
1

Wybitni twórcy i artyści 
w Spale

Michał Słoniewski

WSTĘP

Spała, maleńka miejscowość nad Pilicą ma stosunkowo krótką, ale interesującą 
i bogatą historię. Jej początkowe losy związane były z cesarską rodziną Romano-
wów, którzy pod koniec XIX wieku postanowili wybudować tam swoją prywatną 
rezydencję myśliwską. Spała po pierwszej wojnie światowej uzyskała status gmachów 
reprezentacyjnych przeznaczonych dla głowy państwa polskiego. Kolejni gospodarze 
– Józef  Piłsudski, Stanisław Wojciechowski i szczególnie Ignacy Mościcki darzyli ją 
niezwykłym sentymentem. Do Spały przyjeżdżali, zarówno w carskim jak i prezy-
denckim okresie, wybitni przedstawiciele arystokracji, polityki i administracji pań-
stwowej. Wśród gości nie brakowało również wybitnych twórców i artystów. Jedni 
przybywali tylko w charakterze towarzyskim, ale większość wykonywała lukratywne 
zlecenia gospodarzy. Poniżej przedstawiono osobistości kultury i sztuki, które nie 
ominęły Spały w latach 1885–1939.

OKRES CARSKI 
(1886–1914)

Decyzja imperatora Aleksandra III (1845–1894) o wybudowaniu w Spale rezy-
dencji myśliwskiej spowodowała ogromne zainteresowanie tym miejscem nie tylko 
najbliższej jego rodziny, dworu i wysokich carskich urzędników. Do Spały w końcu 
XIX wieku zaczęli przybywać również artyści i twórcy. Jedni z nich otrzymywali 
dobrze płatne zlecenia związane z powstaniem i stałym rozbudowywaniem rezy-
dencji czy też dokumentowaniem i uatrakcyjnianiem pobytów rodziny carskiej, inni 
– ale już sporadycznie – znajdowali się w wybranym gronie osób towarzyszących 
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przyjazdom imperatorskiej pary. Należy przy tym podkreślić, że rodzina carska sta-
rała się przyjeżdżać do Spały regularnie, ale w wąskim otoczeniu, przede wszystkim 
w celach wypoczynkowych, z których główne miejsce zajmowały polowania. Alek-
sander III plany budowy pałacu myśliwskiego wraz z budynkami rezydencjonalnymi 
zatwierdził we wrześniu 1884 r. podczas polowania po zakończonym spotkaniu 
trzech cesarzy w Skierniewicach. Zlecenie na opracowanie projektów architektonicz-
nych oraz pokierowanie budową otrzymał wybitny krakowski inżynier Leon Mikucki 
(1828–1912) [Staszel 1976, s. 170], najprawdopodobniej dzięki protekcji margrabiego 
Zygmunta Andrzeja Wielopolskiego (1833–1902), który zarządzał Księstwem Ło-
wickim, na terenie którego położona była Spała. Inżynier Leon Mikucki znany był 
wówczas głównie z dokonań w zakresie budowy konstrukcji mostów kolejowych 
i w tym czasie kierował też budową linii kolejowej Koluszki–Tomaszów Mazowiecki, 
a następnie Tomaszów–Opoczno. Leon Mikucki sprawnie wywiązał się ze swojego 
zadania, gdyż już w 1885 r. pałacyk myśliwski został oddany do użytku, a pierw-
szym gościem był brat Aleksandra III, wielki książę Włodzimierz Aleksandrowicz 
(1847–1909) z małżonką. W rok później w spalskim pałacyku zamieszkał podczas 
polowania car z najbliższą rodziną i swoją świtą. Pomimo niewielkiej powierzch-
ni i stosunkowo skromnego wyposażenia obiekt ten spełniał w pełni oczekiwania 
imperatora, który wielokrotnie podkreślał dobrze zachowaną symbiozę rezydencji 

Il. 1. Portret Leona Mikuckiego autorstwa Olgi 
Boznańskiej

Źródło: zbiory rodziny Mikuckich, fot. Iwo Sajdak
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z otaczającą ją przyrodą. Car był na tyle zadowolony z dokonań Leona Mikuckiego, 
że przed przystąpieniem do budowy pałacu w Białowieży Ministerstwo Imperator-
skiego Dworu poleciło rosyjskiemu architektowi pochodzenia francuskiego Nikoła-
jowi de Rochefortowi (1846–1905) [Архитекторы… 1995] wyjechać służbowo do 
Spały w celu zapoznania się na miejscu z zastosowanymi rozwiązaniami architek-
tonicznymi. Dzięki zachowanym jego odręcznym rysunkom pomieszczeń pałacyku 
w Spale wiadomo m.in. jak usytuowane były i jaką posiadały powierzchnię poszcze-
gólne pokoje wewnątrz budynku1.

Nie były to jedyne podobieństwa i związki w zakresie planowania rezydencji 
carskich w Białowieży i Spale. Innym przykładem były parkowe prace projekto-
we wykonywane dla obu tych miejsc przez Waleriana Kronenberga (1859–1934)2. 
Ten jeden z najwybitniejszych polskich twórców założeń ogrodowych i parkowych 
przygotował projekt Parku Pałacowego w Białowieży już w 1890 r., a zrealizowano 
go w 1895 roku. W Spale w miejscu rozebranych drewnianych stajni na początku 
XX wieku założono park w stylu angielskim według projektu Waleriana Kronenber-
ga. Podobne założenia Kronenberg przyjął dla skweru przed pałacykiem myśliwskim. 
Szczególnie troskliwie dobierano krzewy i drzewa, sprowadzając je nawet z Kaukazu 
[Słoniewski, Czestnych 2014]. O ich ostatecznym wyborze decydowała osobiście 
Aleksandra Fiodorowna (1872–1918), małżonka cara Mikołaja II (1868–1918).

Artystą, który najczęściej towarzyszył Aleksandrowi III i Mikołajowi II podczas 
polowań w Spale i Białowieży był węgierski malarz Michaly Zichy (1827–1906) 
[Пармузина, Тихомирова 2013]. Jego liczne rysunki, zachowane po dzień dzisiej-
szy, stanowią doskonałą ilustrację rodzinnego życia i polowań pary cesarskiej i dwo-
ru podczas wypoczynkowych pobytów w Spale i Białowieży.

W 1892 roku Spałę, po blisko dwumiesięcznym pobycie w Białowieży, od-
wiedził wybitny rosyjski malarz i grafik Iwan Szyszkin (1832–1898). Planował on 
w Spale, podobnie jak w Białowieży, wykonać wiele szkiców do przyszłych swoich 
obrazów, ale plany pokrzyżowały długotrwałe ulewne deszcze. Aleksander III za-
mówił obraz u mistrza Szyszkina zatytułowany Sosnowa gęstwina w Spale3. W Pałacu 
Aleksandrowskim w Carskim Siole, w pokoju lekcyjnym córek Mikołaja II, wisiał 
na ścianie inny obraz Szyszkina zatytułowany Droga w sosnowym lesie w Spale [Зимин 
2011, s. 158]. Nie wiadomo, czy obrazy te nadal znajdują się w zasobach rosyjskich 
muzeów, ale jest to wielce prawdopodobne. Chociaż w albumowym dziele zatytu-
łowanym Shishkin wśród 202 wymienionych prac nie ma ani jednej ze Spały, ale 
dorobek tego wielkiego rosyjskiego malarza był znacznie bogatszy [Shishkin 1981].

 1 Odręczne rysunki architekta Nikołaja de Rocheforta przechowywane są w Rosyjskim Państwowym 
Historycznym Archiwum w Petersburgu, (RGIA), sygn.. 515-291-803.
 2 http://pl.wikipedia_org/wiki/Walerian_Kronenberg (dostęp 29.12.2010);http://ogrodnic-
two-dmuchawce_org/walerian_Kronenberg.php [dostęp: 29.12.2010].
 3 Państwowe Rosyjskie Historyczne Archiwum w Petersburgu (RGIA) sygn. 544-2-127.
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Oprócz malarzy, którzy poprzez swoje dzieła dokumentowali wydarzenia to-
warzyszące pobytom imperatorskiego dworu oraz spalską przyrodę, podobną rolę 
pełnili również wybitni fotografowie, w tym polscy, którzy zaliczani byli wówczas 
do wyróżniających się artystów tej dziedziny sztuki w Europie [Harasym 2010, 
s. 64-78]. Podczas pobytów cesarskiej pary w Spale dostępowali oni zaszczytu ich 
fotografowania. Otrzymywali za tę pracę też wysokie wynagrodzenie. Przykładowo 
firma fotograficzna Jana Mieczkowskiego otrzymała aż 1388 rubli za fotografie do 
cesarskiego albumu ze Spały [Garzdecki 1977, s. 51–64]4. Dla porównania roczne 
wynagrodzenie zarządcy Księstwa Łowickiego margrabiego Zygmunta Wielopol-
skiego wynosiło 5600 rubli, a średnie roczne wynagrodzenie lokalnego urzędnika 
wynosiło 300 rubli. Inny fotograf, Leonard Kowalski (ok. 1840–1917), za fotografie 
z carskiego polowania w Spale w 1894 r. otrzymał 295 rubli. Oprócz wynagrodzenia 
za wykonywaną pracę artyści fotograficy szczycili się ponadto tytułami oficjalnych 
dostawców carskiego dworu oraz wręczano im drogocenne podarki z Gabinetu Je-
go Imperatorskiej Wysokości [Czestnych, Słoniewski 2015, s. 157–158]. Do wąskiej 

 4 Państwowe Rosyjskie Historyczne Archiwum w Petersburgu (RGIA) sygn. 468-13-1134.

Il. 2. Rysunki Michaly Zichy z polowań Aleksandra III w Spale w 1894 r.

Źródło: Kobalczyk, Słoniewski 2011
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elity fotografów dokumentujących pobyty cesarskiej pary w Spale należał tu war-
szawski fotograf  Konrad Brandel (1838–1920), który wsławił się również wynale-
zieniem i skonstruowaniem fotorewolweru oraz interesującym dokumentowaniem 
życia kulturalnego i obyczajowego Warszawy końca XIX wieku [Lejko 1985, s. 31, 
74]. Innym fotografem był Stefan Malczewski (1875–1907) z Tomaszowa Rawskie-
go, którego wielokrotne starania o uzyskanie zgody na sfotografowanie cesarskiej 
pary w Spale zostały uwieńczone sukcesem [Czestnych, Kettering, Słoniewski 2011, 
s. 46]. Należy nadmienić, że ze względu za sowite wynagrodzenia za wykonane 
fotografie wielu polskich fotografów równocześnie zabiegało w Ministerstwie Im-
peratorskiego Dworu o prawo do ich wykonywania. Potwierdzają to dokumenty 
przechowywane w Rosyjskim Państwowym Historycznym Archiwum w Petersburgu. 
Kolejnym wybitnym polskim artystą, który dokumentował pobyt rodziny carskiej 
w Królestwie Polskim był Bolesław Matuszewski (1856–1943) [Czeczot-Gawrak 
1980, 1984, s. 10–18.]. Był on nie tylko fotografem i teoretykiem sztuki filmowej, ale 
przede wszystkim pionierem światowej i polskiej kinematografii. Po długoletnim po-
bycie we Francji i powrocie do Polski założył w Warszawie atelier fotograficzne pod 
nazwą Paryska Fotografia Lux Sigismond et Comp. Wśród filmów dokumentalnych 
nakręconych przez niego wymienić należy m.in. Uroczystości powitania cara w Warsza-
wie oraz Podróże i polowania cara w Białowieży i Spale z 1897 roku. W 1897 r. ukazał 
się Album Pamiątkowy z pobytu Ich Cesarskich Mości w Królestwie Polskim. Wydawnictwo 

Il. 3. Fotograf  Konrad Brandel podczas pracy w Spale

Źródło: Czestnych, Kettering, Słoniewski 2011
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to, którego druga część poświęcona została w całości pobytowi w Spale, zostało 
bogato ilustrowane zdjęciami wykonanymi przez fotografów Jana Mieczkowskiego 
i Bolesława Matuszewskiego [Albumy… 1897]. Za zasługi w tym zakresie Bolesław 
Matuszewski został nagrodzony papierośnicą o wartości 275 rubli5. W wymienio-
nej publikacji oprócz fotografii zamieszczono kilkanaście interesujących rysunków 
polskich malarzy: Wacława Radwana (1870–1922), znanego portrecisty i ucznia Jana 
Matejki oraz Henryka Piątkowskiego (1853–1932), który poza malarstwem zajmował 
się również grafiką, literaturą i krytyką sztuki. Ich rysunki zamieszczone w wymie-
nionym  Albumie doskonale uzupełniają dokumentację fotograficzną z pobytu pary 
cesarskiej w Spale w 1897 roku.

Ostatni Romanowie interesowali się też muzyką, operą i teatrem. Skromne 
warunki lokalowe w Spale i brak odpowiednich pomieszczeń uniemożliwiały im 
organizację spektakli operowych i teatralnych. Mimo to dla pałacu w Spale zaku-
piono w 1901 r. koncertowy fortepian z angielskim mechanizmem o siedmiu i pół 
oktawach za sumę 1200 rubli. Drugi, taki sam, został nabyty do pałacu w Skiernie-
wicach6. Uroczyste koncerty podczas pobytów pary cesarskiej w Królestwie Polskim 

 5 Państwowe Rosyjskie Historyczne Archiwum w Petersburgu (RGIA), sygn. 468-8-153.
 6 Państwowe Rosyjskie Historyczne Archiwum w Petersburgu (RGIA), sygn. 468-27-630.

Ryc. 4. Prezes lutnistów romanowskich wręccza caeskiej parze kwiaty w Spale w 1897 r. Rysunek 
Wacława Radwana

Źródło: Albumy… 1897
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odbywały się w Skierniewicach. Właśnie tam zapraszano wybitnych aktorów i śpie-
waków operowych Warszawskich Teatrów Rządowych, m.in. Salomeę Kruszelnicką 
(1872–1952), braci Jana (1850–1925) i Edwarda (1855–1917) Reszków. Aktorzy, 
śpiewacy i pracownicy teatrów warszawskich należeli też do najczęściej nagradzanych 
przez Gabinet Jego Imperatorskiej Wysokości grup zawodowych.

Do Spały zapraszano natomiast liczne towarzystwa śpiewacze zarówno polskie 
jak i niemieckie, m.in. z Łodzi, Żyrardowa i Warszawy. W repertuarze wykonywa-
no często utwory Ryszarda Wagnera, ale również Stanisława Moniuszki. Do Spały 
przyjeżdżało często Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, pod dyrekcją 
Piotra Maszyńskiego (1855–1934), wykładowcy Instytutu Muzycznego w Warszawie. 
Przed cesarską parą występowała również Orkiestra Włościańska pod batutą Karola 
Namysłowskiego (1856–1925), wybitnego kompozytora, dyrygenta oraz skrzypka. 
Za swój występ przed carem w 1890 r. otrzymał on złoty pierścień z brylanta-
mi [„Tygodnik Ilustrowany” 1890]. W czasie posiłków rodziny carskiej w pałacy-
ku myśliwskim przygrywały orkiestry stacjonujących tam pułków, m.in. 15. Alek-
sandryjskiego Pułku Dragonów i 27. Witebskiego Pułku Piechoty. Ich repertuar 
był bardzo urozmaicony – od marszów, poprzez walce aż do romansów. Osobny 
rozdział stanowiła muzyka myśliwska. Każdy wyjazd monarchy na polowanie był 
sygnalizowany przez trębaczy. To samo czyniono podczas jego powrotu z polo-
wania. Podczas codziennej ceremonii pokotu przed pałacem waltorniści oddawali 

Il. 5. Okładka programu występów muzycznych w Spale w 1901 r.

Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi
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cześć każdemu gatunkowi upolowanej zwierzyny. Najbardziej jednak znaną pieśnią 
myśliwską związaną ze Spałą był Marsz Spalski, zwany również Pobudką Spalską. 
Pierwotnie pod nazwą Chór strzelców opublikowany w 1878 r. w „Łowcu” był grany 
na polowaniach w Antoninach, majątku hrabiego Józefa Potockiego (1862–1922). 
Stamtąd trafił w nieco zmienionej formie do Spały. Jego autorem był Artur Śli-
wiński senior (1837–1912), pisarz, działacz łowiecki i ojciec Artura Śliwińskiego 
(1877–1953), późniejszego premiera rządu RP w 1922 roku. Utwór ten był ochoczo 
śpiewany przez leśników i łowczych, tym bardziej, że można go było wykonywać 
po polsku [Kadlec 2013, s. 270–271; 2015, s. 35–38]. W 1912 r. specjalnie dla cara 
Mikołaja II opracowany został marsz myśliwski na rogach Witaj w Spale7. Autorem 
utworu był Ignacy Malinowski (1867–1920), waltornista i profesor Warszawskiego 
Instytutu Muzycznego. Niestety nic nie wiadomo z jakim przyjęciem przez cara 
spotkał się ten utwór. Celem większości twórców i artystów przybywających do 
Spały w okresie carskim było wykonanie odpłatnie określonych usług w postaci 
dzieł najczęściej związanych z architekturą, architekturą krajobrazu, malarstwem, fo-
tografią czy utworem muzycznym. Znacznie rzadziej twórcy i artyści przybywali do 

 7 400-летию Дома Романовых. Музыкальные дары русским императорам, http://exposition,nlr,ru/
Musical Manuscripts/ [dostęp: 6.10.2015].

Il. 6. Utwór muzyczny Witaj w Spale Ignacego Malinowskiego

Źródło: http://exposition,nlr,rn/MusicalManuscripts/
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Spały w charakterze gości lub osób towarzyszących członkom rodziny Romanowów. 
Taka rola była zarezerwowana wyłącznie dla przedstawicieli arystokracji rosyjskiej 
bądź wysokich urzędników Ministerstwa Imperatorskiego Dworu. Wśród nich rzad-
ko można było jednak napotkać postaci z dorobkiem artystycznym czy twórczym. 
Do takich osób można było zaliczyć tylko księcia Espera Uchtiomskiego (1861– 
–1921), publicystę, poetę, podróżnika i przyjaciela następcy tronu Mikołaja Aleksan-
drowicza oraz hrabiego Siergieja Szeremietiewa (1844–1918), wybitnego historyka 
i archeologa, członka Akademii Nauk i Imperatorskiej Akademii Sztuk. Wybuch 
pierwszej wojny światowej i dalsze wydarzenia zakończyły bezpowrotnie okres car-
skiego panowania również w Spale.

OKRES MIĘDZYWOJENNY 
(1918–1939)

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 19 lutego 1920 r. przyjęła uchwa-
łę rządową W sprawie budynków państwowych przeznaczonych na cele reprezentacyj-
ne. Na jej podstawie Spała, co było dla niej niezwykłą nobilitacją, obok Zamku 
Królewskiego w Warszawie, Łazienek Królewskich, Belwederu i Wawelu, stała 
się miejscem reprezentacyjnym głowy państwa polskiego i została przeznaczone 
do użytku naczelnika państwa. Ta decyzja umożliwiła administrowanie rezydencji 
spalskiej przez nowo utworzony Zarząd Gmachów Reprezentacyjnych. Na jego 
czele stanął wybitny polski architekt Kazimierz Skórewicz (1866–1950) [Baraniew-
ski 2000]. Miał on już wówczas bogate doświadczenia, będąc w przeszłości m.in. 
głównym architektem Baku. W niepodległej Polsce jego prace w pierwszych latach 
koncentrowały się głównie na odpowiednim zabezpieczeniu konserwatorskim prze-
de wszystkim Zamku Królewskiego i Belwederu. Maleńka Spała, przy tych obiek-
tach nie nastręczała aż tak wielkich problemów, co nie oznacza, ze była pomijana 
w działaniach Kazimierza Skórewicza. Wręcz przeciwnie, poświęcał on jej wiele 
uwagi, tym bardziej, że kilkakrotnie na wypoczynku zdrowotnym w Spale w la-
tach 1921–1922 przebywał naczelnik Józef  Piłsudski (1867–1935) z rodziną. Już 
wówczas myślano o wybudowaniu katolickiej świątyni w miejscu reprezentacyjnym 
głowy państwa polskiego. Podczas pierwszej pielgrzymki do Częstochowy w 1922 
nowo wybranego prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego (1869–1953) ery-
gowano w Spale kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Kamień 
węgielny wmurowano 9 czerwca 1923 r., a jej konsekracji dokonał 2 sierpnia 
1923 r. prymas Polski Edmund Dalbor (1869–1926) [Modlińska, Modliński 2010, 
s. 30]. Autorem projektu kaplicy był właśnie Kazimierz Skórewicz8. Zbudowano 

 8 Projekt Kaplicy Założonej przez Prezydenta Rzeczypospolitej w Spale, Archiwum Akt Nowych w Warsza-
wie, Zespół Ministra Spraw Wewnętrznych, sygn. 338.
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ją z drewna sosnowego w stylu narodowym polskim, dostosowaną kształtem do 
charakteru i rozmiarów całego założenia i utrzymano w skali małego wiejskiego 
kościółka [Baraniewski 2007, s. 22]. Warto podkreślić, że Kazimierz Skórewicz, 
wśród innych prac, był autorem m.in. projektu gmachu Sejmu RP w Warszawie, 
dworku Milusin Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz kilku kościołów. Po dru-
giej wojnie światowej pracował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Prezydent RP Stanisław Wojciechowski, który często korzystał wraz z rodziną 
ze swojej rezydencji w Spale był bardzo troskliwym, ale też niezwykle oszczędnym 
gospodarzem. Zabawnie opisał to w swoich wspomnieniach Jan Skotnicki (1876– 
–1968), artysta malarz, uczeń Jacka Malczewskiego i Leona Wyczółkowskiego, kiedy 
odwiedził prezydenta w Spale [Skotnicki 1957, s. 268].

Znaczne uzdolnienia artystyczne przejawiali członkowie rodziny prezydenta Sta-
nisława Wojciechowskiego. Jego córka Zofia Wojciechowska-Grabska (1905–1992) 
ukończyła Warszawską Szkołę Sztuk Pięknych pod kierunkiem Tadeusza Prusz-
kowskiego. Uprawiała głównie malarstwo religijne, ale także portretowe i ścienne. 

Il. 7. Kazimierz Skórewicz
Źródło: Baraniewski 2000
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Jej mąż Władysław Jan Grabski (1901–1970), syn premiera Władysława Grabskiego 
(1874–1938), był znanym i cenionym pisarzem, publicystą i poetą. Poznali się właś-
nie podczas częstych wizyt rodziny Grabskich u prezydenta RP Stanisława Wojcie-
chowskiego i jego małżonki Marii Wojciechowskiej (1869–1959) w Spale.

Nieprzeciętnie wszechstronnie utalentowaną postacią z bliskiego otoczenia 
prezydenta był generał Mariusz Zaruski (1867–1941), adiutant generalny w latach 
1923–1926. Oprócz błyskotliwej kariery konspiracyjno-wojskowej był pionierem 
polskiego żeglarstwa, a ponadto malarzem, poetą i prozaikiem. Do najważniejszych 
opowiadań Mariusza Zaruskiego należały: Na bezdrożach tatrzańskich i Wśród wichrów 
i fal. Ponadto był autorem wielu artykułów i podręczników żeglarskich. Jego bo-
gata biografia świadczy o wyjątkowej osobowości i pełnym spełnieniu niezwykłych 
talentów. Niestety, los nie okazał się dla niego łaskawy, został zamordowany przez 
NKWD w 1941 r. w więzieniu w Chersoniu na Ukrainie.

Istotne zmiany w funkcjonowaniu rezydencji spalskiej zaszły po wyborach pre-
zydenckich w 1926 r. Ignacy Mościcki (1867–1946), nowy prezydent RP, uznał Spałę 
praktycznie za swój drugi dom, po Zamku Królewskim. Natychmiast zaczęto dosto-
sowywać panujące tam skromne warunki do nowych, rozlicznych funkcji reprezenta-
cyjnych głowy państwa. Nadzorował je już nowy szef  Zarządu Gmachów Państwo-
wych Adolf  Szyszko-Bohusz (1883–1948), wybitny krakowski architekt, konserwator 
i projektant, a także zażarty adwersarz swojego poprzednika Kazimierza Skórewicza. 
Jednocześnie doskonale rozumiał się i przyjaźnił z prezydentem Mościckim, dla 
którego zbudował modernistyczny Zameczek w Wiśle [Augustyn 2005, s. 41–56.]. 
W Spale przeprowadzono natychmiast niezbędne prace modernizacyjne, adaptacyj-
ne oraz wzbogacono wyposażenie pałacowych i hotelowych pomieszczeń. Rów-
nież Kaplica Prezydencka już w 1927 r. otrzymała osiem witraży zaprojektowanych 
przez Jerzego Winiarza (1894–1928) [Michalska 1997], ucznia Jacka Malczewskiego 
i Józefa Mehoffera. Witraże zostały wykonane w słynnym Krakowskim Zakładzie 
Witraży S.G. Żeleńskiego. W 1933 r. Ludwik Konarzewski (1885–1954) wykonał 
ołtarz główny przedstawiający widzenie św. Huberta. Autor ołtarza studiował ma-
larstwo w Warszawie u Stanisława Lentza i w Krakowie pod kierunkiem Ferdynanda 
Ruszczyca i Jana Stanisławskiego.

Za prezydentury Ignacego Mościckiego częstym jego gościem w Spale był 
Wacław Sieroszewski (1858–1945), wybitny pisarz epoki Młodej Polski, konspirator 
niepodległościowy, więzień Cytadeli, zesłaniec sybirski oraz etnograf. Był on też 
prezesem Związku Zawodowego Pisarzy Polskich i Polskiej Akademii Literatury 
oraz senatorem RP [Sieroszewski 2015, s. 5]. Nie ulega wątpliwości, że jego wizyty 
u prezydenta Mościckiego w Spale miały charakter wyłącznie przyjacielsko-towa-
rzyski. Podobny charakter miała wizyta Jana Kiepury (1902–1966), światowej sławy 
tenora. Jego nieoficjalny i krótki pobyt w Spale został odnotowany dzięki wspo-
mnieniom Józefy Szymańskiej, pracującej w latach 30. XX wieku w pałacu spalskim. 
Zapamiętała nie tylko jego znaną postać, ale również hojność, gdyż przy odbiorze 
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swojego płaszcza i kapelusza wręczył jej 10 złotych [Kobalczyk 2007, s. 65]. W ce-
lach bardziej utylitarnych przyjeżdżali inni przedstawiciele polskiego świata artystycz-
nego. Prezydent Mościcki często był fotografowany i chętnie pozował do malarskich 
portretów. Pierwszym jego portrecistą przybyłym w 1927 r. do Spały był Stani-
sław Niesiołowski (1874–1948). Kolejnym był Wojciech Kossak (1856–1942), jeden 
z najwybitniejszych polskich malarzy tematyki historyczno-batalistycznej [Olszański 
1976]. Namalował on w Spale w 1933 r. portret Ignacego Mościckiego, uznany jako 
jeden z najbardziej udanych. Z tego powodu był on następnie reprodukowany ma-
sowo z przeznaczeniem dla szkół i urzędów administracyjnych II Rzeczypospolitej. 
W tym samym roku Wojciech Kossak namalował portret płk. Jana Głogowskiego 
(1888–1935), szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP. Ale nie jest pewne czy 
powstał on niejako „przy okazji” również w Spale. W 1933 r. do Spały przyjechał 
też Stanisław Roman Lewandowski (1859–1940), polski rzeźbiarz, medalier, krytyk 
sztuki i dramatopisarz. w Archiwum Jasnogórskim Zachowały się fotografie z jego 
pobytu w Spale, ale trudno stwierdzić główny cel jego przyjazdu. Bez trudu można 
go natomiast określić w przypadku Zofii Stryjeńskiej (1891–1976), wybitnej polskiej 
malarki i scenografki stylu Art Déco. Została ona zatrudniona przez Kancelarię 
Prezydenta w charakterze scenografa Dożynek odbytych we wrześniu 1933 r. [Ło-
puszański 2016]. Zachowały się zarówno fotografie, jak i jej barwne, piękne grafiki 
z tego wydarzenia. Na Stryjeńskiej praca w Spale nie wywarła większego wraże-
nia. Wydaje się, że stale borykająca się z problemami finansowymi, potraktowała 

Il. 8. Jeden z witraży w Kaplicy Prezydenckiej w Spale autorstwa Jerzego Winiarza

Fot. Z. Żyburtowicz, 2014 
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ją wyłącznie merkantylnie. Potwierdzałoby to całkowite pominięcie przez nią tego 
epizodu w swoich wspomnieniach [Stryjeńska 1995].

Wśród znaczących postaci z kręgów wojskowych przyjeżdżających do Spały na 
rozmowy z prezydentem RP i polowania, a posiadających wykształcenie z zakresu 
sztuki, można wymienić marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (1886–1941), który 
studiował w Krakowie pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego i Teodora Axen-
towicza oraz generała Kordiana Józefa Zamorskiego (1890–1983) [Zamorski 2011], 
komendanta głównego Policji Państwowej, w młodości studenta krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych u Józefa Mahoffera. Obaj jednak szybko zerwali z malarstwem 
stając się wpływowymi politykami i wojskowymi II Rzeczypospolitej.

Wybitnymi twórcami pracującymi w Spale byli projektanci i architekci mostu 
na Pilicy o stalowej konstrukcji spawanej. Most został oddany do użytku w 1936 r. 
i należał ówcześnie do najnowocześniejszych w Polsce. Autorami projektu technicz-
nego byli inżynierowie Stanisław Rechniewski (1863–1940) i Eugeniusz Hildebrandt 
(1901–1971), a architektem Antoni Jawornicki (1886–1950), który zaprojektował 
m.in. cokół i otoczenie Pomnika Lotnika w Warszawie. Most w Spale nosi obecnie 
imię tragicznie zmarłego generała broni Tadeusza Buka (1960–2010), mieszkańca 
Spały [Kobalczyk 2011].

Il. 9. Prezydent RP Ignacy Mościcki w towarzystwie Wacława Sieroszewskiego podczas mszy polowej 
w Spale

Źródło: zbiory sióstr z d. Stępniewskich
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Ignacy Mościcki miał też swojego oficjalnego artystę fotografa. Był nim Witold 
Pikiel (1895–1943), który praktycznie zmonopolizował obsługę fotograficzną głowy 
państwa. Jego zdjęcia były zamieszczane w większości tytułów polskiej przedwojen-
nej prasy ilustrowanej.

Wybuch drugiej wojny światowej 1 września 1939 r. zastał prezydenta Mości-
ckiego właśnie w Spale. Jego niezwłoczny z niej wyjazd zakończył bezpowrotnie 
okres prezydencki tej miejscowości.

ZAKOŃCZENIE

Spała utraciła swój rezydencjalny charakter po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej. Bolesław Bierut (1892–1956) w 1946 r. przekazał obiekty z wyposażeniem 
w Spale związkom zawodowym z przeznaczeniem na organizację wypoczynku 
zbiorowego. W 1949 r. Spałę we władanie objął Fundusz Wczasów Pracowniczych 
[Słoniewski 2012, s. 200]. Wczasowy, masowy i pracowniczy charakter wypoczynku 
nie sprzyjał odwiedzinom tego miejsca przez wybitnych twórców i artystów. Goś-
ciły w nim głównie amatorskie zespoły zakładów pracy. Od 1956 r. systematycznie 
rozbudowywała się sportowa baza treningowa. Spalski ośrodek zyskał markę przy-
gotowań olimpijskich polskich sportowców, którzy coraz częściej przyjeżdżali w to 
miejsce, stając się jego nieodzownym znakiem firmowym.

Il. 9. Portret Ignacego Mościckiego z 1933 r. au-
torstwa Wijciecha Kossaka
Fot. M. Słoniewskki



Słynni sportowcy: Irena Szewińska, Robert Korzeniowski, Artur Partyka, Ka-
mila Skolimowska, Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, światowej sławy zapaśni-
cy i siatkarze współcześnie, symbolicznie zastąpili w Spale Kazimierza Skórewicza, 
Wacława Sieroszewskiego, Jana Kiepurę, Wojciecha Kossaka i Zofię Stryjeńską. 
W jakimś stopniu sport wyczynowy zastąpił sztukę. Znani artyści i twórcy odwie-
dzają Spałę już tylko sporadycznie, najczęściej na zaproszenie miejscowych hoteli. 
Niestety, w Spale w ostatnich latach zorganizowano niewiele wydarzeń i powsta-
ło niewiele miejsc o wymiarze artystycznym i kulturowym. Wśród nich można 
wymienić Kościół Polowy Armii Krajowej z pracami rzeźbiarskimi Mieczysława 
Lisowskiego (1924–2007), Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewia-
rzy Polskich, zrewitalizowany Park im. Prezydenta II Rzeczypospolitej, Park Poko-
leń w COS-OPO, pomniki pamięci poświęcone Ignacemu Mościckiemu, Leonowi 

Il. 11. Rysunek Zofii Stryjeńskiej z programem Dożynek w Spale w 1933 r.

Źródło: zbiory autora



Mikuckiemu i Walerianowi Kronenbergowi oraz trasa edukacyjno-historyczna. Op-
tymizmem napawają natomiast plany zagospodarowania centralnego placu przy tur-
binie nad rzeką Gać. Na zdecydowanie lepsze czasy oczekuje teren FWP, szczegól-
nie w obrębie byłego pałacyku myśliwskiego. Tylko przeprowadzenie całościowych 
prac na terenie centrum Spały pozwoliłoby powrócić do jej świetności z okresu 
rezydencjonalnego.
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