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DEKADA SWINGU. ARCHITEKTURA MODERNISTYCZNA W POLSCE
LAT TRZYDZIESTYCH XX WIEKU 

FOTOGRAFIE CZES¸AWA OLSZEWSKIEGO ZE ZBIORÓW
INSTYTUTU SZTUKI PAN

1. Ciechocinek, fontanna przed p∏ywalnià solankowà, R. Gutt, A. Szniolis, 1931-1932. 

1. Ciechocinek, fountain in front of a brine swimming pool, R. Gutt, A. Szniolis, 1931-1932. 

Warszawa, Ciechocinek, Gdy-
nia, lata trzydzieste ubie-

g∏ego wieku. Place, ulice, skwery
– i tylko pojedynczy ludzie sie-
dzàcy przy stoliku w kawiarni lub
oparci o por´cz tarasu. A jednak
miasto t´tni ˝yciem, kamieƒ pul-
suje, Êwiat∏o s∏oneczne Êlizga si´
po chropowatych powierzchniach
Êcian, architektura zdaje si´ wy-
chodziç z ram fotografii, w które
zosta∏a zamkni´ta. Obserwujemy
t´ architektur´ oczami Czes∏awa
Olszewskiego, wybitnego foto-
grafika, w szczególny sposób
dokumentujàcego modernistycz-
ne budowle tzw. warszawskiej
szko∏y architektonicznej.

„WÊród historyków sztuki
krà˝y taki dowcip: Czy jest 
w Polsce architektura? Odpo-
wiedê: ju˝ by∏a. Ten czas przesz∏y,
a dokonany lokuje si´, rzecz jas-
na, w mi´dzywojniu, epoce nie-
odleg∏ej, ale majàcej wszystkie
cechy zatopionej Atlantydy” –
pisze w s∏owie przewodnim do
wystawy jej wspó∏organizatorka
Marta LeÊniakowska. Ponad pi´ç-
dziesiàt zdj´ç Czes∏awa Olszew-
skiego, pokazanych w Instytucie
Sztuki PAN w Warszawie na
wystawie „Dekada swingu”, sta-
nowi fragment tego w znacznej
ju˝ mierze zatopionego làdu, jest
cennym êród∏em wiedzy o pol-
skiej architekturze modernistycz-
nej przed 1939 r., a jednoczeÊnie
fascynujàcym pokazem wyjàtko-
wego sposobu „portretowania”
czystej niemal architektury. Na
otoczonych niezwyk∏à aurà, sta-
rannie wykadrowanych, perfek-
cyjnych fotografiach odnajdujemy



185

m.in. niezachowanà kawiarni´
Latona przy Nowym Âwiecie
(projekt: Maciej Nowicki, rzeê-
by: Józef Klukowski, 1940?), sa-
lon samochodowy i stacj´ obs∏ugi
Polskiego Fiata przy ul. Królew-
skiej (arch. nieustalony, 1934),
obiekty z wystawy Banku Gos-
podarstwa Krajowego na Kole
(1935) czy Policyjny Klub Spor-
towy przy Wale Miedzeszyƒ-
skim. Mo˝emy te˝ w nieco inny
sposób spojrzeç na wcià˝ istnie-
jàce budynki, zachwyciç si´ na
nowo malowniczà architekturà
willi w∏asnej Bohdana Pniewskie-
go przy al. Na Skarpie (obecnie
Muzeum Ziemi), luksusowà ka-
mienicà Wedla przy ul. Pu∏aw-
skiej (arch.: Juliusz ˚urawski),
domem mieszkalnym przy alei
Przyjació∏ – wybitnà realizacjà
tzw. drugiej awangardy (arch.:
Juliusz ˚urawski) czy surowà
formà p∏ywalni solankowej 
w Ciechocinku. 

Czes∏aw Olszewski (1894-
1969), fotografujàc prace Bohdana
Pniewskiego, Macieja Nowic-
kiego, Romualda Gutta i innych
wybitnych architektów, realizo-
wa∏ swà wielkà pasj´ – zauro-
czenie fotografià, ale te˝ pi´knem
architektury i pejza˝u. W 1937 r. zbioru prac Czes∏awa Olszew-

skiego, przechowywanego w In-
stytucie Sztuki PAN. 

Otwarcie wystawy Czes∏awa
Olszewskiego towarzyszy∏o mi´-
dzynarodowej sesji naukowej
„The City In Art”, zorganizo-
wanej przez Instytut Sztuki PAN
i Instytut Historii Sztuki Uniwer-
sytetu Jagielloƒskiego w dniach 
8 -11 wrzeÊnia 2004 r. To ju˝
trzecia ekspozycja towarzyszàca
wa˝nym imprezom naukowym od-
bywajàcym si´ w murach Insty-
tutu przy ul. D∏ugiej. Podobnie
jak „Dekada swingu”, tak˝e dwie
poprzednie prezentowa∏y foto-
grafie ze zbiorów Instytutu Sztuki:
wystawa „Fotograf przyjecha∏”
by∏a spojrzeniem na ˝ycie przed-
wojennych mieszkaƒców dawnych
Prus Wschodnich, nast´pna nato-
miast pokazywa∏a polskie dwory
i pa∏ace. Wspomniane zbiory kry-
jà jeszcze tysiàce negatywów

otrzyma∏ nagrod´ w konkursie
fotograficznym „Pi´kno War-
szawy”. Dokumentowa∏ ekspo-
naty z Wystawy Âwiatowej 
w Pary˝u (1937) i Nowym Jorku
(1939), wykona∏ cykle zdj´ç 
zabytkowych zespo∏ów pa∏aco-
wych Nieborowa, Arkadii, Stare-
go Otwocka i Ma∏ej Wsi, fotogra-
fowa∏ prace zaprzyjaênionych 
z nim artystów. W czasie oku-
pacji wyda∏ konspiracyjnie dwie
teki z reprodukcjami rysunków
architekta wizjonera Stanis∏awa
Noakowskiego (zaginione), po
wojnie dokumentowa∏ ruiny
i odbudow´ Warszawy, uwiecz-
nia∏ zabytki Tarnowa, wykona∏
ilustracje do kilku ksià˝ek, pra-
cowa∏ nad atlasem instrumentów
muzycznych. Pi´çdziesiàt foto-
grafii pokazanych na wystawie
„Dekada swingu” jest jedynie nie-
wielkim fragmentem ogromnego,
liczàcego kilkaset negatywów,2. Czes∏aw Olszewski (1894-1969). 

3. Warsaw, the Electrical Plant Salon, 150 Marsza∏kowska Street, J. and J. Ostrowski, 
Z. St´piƒski.

3. Warszawa, Salon Elektrowni, ul. Marsza∏kowska 150, J. i J. Ostrowscy, Z. St´piƒski.
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zarówno znanych twórców, jak 
i anonimowych fotografów, reje-
strujàcych pi´kno polskich miast 
i wsi oraz, istniejàce ju˝ tylko na

kliszy fotograficznej, ˝ycie ich
mieszkaƒców. Obejrzenie wysta-
wy, a tak˝e wizyta w Archiwum
Instytutu Sztuki PAN mogà 

przynieÊç du˝à satysfakcj´ wszyst-
kim mi∏oÊnikom warszawskiej
architektury i zaowocowaç cieka-
wymi odkryciami naukowymi.

4. Warsaw, Police Sports Club, E. Piotrowski. 
4. Warszawa, Policyjny Klub Sportowy, E. Piotrowski. 

The Institute of Art at the
Polish Academy of Sciences

presented an exhibition entitled
“The Swing Decade”, featuring
selected works by Czes∏aw Ol-
szewski, a noted photographer
documenting the modernistic
buildings designed by the so-
-called Warsaw architectural
school. The presented photo-

graphs, from an extensive col-
lection in the Institute of Art at
the Polish Academy of Sciences,
constitute a valuable source of
knowledge about Polish modern-
istic architecture prior to 1939. 

They include images of build-
ings which frequently are no
longer extant and enable us to
admire preserved objects such as

the Pniewski Villa in Na Skarpe
Avenue. “The Swing Decade”
also recollected the photographer
himself, who worked from the
1920s on and documented not
only Warsaw architecture but also
the historical monuments of
Tarnów, Nieborów – Arkadia, and
many others.

THE SWING DECADE. MODERNISTIC ARCHITECTURE IN POLAND DURING THE 1930s.
PHOTOGRAPHS BY CZES¸AW OLSZEWSKI FROM THE COLLECTIONS OF THE INSTITUTE 

OF ART AT THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES 




