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W Inowłodzu są ruiny zamku
Kazimierza Wielkiego 
(na pierwszym planie),
ale bardziej znany jest romański
kościół pw. św. Idziego stojący 
na wysokim wzniesieniu 
(widoczny w głębi)
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Dziś przed nami prawdziwy rarytas - Inowłódz, położony w
najpiękniejszym krajobrazowo odcinku Pilicy. Miejscowość znana jest
miłośnikom turystyki głównie z powodu kościoła pw. św. Idziego,
malowniczo usytuowanego na wzgórzu. Ale tym razem naszym
głównym celem jest zamek. Jego ruiny znajdują się 
w południowo-zachodniej części wsi, w pobliżu lokalnego targowiska. 

Inowłódz

Początki osady, którą założono przy

brodzie na szlaku handlowym łączącym

Pomorze i Wielkopolskę z Małopolską,

sięgają X wieku. W XII wieku Inowłódz

należał do znaczniejszych miejscowo-

ści w regionie. Wchodził w skład pro-

wincji łęczyckiej, jako ośrodek central-

ny tak zwanego cypla łęgonickiego,

bądź cypla inowłodzkiego. Należało do

niego terytorium położone między zie-

mią rawską, należącą do Mazowsza, a

ziemią sandomierską, będącą północ-

no-zachodnim fragmentem Małopolski. 

Inowłódz usytuowany był na granicy

między Małopolską, Mazowszem i Pro-

Najpierw 
trochę historii…

wincją Łęczycką. W momencie odłą-

czenia od prowincji łęczyckiej tak zwa-

nych kasztelani zapilickich w XIII w.

pozostał przy księstwie łęczyckim. 

Monarchowie, jako właściciele osa-

dy, dbali o jej szybki rozwój. Już w 1145

roku książę Mieszko III Stary nadał pra-

wo organizowania targów oraz pobiera-

nia cła przewozowego przy przeprawie

przez Pilicę. W połowie XIV wieku Ino-

włódz otrzymał prawa miejskie, jako

ośrodek centralny klucza dóbr królew-

skich, zwanego tenutą inowłodzką. W

Inowłodzu w tym czasie powstały for-

tyfikacje i zamek, pełniący rolę strażni-

cy przy granicy, między dzielnicami

kraju. Wysoką rangę miasto zawdzię-

czało szczególnej protekcji Kazimierza

Wielkiego. W „Małej Kronice Krakow-

skiej” pośród inwestycji obronnych wy-

mieniono między innymi Inowłódz („In

juniwlodz civitatem et castrum”), jako

jedno z dziewiętnastu miast, w których

monarcha wzniósł zamek i otoczył je

murami. 

Przez kilka stuleci Inowłódz był gro-

dem królewskim. Było to także miasto

o strategicznym znaczeniu, usytuowane

przy granicy, w miejscu krzyżowania

się głównych szlaków handlowych.

11 ZDARZYŁO SIĘ
W INOWŁODZU

1 Lochy twierdzy
„gościły” 

komturów
krzyżackich - jeńców

z wojny
trzynastoletniej
(1454-1466).

Obok romańskiego kościółka
jest lokalny cmentarz

Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu należał do najpiękniejszych warowni wybudowanych za jego panowania
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W
arownia znajdo-

wała się poza ob-

rębem miasta,

wśród meandrów

Pilicy, na podmo-

kłych, bagiennych łąkach. Prowadziła

do niej ulica Zamkowa wychodząca z

północno-zachodniego narożnika ryn-

ku. Rezydencja miała powstać, jak uwa-

żano do niedawna, między 1351 rokiem

(data końca panowania nad wojewódz-

twem łęczyckim księcia Władysława

Dobrzyńskiego, zwanego Garbaczem)

a 1370 (data śmierci Kazimierza Wiel-

kiego). Badania prowadzone w oparciu

o dokument Władysława Jagiełły z 1393

roku pozwalają jednak przesunąć roz-

poczęcie budowy zamku do roku 1343.

Król Kazimierz Wielki po przejęciu Łę-

czyckiego kontynuował prace budow-

lane, co pozwala nazwać go budowni-

czym zamku. Obiekt usytuowano za

miastem, jednak w taki sposób, że sys-

tem umocnień miejskich łączył się z

murami warowni. 

Zamek stał na wzniesieniu o po-

wierzchni około 80 x 60 m i wysokości

około 1,5 m nad poziom doliny Pilicy.

Obiekt założono na planie prostokąta o

wymiarach 49 x 32 x 47 x 31 m. Pier-

wotnie posiadał dwie wieże, pierwszą

ośmioboczną - usytuowaną w narożni-

ku północno-wschodnim, drugą zaś w

kurtynie południowej. Zabudowania we-

wnętrzne tworzyły dwa budynki przyj-

mujące kształt litery „L”. Skrzydło pół-

nocne zajmowało 4/5 kurtyny, zaś za-

chodnie utworzono w oparciu o całą

długość muru obwodowego. Wjazd pro-

wadził przez wschodnią kurtynę po

drewnianym moście rozpiętym nad 

20-metrową fosą. Skrzydło północne i

zachodnie składały się z trzech różnej

wielkości pomieszczeń każde. Budyn-

ki miały charakter jednotraktowy. W

ścianach zewnętrznych zamku znajdo-

wały się okna. Na dwóch wyższych kon-

dygnacjach były izby mieszalne oraz sa-

le reprezentacyjne. Komunikacja odby-

wała się za pomocą zewnętrznych gan-

ków drewnianych po stronie wewnętrz-

nej dziedzińca. Do wieży ośmiobocz-

nej prowadziło wejście z ganku znajdu-

jącego się przy kurtynie, co było dodat-

kowym zabezpieczeniem. Dolną część

wieży zajmował loch. Wieża miała

prawdopodobnie cztery kondygnacje i

mierzyła około 30 m. Wieża południo-

wa była zaś zbliżona wysokością do po-

zostałych budynków. Najwyższa kon-

dygnacja miała prawdopodobnie formę

izbicy nadwieszonej na kroksztynach.

Mur kurtynowy miał na całej długości

chodniki dla straży, wykończone krene-

lażem o wysokości około 9 m. Zamek

wzniesiono z miejscowego piaskowca o

brunatnordzawej barwie.

W końcu XIV wieku warownię naby-

li bracia Jan i Abraham Niemirowie. W

1393 roku odkupił ją ponownie król

Władysław Jagiełło dokonując znacz-

nej przebudowy w celu osadzenia więk-

szej załogi na zamku. Obiekt przebudo-

wywano na przełomie XIV i XV wieku,

aby uzyskać większą powierzchnię

mieszkalną kosztem dziedzińca. 

11 ZDARZYŁO SIĘ
W INOWŁODZU

1 Według tradycji
częstym gościem 
w Inowłodzu była
królowa Bona i to

właśnie tutaj,
u podnóża zamku,

założyła jeden 
z pierwszych 

w kraju
nowoczesnych

ogrodów. Dzieła
doglądał

sprowadzony 
z Włoch ogrodnik o
imieniu Francesco.

Zapewne na
rabatach znalazło

się miejsce 
na nieznane
dotychczas 

w Polsce uprawy
warzyw, takich jak

kapusta,
seler czy por.

Rekonstrukcja
zamku 
z drugiej
połowy 
XIV-wieku 
wg J. Augustyniaka 

Północ

Wschód

Zachód

Południe

Południe

1. WIEŻA GŁÓWNA
2. POŁUDNIOWA BASZTA
3. SKRZYDŁO PÓŁNOCNE
4. SKRZYDŁO ZACHODNIE

Plan zamku z XIV w. za:
www.zamkipolskie.com

11 LEGENDA

1Mówi się, że z
zamku był podziem-
ny tunel łączący go z
kościółkiem,którym

przechodziła na 
nabożeństwa 

królowa Bona. 
Do tej pory 

nie udało się 
potwierdzić tej 

hipotezy i wydaje
się to mało

prawdopodobne.

Zamek w Inowłodzu

Kres inowłodzkiej warowni przyniósł potop szwedzki

Północ
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11 ZDARZYŁO SIĘ
W INOWŁODZU

1  Wart
odnotowania jest

fakt zwycięskiej dla
Polaków potyczki,
mającej miejsce 
9 września 1655

roku. Wojska
Stefana

Czarnieckiego
zaatakowały na

nadpilicznych
łąkach forsujących

rzekę Szwedów.
Rozbito straż tylną
wroga zabijając aż

200 żołnierzy.

1  W 1870 roku
Inowłódz stracił
prawa miejskie.

KROKSZTYNY
- element konstrukcyjny 

w postaci wspornika.

Rozbudowa,adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu

Z królewskiej rezydencji zostały jedynie relikty murów i fundamenty

Upadek

Kres świetności zamku i miasta przy-

niósł potop szwedzki. Wojska nieprzy-

jacielskie kilkakrotnie forsowały Pilicę,

tocząc tym samym walki w Inowłodzu

i okolicy. Wtedy to w warowni Szwedzi

urządzili stację dla 30 dragonów gene-

rała Müllera oraz wojskowy szpital po-

lowy.  Opuszczając zamczysko znisz-

czyli je w 1656 roku.

W drugiej połowie XVIII wieku za-

mek znajdował się w stanie zawansowa-

nej ruiny. W lustracji z 1765 roku czy-

tamy: zamek, niegdyś królów rezyden-

cja, teraz pustynia, z trzech stron mu-

rów nie masz, jedną tylko stroną mur

zarysowany, tylko w nim jeden sklepik

i to nie przykryty, tylko na nim rudera

leżą…

W 1849 roku napisano o zamku: w

czworobok wystawiony z kamienia ko-

panego, otoczony naokoło wodą. Pod

nim były wielkie piwnice... 

Dzisiaj po warowni pozostały jedynie

relikty murów najniższej kondygnacji i

fundamenty.

Plany

Teren zamkowy obecnie należy do

Gminy Inowłódz, która w ostatnich la-

tach opracowała szczegółowy plan za-

gospodarowania, adaptacji i częściowej

rekonstrukcji ruin. Dawny zamek Ka-

Od południa wzdłuż kurtyny

postawiono budynek między czworo-

boczną wieżą a skrzydłem zachodnim

oraz drugi, wypełniający lukę między

wschodnią ścianą wieży południowej

a murem wschodnim. Budynki miały

po dwa pomieszczenia w przyziemiu.

W wyniku przebudowy powstały dwa

niezależnie połączone odrębne bloki

pomieszczeń. Skrzydło zachodnie po-

łączone było z południowym, a pół-

nocne skomunikowane z ośmiobocz-

ną wieżą. 

Na początku XVI wieku siedzibę

przejęła rodzina Drzewickich, której

przedstawicielom, Adamowi i Macie-

jowi, w 1519 roku przypisuje się ko-

lejną przebudowę zamku, zapewne

spowodowaną wcześniejszym poża-

rem. Zaowocowała ona nowym ukła-

dem przestrzennym budowli, jak i wy-

strojem wnętrza w duchu renesansu.

Zlikwidowano skrzydło północne, po-

zostawiając kurtynę jako zamknięcie

czworoboku dziedzińca od tej strony.

Zlikwidowano także bramę we

wschodnim murze, przenosząc wjazd

do wieży południowej. Wzdłuż kurty-

ny wschodniej, od budynku w połu-

dniowo-wschodnim narożniku aż do

ośmiobocznej wieży, powstał nowy,

trapezoidalny, dwukondygnacyjny bu-

dynek. 

Podczas prac budowlanych wymienio-

no ościeżnice okienne i drzwiowe, wy-

korzystując bogaty, modny w renesan-

sie detal kamieniarki. 

Następną przebudowę poprzedził ma-

jący miejsce w latach 1561-1563 kolej-

ny pożar, który częściowo zniszczył za-

mek. W 1563 roku przekształcono wnę-

trza, dobudowano konstrukcję przedbra-

mia, trzy przypory oraz latrynę usytu-

owaną w skrzydle wschodnim. 

Ostatnia przebudowa miała miejsce

prawdopodobnie z inicjatywy Jana Ol-

brachta Lipskiego, starosty inowłodz-

kiego, w latach 1648-1655. Nadano

wtedy wnętrzom barokowy wystrój oraz

wymieniono piece. Zamek otoczono

umocnieniami ziemnymi. 
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ARKADY
elementy architektoniczne 

utworzone poprzez 
połączenie szeregu

filarów spiętych łukami.

Pomnik księcia Władysława Hermana i jego syna Bolesława Krzywoustego,
w tle kościółek pw. św. Idziego

Ruiny inowłodzkiego zamku wciąż
czekają na ratunek

zimierza Wielkiego ma znowu ożyć.

Złożono wnioski o dotację w Minister-

stwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego na przygotowanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej. Pieniądze

zostały przyznane. Kolejne wnioski (już

na ponad 6 mln zł) zostały złożone.

Wciąż trwają procedury wyłaniania wy-

konawców.

- Zamek pozostanie trwałą ruiną, pla-

nujemy jednak częściową odbudowę

wieży zamkowej. Chcemy wykorzy-

stać ją jako punkt widokowy. Kolej-

nym etapem będzie utworzenie we

wnętrzu stałej ekspozycji przedstawia-

jącej historię Inowłodza i warowni oraz

wytyczenie trasy edukacyjnej po tere-

nie obiektu - mówi Dorota Lisicka z

Urzędu Gminy w Inowłodzu. W ko-

lejnych etapach planuje się w odbudo-

wanych pomieszczeniach umieszcze-

nie gminnej biblioteki wraz z czytel-

nią, punktu informacji turystycznej,

sklepu z pamiątkami, a także umiesz-

czenie tam gminnego klubu wraz ze

świetlicą i salą widowiskową.

Kolejnym elementem będzie odtwo-

rzenie fosy, mostu oraz częściowe od-

słonięcie muru okalającego miejsco-

wość. Uzupełnieniem koncepcji ma

być odbudowa otoczenia, które będzie

harmonizowało z ruinami. Obiekt wy-

korzystywany będzie przez cały rok.

Szacuje się, że odwiedzi go około 20-

30 tysięcy turystów. Planowane jest

wykorzystywanie zamku jako miejsca

organizacji stałych imprez plenerowych

o charakterze edukacyjno-kulturalnym

ukazujących życie mieszkańców gro-

du w XIV wieku. Na zamku będzie

miało siedzibę Towarzystwo Rycerskie,

organizujące pokazy walk. 

- Mamy nadzieję, że zagospodarowa-

nie ruin zamkowych przyczyni się do

rozwoju Inowłodza i wpłynie na zwięk-

szenie zatrudnienia. Liczymy, że po-

wstanie tu restauracja i miejsca hote-

lowe - podkreśla Lisicka. 

wotum dziękczynne za narodziny syna

- księcia Bolesława Krzywoustego, przy-

szłego władcy Polski (urodził się w 1085

lub 1086 r.). 

Świątynia mająca charakter budowli

obronnej, reprezentuje styl romański.

Jednonawowa, orientowana budowla,

powstała z miejscowego rdzawego pia-

skowca na planie wydłużonego prosto-

kąta. Ma półkolistą absydę oraz okrągłą

trzykondygnacyjną wieżę ze wspania-

łymi biforiami, nadającymi jej niepo-

wtarzalny wdzięk. Mury wieńczy pod

okapem dachu fryz arkadkowy. 

Kościół pw. św. Idziego

Zamek, jak widzimy, jest już tylko

wspomnieniem dawnej świetności.

Natomiast  kościół pod wezwaniem

świętego Idziego - najstarszy na zie-

mi łódzkiej, bo z XI wieku - jest bez-

spornie jednym z najwartościowszych

pod względem historycznym obiektów

w kraju. Górująca z nadpilickiej skar-

py nad całą okolicą świątynia jest też

jednym z najważniejszych symboli na-

szego województwa.

Obiekt wybudowany został z polece-

nia księcia Władysława Hermana jako

LEGENDA

Podanie mówi,
że książę

Władysław
Herman nie

mogąc przez
długie lata

doczekać się
dziedzica,

posłyszawszy,
że w dalekiej

Prowansji kultem
cieszy się święty
Idzi - orędownik 

w podobnych
sprawach,

wysłał poselstwo 
do klasztoru w
Saint Gilles, z

prośbą 
o wstawiennictwo.

Sługi wyposażył 
w dary błagalne

i zlecił gorące
modły o następcę

tronu. Wśród
podarków był odlany

ze złota posążek
chłopca 

z dołączonym listem
do przeora Odilona

o następującej
treści: „Za chłopca

daj chłopca,
za fałszywego 

daj prawdziwego,
stwórz cielesnego,
zachowując sobie

złotego”. 
Modlitwy

poskutkowały
i w niedługim

czasie urodził się
następca tronu -
książę Bolesław

Krzywousty. Jako
dziękczynienie

szczęśliwy rodzic
ufundował w całym

kraju kilkanaście
kościołów pod

wezwaniem 
św. Idziego,

m.in. w Inowłodzu.

BIFORIA 
(z łaciny biforis - dwudrzwiowy)
to arkadowe okno podzielone

najczęściej kolumienką na dwie
części, charakterystyczne dla

budownictwa romańskiego.

Biforia i fryz arkadkowy

Widok na triforium empory
zachodniej we wnętrzu  kościoła

pw. św. Idziego
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Kościół 

pw. św. Michała Archanioła

Inowłódz swoją świetność przeżywał

za czasów panowania ostatnich Jagiel-

lonów. Wtedy to staraniem królowej Bo-

ny przebudowano zamek, nadając mu

cechy renesansowe. Wybudowano też

kościół parafialny pod wezwaniem świę-

tego Michała Archanioła. Data budowy

tej świątyni być może również nie była

przypadkowa. Obiekt powstał w 1520

roku, czyli w momencie urodzenia dzie-

dzica korony Jagiellonów - Zygmunta

Augusta. We wnętrzu znajduje się ob-

raz Matki Boskiej Inowłodzkiej, będą-

cy obiektem lokalnego kultu. 

Filmowy plener

Pejzaż Inowłodza przypadł do gustu

filmowcom i pisarzom. W tej scenerii

nakręcono sporo filmów, m.in. „Epita-

fium dla Barbary Radziwiłłówny”, „Pa-

na Wołodyjowskiego”, „Bolesława

Śmiałego”, fragmenty „Hubala”, „Po-

piołów”. Kościół św. Idziego był wi-

doczny w jednym z odcinków „Czte-

rech pancernych”, gdzie punkt obser-

wacyjny znajdował się na wieży. Rów-

nież tutaj pierwsze wiersze tworzył Ju-

lian Tuwim.

CIEKAWOSTKA
Romańska
świątynia została
zniszczona podczas
I wojny światowej 
i odbudowana
w latach 30.
ubiegłego stulecia.
Wówczas
częściowo
zmieniono jej
wygląd. Ponowne
poświęcenie
kościoła nastąpiło 
w 1938 roku. 
W uroczystości
uczestniczył
ówczesny
prezydent Ignacy
Mościcki 
z żoną,a także
ksiądz Maksymilian
Kolbe,późniejszy
święty.

KOŚCIÓŁ
PW. ŚW. IDZIEGO 
można zwiedzać 
po wcześniejszym
umówieniu: 
tel. 044 710 18 39.
Od 1 czerwca 
do końca września
w kościele
św. Idziego
nabożeństwa
odbywają się 
o godz. 17,
1 września jest
obchodzony dzień
patrona świątyni,
a 1 listopada
odprawiana jest
msza z okazji
Wszystkich
Świętych.
W  sąsiedztwie jest
czynny cmentarz. 

Obraz św. Franciszka 
z wnętrza kościoła pw. św. Idziego

Tak samo wyglądało to miejsce w XIV w.

SCHRONY NA LINII PILICY
Wychodząc przez niewielką
furtkę na tyłach cmentarza

można znaleźć dwa schrony,
tzw. Tobruki. Jest tam także
schron typu Regelbau 701,
będący garażem dla działa

przeciwpancernego.
Bunkry z czasów II wojny

światowej zbudowali latem
1944 r. Niemcy,aby

powstrzymać ofensywę
Armii Czerwonej.

Umocnienia w Inowłodzu nie
odegrały większej roli,

ponieważ Rosjanie
przełamali linię Pilicy pod

Tomaszowem Mazowieckim,
atakując Niemców od strony

Spały,a nie rzeki.
Ale bunkry są do dziś

atrakcją dla miłośników
militariów.

Wnętrze romańskiej świątyni,widok na sufit belkowy i emforę  zachodnią
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Spała

SYNAGOGA W INOWŁODZU 

Będąc w Inowłodzu nie można pominąć synagogi, która ocalała i jest w dobrym stanie.
Niestety, nie pełni ona dawnej funkcji. Od kilku lat w miejscu, gdzie przed wojną modlili

się Żydzi,można kupić mąkę,piwo,a nawet mięso. 
Scenerią zakupów są napisy hebrajskie i rosyjskie.

Synagoga została wybudowana w XIX wieku na rzucie prostokąta. Sala główna miała
kształt kwadratu, nad przedsionkiem było miejsce dla kobiet, tzw. babiniec. 
Wnętrze zostało zdewastowane przez Niemców w czasie II wojny światowej. 

Po 1945 roku mieściły się tu pomieszczenia magazynowe. Na przełomie lat 70. i 80.
budynek został odrestaurowany,pieczołowicie wyremontowano m.in. polichromie 

z symbolami roślinnymi, przywrócono na ścianach napisy zapisane alfabetem
hebrajskim i cyrylicą. Przez jakiś czas mieściła się tu biblioteka. 

Teraz w odrestaurowanym wnętrzu jest sklep spożywczy. Szkoda. 
Zarówno budynek jak okolica wspaniale nadają się na działalność kulturalną.

11 ZDARZYŁO SIĘ
W INOWŁODZU

1Pierwsza
wzmianka o Żydach
w Inowłodzu
pochodzi 
z 1537 roku. 

1Do 1820 roku
Żydzi inowłodzcy
podlegali gminie w
Ujeździe, potem
powstała niezależna
gmina żydowska 
z synagogą 
i cmentarzem.

1W 1921 roku 
w Inowłodzu żyło
408 Żydów.

Jadąc do Inowłodza mijamy Spałę,

miejscowość wypoczynkową położoną

na terenie dawnej Puszczy Pilickiej. Tu

na polowania przyjeżdżali polscy kró-

lowie, m.in. Władysław Jagiełło i Ka-

zimierz Jagiellończyk, ale też car Mi-

kołaj II, a po odzyskaniu przez Polskę

niepodległości - polscy prezydenci. By-

ło to jedno z ulubionych miejsc prezy-

denta Ignacego Mościckiego. To on

wskrzesił tradycje myśliwskie, a jego

ukochany pies - Lord - ma tutaj swój

głaz z inicjałami. W Spale jest Ośrodek

Przygotowań Olimpijskich, gdzie tre-

nują polscy sportowcy.

Spiżowy żubr, nieoficjalne godło Spa-

ły, stanął tu na pamiątkę wyczynu, ja-

kiego dokonać miał car Aleksander II

podczas polowania w 1860 roku. Ubił

jednym strzałem potężnego samca. I to

on ponoć polecił wznieść posąg natu-

ralnej wielkości. Stanął jednak dopiero

w 1928 roku i do dziś jest jednym z sym-

boli miejscowości.

Niedaleko Spały warte obejrzenia są

także bunkry i schron kolejowy w Ko-

newce.

Największą atrakcją okolic Inowło-

dza jest przyroda, przede wszystkim

wspaniałe lasy, a także malownicze

zakola Pilicy.

Kościółek pw. Matki Boskiej Królowej
Korony Polskiej w stylu zakopiańskim
stanął w Spale w 1923 roku 
z polecenia prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego. 

Wnętrze dawnej synagogi,gdzie zachowały się XIX wieczne polichromie

Na terenie cmentarza pozostały nieliczne macewy

Cmentarz żydowski jest
bardzo trudno znaleźć.
Znajduje się za wsią,w
lesie, na terenie kopalni
chalcedonitu. Trzeba się
trochę potrudzić, by tam
trafić. Z nekropolii
założonej w 1820 roku,
zachowało się zaledwie
kilkadziesiąt macew,
większość została
zniszczona przez Niemców
w czasie wojny. Przez
ostatnie lata nikt nie
zadbał o nekropolię.
Niektóre zachowane
tablice mają ciekawe
inskrypcje i zdobienia.

Aż trudno uwierzyć,że tak pięknie położona zabytkowa synagoga 
jest dziś wiejskim sklepem spożywczym
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1  Od maja do
października 
w Spale,w parku
nad rzeką Gać,
organizowany jest
Jarmark Antyków
i Rękodzieła.

1  W przedostatni
weekend lipca
odbywa się festiwal
„Muzyka w
krajobrazie” -
koncerty i wystawy
w plenerach
Inowłodza.
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Dziękujemy pani Dorocie Lisickiej

z Urzędu Gminy w Inowłodzu

i panu Markowi Stępniowi, kościelnemu 

ze świątyni pw. św. Idziego

Segregator 
wyprodukowano przez:

1  Ostatni weekend
lipca
zarezerwowany jest
na Dni Inowłodza.
To dwudniowa
impreza plenerowa.
W programie piknik,
koncerty i wiele
innych atrakcji.

1  W wakacje 
w kościele 
św. Idziego
organizowane są
też koncerty 
w ramach
wakacyjnego
festiwalu
Filharmonii Łódzkiej
„Kolory Polski”.

SSzzcczzeeggóółłyy  
oo  iimmpprreezzaacchh  

ii  wwyyddaarrzzeenniiaacchh  
nnaa  ssttrroonniiee::
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Jenym z interesujących miejsc w Inowłodzu jest kopalnia
chalcedonitu,sąsieduje z dawnym cmentarzem żydowskim 

4_zamki_zeszytOK.qxd  2008-04-24  13:53  Page 8


