaw collection, MHW 21175/1, photo. Adrian Czechowski, Igor Oleś
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sie było tworzywo oraz dobór techniki jego obróbki – kształt i ornamentyka 
przedmiotu miały wydobywać piękno surowca.

Olgierd Szlekys został przyjęty do „Ładu” jeszcze w trakcie studiów w 1935 
roku w wyniku konkursu, którego tematem był projekt pokoju mieszkalne-
go o skromnym standardzie oparty na funkcjonalnym oraz oszczędnym roz-
wiązaniu. W 1936 roku Szlekys objął kierownictwo pracowni stolarskiej. Był 
idealnym kandydatem na jej prowadzenie ze względu na wiedzę z  zakresu 
technologii konstrukcji mebli, znajomość tworzywa, nowatorskie rozwiąza-
nia, niesztampowość oraz pasję. Doprowadził do rozwoju stolarni, służącej 
od teraz wytwarzaniu zarówno modeli, jak i  gotowych mebli. Wówczas to 
zawiązała się przyjaźń między nim a Władysławem Wincze, starszym kole-
gą z Akademii, który w latach 1936–1938 był asystentem prof. J. Czajkowskie-
go w  pracowni Kompozycji i  Płaszczyzn. Wincze tak wspomina pierwszy 
kontakt z pracownią stolarską: „W roku 1936, gdy wstąpiłem do Spółdzielni 
Ład,  on [Olgierd Szlekys] był wówczas kierownikiem artystycznym i  tech-
nicznym stolarni na Górczewskiej. Był tam zresztą pełnym gospodarzem – 
znakomitym pod każdym względem. Realizowałem wówczas swoje projek-
ty m.in. w naszej stolarni, stąd bliższy kontakt i bliższa znajomość”3. W 1941 

3 W. Wincze, Myśląc o  przyjacielu. Pamięci Olgierda Szlekysa, w: Olgierd Szlekys – wnętrza, meble, 
malarstwo [katalog wystawy], Warszawa 1982, s. 26.

3 Olgierd Szlekys, Szafa na stelażu 3-segmentowym, 1969, zbiory Muzeum Warszawy, MHW 21175/2, 
fot. Adrian Czechowski, Igor Oleś / Olgierd Szlekys, Wardrobe supported by three-part frame, 1969, the 
Museum of Warsaw collection, MHW 21175/2, photo. Adrian Czechowski, Igor Oleś
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roku powstała spółka autorska Szlekys–Wincze4, funkcjonująca do wybuchu 
powstania warszawskiego. Dzięki niej idee „Ładu” w dziedzinie meblarstwa 
zachowały ciągłość, bowiem Spółdzielnia nie prowadziła wówczas tego typu 
działalności. Spółka była jednostką o charakterze utopijnym: miała tworzyć 
we współpracy i  w  przyjaznej atmosferze meble funkcjonalne i  proste, za-
spokajające potrzeby przeciętnego człowieka, a jednocześnie meble estetycz-
ne i zgodne z wizją artystyczną twórców. 

Po wojnie Wincze i Szlekys kontynuowali współpracę w stolarni „Ładu”. Po-
śród zgliszczy stolicy rodziły się nowe projekty architektoniczne i nowe wy-
magania społeczne. Meble projektowane wówczas przez spółkę były oszczęd-
ne, wielofunkcyjne, ekonomiczne, także pod względem materiału, a  przede 
wszystkim funkcjonalne. Niełatwo było wówczas dać upust artystycznemu 
duchowi, co jednak twórcom się udało. Po 1945 roku obaj weszli do zarządu 
Spółdzielni; między innymi dzięki nim w  Kłodzku powstała modelarnia, 
a w Warszawie zaczęto wytwarzać prototypy mebli. W tych czasach ich praca 
biegła dwutorowo: dla Spółdzielni oraz w  biurze projektowym Centralnego 
Zarządu Przemysłu Drzewnego, zatem w  przemyśle meblarskim produkują-
cym na większą skalę niż „Ład”. Niestety próba połączenia pracy projektowej 

4 Znaleźli się tam również stolarze z „Ładu”: Władysław Jaworski, Henryk Domagalski, Stefan Rogaczewski, 
zob. I. Huml, Szlekys..., s. 33. 

4 Olgierd Szlekys, Sekretarzyk, 1969, 
zbiory Muzeum Warszawy, MHW 21176, 
fot. Adrian Czechowski, Igor Oleś / 
Olgierd Szlekys, Cabinet, 1969,  
the Museum of Warsaw Collection, 
MHW 21176, photo. Adrian Czechowski, 
Igor Oleś
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z  seryjną produkcją okazała się niewykonalna. W  1947 roku w  wyniku nie-
porozumień między Ministerstwem Przemysłu a Biurem Projektowym oraz 
licznymi niepowodzeniami przy produkcji, wynikającymi z niewykwalifiko-
wanej kadry, doszło do zerwania współpracy z Centralnym Zarządem Przemy-
słu Drzewnego. Tak jak ten okres wspomina Wincze: „W przemyśle stosunki 
nasze zaczęły się psuć. Rzecz polegała na tym, że interesy Centralnego Zarządu 
[…] i Rejonowych Zjednoczeń były diametralnie przeciwne do założeń progra-
mowych zarówno naszych, jak i Ministra […].   Wszystkie nasze wysiłki pro-
wadzące do modernizacji i  przystosowania sprzętów do nowych warunków 
mieszkaniowych i związane z tym wychowanie estetyczne użytkowników – 
wszystko to obróciło się wniwecz”5. Z przyczyn osobistych rozpadła się także 
ich spółka. Styl ładowskich mebli z okresu działalności tych dwóch artystów 
odznaczał się uproszczeniem konstrukcji, podniesieniem waloru użytkowego 
oraz wyraźnym podkreśleniem płaszczyzny i  słoju drewna. Szlekys rozstał 
się z „Ładem” w 1950 roku i powrócił do indywidualnej pracy jako „niezależny 
plastyk”6. W 1951 roku wstąpił do Związku Polskich Artystów Plastyków. 

Dziewiątego maja 1952 roku w  warszawskiej Zachęcie otwarto I  Ogólno-
polską Wystawę Architektury Wnętrz i Sztuki Dekoracyjnej, na której Szle-
kysowi przyznano drugą nagrodę. Część zaprezentowanych na wystawie 
mebli idealnie odpowiadała ówczesnemu zapotrzebowaniu na wyposażenie 
konferencyjne. W latach pięćdziesiątych artysta współpracował z rozmaity-

5 W. Wincze, Myśląc o przyjacielu...,  s. 27. 
6 Tamże, s. 57.

5 Olgierd Szlekys, Most Śląsko-Dąbrowski, rysunek tuszem, zbiory Muzeum Warszawy, MHW 21163, 
fot. Igor Oleś / Olgierd Szlekys, Śląsko-Dąbrowski Bridge, touche, the Museum of Warsaw collection, 
MHW 21163, photo. Igor Oleś
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mi instytucjami kultury, między innymi z Instytutem Wzornictwa Przemy-
słowego, Pracownią Sztuk Plastycznych, a także z Dyrekcją Hoteli Miejskich 
w  Warszawie. Otrzymywał również prestiżowe zamówienia, w  tym na za-
projektowanie wyposażenia sal reprezentacyjnych siedziby Polskiej Akade-
mii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki. Od wdrożenia tego projektu jednak od-
stąpiono ze względu na „niezależność artystyczną” Szlekysa i bezkompromi-
sową postawę wobec sztuki, uważaną wówczas za szczególnie niebezpieczną. 
Szlekys szybko naraził się władzom, wypowiadając się krytycznie na temat 
fasadowości i  historyzmu w  sztuce podczas konferencji poświęconej ów-
czesnej architekturze wnętrz. W następstwie jego śmiałej wypowiedzi anu-
lowano wszystkie zamówienia. Po odwilży jego sytuacja uległa poprawie, 
kolejne lata to udział w  licznych konkursach i  wystawach (między innymi 
na czterdziestolecie „Ładu”). W latach 1958–1964 Szlekys pełnił także funkcję 
naczelnika wydziału projektów mebli w Centrali Handlu Meblami. Zajmował 
się głównie meblarstwem mieszkaniowym. Podsumowaniem twórczości ar-
tysty w tej dziedzinie było I Triennale Mebla w Poznaniu, na którym zapre-
zentowano jego projekty. Niestety Szlekys zmarł kilka miesięcy wcześniej, 
28 sierpnia 1980 roku. Ostatnie lata życia poświęcił także twórczości malar-
skiej i rysunkowi, były to głównie pejzaże oraz portrety.

Olgierd Szlekys był dwukrotnie żonaty, obie jego żony były artystkami. 
Helenę Bukowską poznał w  Pracowni Artystycznej  Plastyków „Ład”. Była 
czołową projektantką tkanin żakardowych i kilimów, założycielką Pracowni 

6 Olgierd Szlekys, Portret Stanisła-
wa Zamecznika, rysunek kredką, 
zbiory Muzeum Warszawy, MHW 
21162, fot. Igor Oleś / Olgierd 
Szlekys, Portrait of Stanisław 
Zamecznik, crayon, the Museum 
of Warsaw collection, MHW 21162, 
photo. Igor Oleś
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Tkactwa Artystycznego. Dzięki niej zainteresował się tkaniną – te inspiracje 
można odnaleźć w wielu z jego meblarskich projektach. Jego druga żona, ma-
larka Bronisława Wilimowska, była uczestniczką powstania warszawskiego, 
stąd liczne w  jej twórczości widoki zburzonej Warszawy i  przedstawienia 
o tematyce wojennej. Jej autorstwa jest także portret męża (ryc. 1) znajdujący 
się w zbiorach Muzeum Warszawy (MHW 21158). W 1982 roku Wilimowska 
przekazała w  darze Muzeum unikalny zestaw mebli Szlekysa, pokazanych 
w  1970 roku na wystawie „Artyści w  kręgu Cepelii” pod hasłem „Wnętrze 
w stylu polskim”7. Żona artysty ofiarowała także jego trzy akwarele, dwa ry-
sunki, obraz olejny oraz tkaninę żakardową wykonaną przez pierwszą żonę 
Szlekysa.

Komplet mebli, nagrodzonych na ogólnopolskim konkursie MKiS oraz 
„Cepelii”, składa się z  dwóch trójelementowych szaf na stelażach (ryc. 2-3; 
MHW 21175/1–2), sekretarzyka (ryc. 4; MHW 21176), dwóch ław z  podusz-
kami (MHW 21178/1–2) oraz stołu weselnego (MHW 21177). Do wykonania 
szaf (wysokość 184 cm, szerokość 205 cm, głębokość 46 cm) zostały użyte: 
drewno sosnowe, płyty wiórowe, okleiny z  brzostu, tkanina drukowana, 
poliester i  blaszki mosiężne. Segmenty szaf osadzone są na ramie stelaża 
zbudowanego z mosiężnych rurek i drewnianych listew. Szafy są prostopad-
łościenne, jednodrzwiowe, o  gładkiej powierzchni, z  półkami wewnątrz. 
Drzwiczki pokryto tkaniną z  nadrukiem powleczoną poliestrem. Nadruk 

7 Dokument przekazania daru z 5 maja 1982 roku w posiadaniu Muzeum Warszawy. 

7.Olgierd Szlekys, Widok z mego okna, 1975, akwarela, zbiory Muzeum Warszawy, MHW 21160, fot. Igor 
Oleś / Olgierd Szlekys, A view from my window, 1975, watercolour, the Museum of Warsaw collection, 
MHW 21160, photo. Igor Oleś
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imituje stare ryciny z  panoramą Warszawy i  widokami Łazienek w  kolo-
rach czerni, bieli, z  elementami różnych odcieni czerwieni i  brązu, dwa 
z paneli pokrywa tkanina o prostym splocie. Drewniane uchwyty w kształ-
cie półszpulki umieszczone są w  lewym dolnym rogu drzwiczek, od frontu 
pokryte mosiężną blaszką z  wytłoczonym motywem stylizowanej rozety. 
Szafy tworzą komplet z  sekreterą wykonaną w  podobnej technice z  tego 
samego materiału (wysokość 184 cm, szerokość 68 cm, głębokość 50 cm). 
Prostopadłościenny sekretarzyk umocowany jest na stelażu. W połowie wy-
sokości mebla znajduje się otwierany blat zamykany na kluczyk, osłaniający 
wnętrze przedzielone jedną półką. Powyżej blatu znajduje się szafka powle-
czona poliestrowaną tkaniną z  nadrukiem przedstawiającym panoramę 
Warszawy. W zestawie są również dwie ławy (wysokość 31 cm, szerokość 50,5 
cm, długość 200 cm) z nakładanym kompletem trzech poduszek. Ławy zostały 
wykonane z drewna sosnowego z okleiną z brzostu. Poduszki z gąbki powle-
czono ciemnoczerwoną żakardową tkaniną o gofrowanej fakturze. Ławy są 
prostokątne, wsparte na podporach i dwóch nogach z kwadratowych desek. 
Ostatni element kompletu to stół rozkładany, zwany przez autora „weselnym”. 
Stół wykonany jest ze sklejki brzozowej i pomarańczowej tkaniny powlekanej 
poliestrem. Składa się z prostokątnego blatu wspartego na dwóch podporach 
oraz bocznych rozkładanych klap z ukrytą wspierającą je konstrukcją.

Prócz zestawu mebli w  zbiorach Muzeum Warszawy znajduje się pla-
styczny dorobek Szlekysa: rysunek tuszem przedstawiający most Śląsko-Dą-

8 Olgierd Szlekys, Widok z mego 
okna, 1979, akwarela, zbiory Muzeum 
Warszawy, MHW 21161, fot. Adrian 
Czechowski / Olgierd Szlekys, A view 
from my window, 1979, watercolour, 
the Museum of Warsaw collection, 
MHW 21161, photo. Adrian Czechowski
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browski (ryc. 5; MHW 21163), portret Stanisława Zamecznika (ryc. 6; MHW 
21162), akwarele: dwie zatytułowane Widok z  mego okna (ryc. 7 i  8; MHW 
21160, MHW 21161) oraz Pejzaż z  okna (ryc. 9; MHW 21159). Twórczością ma-
larską  Szlekys zajmował się w młodości i wrócił do niej dopiero pod koniec 
życia, w latach siedemdziesiątych, gdy porzucił projektowanie mebli. 

Karykatury i portrety ludzi ze środowiska artystycznego rysował już od 
lat czterdziestych, tworząc między innymi satyryczny cykl Moi współcześ-
ni obejmujący ponad 130 prac. Liczne są także jego rysunki architektoniczne 
i krajobrazowe. Pejzaż jednak pełniej rozwinął w malarstwie akwarelowym, 
schyłkowej i  najbardziej intymnej dziedzinie swojej twórczości. Malował 
widoki z  okna własnego mieszkania przy Rynku Starego Miasta, które jed-
nocześnie służyło mu za pracownię: „Trzy okna wychodzą na Rynek, drugie 
trzy na Wisłę” – pisał w liście do przyjaciela8. Pejzaże są nasycone migotliwym 
światłem i barwą, utrzymane w pastelowej tonacji o bogatej kolorystyce. Bije 
od nich smutek i nostalgia, sprawiają wrażenie mglistych. W akwarelach wi-
doczna jest rzetelność warsztatu, unikanie łatwych efektów i swoboda opero-
wania paletą. Widok z mego okna (MHW 21160; wymiary 37,1 x 54,8 cm) powstał 
w 1975 roku. Jest to akwarela na papierze o kompozycji pasowej. Na pierwszym 
planie ukazana została Wisła, kolejny pas zajmują drzewa i krzewy, za który-
mi w oddali widnieje zabudowany obszar miasta. Kolorystyka jest żywsza niż 

8 List Olgierda Szlekysa do Janusza Klawego z 15 marca 1975, zob. I. Huml, Szlekys..., s. 104. 

9 Olgierd Szlekys, Pejzaż z okna, 1977, 
akwarela, zbiory Muzeum Warszawy, 
MHW 21159, fot. Skanery Niewiarygod-
ne / Olgierd Szlekys, A view from the 
window, 1977, watercolour, the Museum 
of Warsaw collection, MHW 21159, 
photo. Skanery Niewiarygodne
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w  kolejnych pracach, pod warstwą malarską widoczny jest szkic ołówkiem. 
Kolejna akwarela o  tym samym tytule (MHW 21161) została wykonana na 
kartonie w 1979 roku (wymiary 49,5 x 34,2 cm). Artysta ponownie zastosował 
układ pasowy, z Wisłą i drzewami na pierwszych planie. W oddali znajdują się 
zabudowania Pragi z dominującym przedstawieniem katedry św. św. Michała 
i  Floriana. Kościół artysta ujął w  sumaryczny sposób, bez charakterystycz-
nych neogotyckich elementów architektonicznych – wimperg, kwiatonów i ża-
bek. Krajobraz jest malowany miękko, zaś w architekturze artysta nie operuje 
konturem ani nie podkreśla detalu. Pejzaż z okna (MHW 21159), malowany na 
kartonie o wymiarach 49,4 x 34,1 cm, powstał w 1977 roku i rok później został 
zaprezentowany na II Ogólnopolskiej Wystawie Akwareli. Szlekys zastosował 
tu ten sam rodzaj kompozycji, jest ona jednak zdominowana i zdynamizowana 
przez przedstawienie drzew, zajmujących środkowy pas. Na pierwszym planie 
znajduje się Wisła z nabrzeżem. W tle widać budynki Pragi z wyróżniającymi 
się kopułami cerkwi pw. św. Marii Magdaleny. We wszystkich akwarelach do-
minuje szaro-różowo-błękitna kolorystyka. Miękki malunek i  brak konturu 
sprawiają, że prace mają świeży, lekki charakter. Nieco inny w stylu jest rysu-
nek tuszem na kartonie Most Śląsko-Dąbrowski (MHW 21163; wymiary 32,2 x 47 
cm), ukazujący fragment nabrzeża z łódkami oraz słup elektryczny, w oddali 
rysuje się zarys mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Pierwszy plan, rysowany za po-
mocą ekspresyjnej kreski, kontrastuje z delikatnym i miękkim szkicem w tle. 
Ostatni z obiektów to rysunek kredką na papierze Portret Stanisława Zamecz-
nika (MHW 21162: wymiary: 71 x 53 cm). Zamecznik został ujęty z półprofilu, 
do ramion, z uniesioną ku górze dłonią, w której trzyma papierosa. Rysunek 
nosi znamiona karykatury: postać ma uwydatniony nos, usta oraz palce. Szle-
kys oddał jednak psychologiczny wizerunek osoby, nie pozbawiając portretu 
powagi.

W  1982 roku, dwa lata po śmierci Olgierda Szlekysa, w  Muzeum Histo-
rycznym m.st. Warszawy – miejscu związanym z życiem artysty – otwarto 
wystawę monograficzną zatytułowaną „Olgierd Szlekys – wnętrza, meble, 
malarstwo”. Była to pierwsza indywidualna wystawa Szlekysa prezentują-
ca różnorodność dorobku artysty (meble, rysunki, akwarele), jego wszech-
stronność, ślady pełnej pasji drogi twórczej. Za scenariusz odpowiedzialna 
była Bronisława Wilimowska, jego druga żona, która stworzyła też wespół 
z Tadeuszem Ostrzeszewiczem projekt plastyczny wystawy. 

Artistic output of Olgierd Szlekys  
at the Museum of Warsaw collection – summary

The article presents a brief history of life and work of Olgierd Szlekys, an 
eminent artist. Szlekys was a furniture and interior designer, member of the 
’Ład’ Artists’ Cooperative. After the war he was one of the authors of a new 
style in furniture and interior design. Together with Władysław Wincze, he 
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created a line of the so-called “ład-style” which is still today recognised as a 
classic of furniture design. Szlekys was also a painter and draftsman, mem-
ber of the Association of Polish Artists and Designers. 

In the 1980s, some of Olgierd Szlekys’ rich and versatile works were dona-
ted to the Museum of Warsaw by the artist’s wife. The article presents a set of 
furniture displayed at the Artists of the Cepelia milieu exhibition in 1970. The 
set consists of two three-part wardrobes supported on frames (MHW 21175/1-
2), a cabinet (MHW 21176), two benches with cushions (MHW 21178/1-2) and a 
wedding table (MHW 21177), as well as a touche drawing depicting Śląsko-Dą-
browski bridge (MHW 21163), portrait of Stanisław Zamecznik (MHW 21162), 
three watercolours: two titled View from my window (MHW 21160, MHW 
21161) and one titled Paysage from the window (MHW 21159). 

Key words: Olgierd Szlekys, Ład, Władysław Wincze, furniture design, wa-
tercolour, Bauhaus, De Stijl, Bronisława Wilimowska, Helena Bukowska




