
Nadleśnictwo Spała 
 

     
reliktem przeszłości 



Początki osadnictwa na terenie Nadleśnictwa Spała sięgają epoki żelaza. 
Większość z nich związana jest rzeką Pilicą, która od najdawniejszych czasów 
była miejscem transportu, oraz źródłem energii i pożywienia. Dzięki temu dziś 

mieszkańcy tych terenów mogą pochwalić się wieloma zabytkami, które 
pochodzą z najróżniejszych okresów. Należą do nich: pozostałości osad, 

cmentarzyska, skarbce, zamki, mury, dwory, dymarki, kościoły oraz pracownie 
krzemienia.   



Kościół św. Idziego w Inowłodzu 
Romański kościół pod wezwaniem świętego 

Idziego jest jednym z najstarszych 
murowanych kościołów w Polsce. Jego 

fundatorem był najprawdopodobniej książę 
Władysław Herman, a okazją do 

ufundowania kościoła "cudowne" narodziny 
jego syna, późniejszego króla Polski, 

Bolesława Krzywoustego. 



Zamek Kazimierza Wielkiego  
w Inowłodzu 

Obronny zamek w Inowłodzu był jedną z blisko 

 pięćdziesięciu murowanych warowni, zbudowanych za życia 

 i panowania Kazimierza Wielkiego. Wystawiony w latach 1356-1366  

pełnić miał powinność lokalnej siedziby władzy monarszej i punktu  

militarnego chroniącego granicę Polski z państewkiem  

książąt mazowieckich, pobliski bród oraz komorę celną na szlaku 

 handlowym, przekraczającym w tym miejscu Pilicę.  

Zrekonstruowany zamek można 

odwiedzać od czerwca 2012  

roku.  



Grota św. Huberta 

W podziękowaniu Panu Prezydentowi 
Ignacemu Mościckiemu za wskrzeszenie 
tradycji myśliwskiej św. Huberta leśnicy 
spalscy ufundowali tablicę z brązu wraz  

z dedykacją. Tablicę umieszczono na 
jednym z głazów monumentu. Od tego 
czasu przyjmuje się nazwę monumentu 

„Grota św. Huberta”. 

 



Posąg żubra 
W 1928 r. prezydent Mościcki polecił sprowadzić do Spały 
żeliwny posąg żubra, który do dzisiaj stanowi nieformalny 

herb Spały. 

 



Synagoga  
Synagoga w Inowłodzu została zbudowana na początku XIX w. 

W styczniu 1945 r. budynek znalazł się pod intensywnym 
ostrzałem i został zniszczony. W okresie 1978-82 

przeprowadzono prace remontowe, które dostosowały 
budynek na potrzeby biblioteki gminnej. 



Nadleśnictwo Spała jest miejscem, gdzie historia pozostawiła po sobie wiele miejsc, 
w których wciąż jest żywa. Każde z nich niesie za sobą wiele wspomnień, ma swój 

klimat oraz mówi nam o czymś innym.  

Zabytki to nie są tylko kolejne miejsca, które możemy zignorować, pozostawić „bo to 
nuda”. To pojedyncze części „wehikułu czasu”, które przenoszą nas w różne epoki, 
lata, dni. Ludzka stopa stanęła w każdym z tych miejsc. Często przechodząc obok 

nich nie myślimy o tym, że kiedyś było to miejsce kultu religijnego dla Żydów czy też 
miejsce polowań dla samego prezydenta Mościckiego. To kolejne punkty naszej 

wycieczki. Nikt z nas nie myśli o tym, że Pilica, po której teraz przepływamy 
kajakiem była skażona krwią prawdziwych patriotów, którzy walczyli na granicy 

zaborów. 

Nadleśnictwo Spała przyjęło sobie za zadanie dbanie o te miejsca. Pracownicy 
starają się upamiętniać te miejsca, które były częścią naszego życia. Utworzenie 

Domu Leśnika w Spale jest poważnym przedsięwzięciem w tym kierunku. Spalski 
Żubr znajduje się na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego. A to wszystko dzięki 

ludziom stojącym murem za tym wszystkim - pracownikom Nadleśnictwa Spała.  
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