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Jakże wielu z nas wyjeżdża 
w podróże do ciepłych krajów, 
przygotowuje się do tych wycieczek 
nieraz i cały rok, marząc o wiecznym 
słońcu i pięknej pogodzie. Uroki 
naszego kraju może nie zawsze 
wiążą się z piękną pogodą, ale w naj-
bliższej okolicy można znaleźć wiele 
ciekawych miejsc, które przyciągają 
swoim klimatem i historią.

Wyprawy do takich właśnie 
miejsc mogą odbywać się każdego 
dnia, można wybrać się tam 
samochodem, rowerem lub pocią-
giem. Zabrać do plecaka kanapki 
pachnące dzieciństwem i wyciecz-
kami szkolnymi i wyruszyć gdzieś, 
gdzie czas się zatrzymał… Miejscem 
takim jest Oporów.

dr Marcin Feltynowski
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Gmina wiejska Oporów położo-
na jest w północnej części woje-
wództwa łódzkiego w powiecie 
kutnowskim. Siedziba gminy liczy 
niespełna 300 mieszkańców. Jednak 
chodzi o historię, którą mogą opo-
wiadać zabytki zlokalizowane 
w okolicy. Najciekawszym jest 
zamek w Oporowie, który w prze-
szłości należał do rodu Oporowskich  
herbu Sulima. Ten gotycki zamek 
pobudowany został w latach 1434–
1449. Od tamtej pory budowla ta 
przyciąga oczy rycerzy, jak i współ-
czesnych zwiedzających. Zamek 
otoczony jest fosą oraz ogrodem, 
w którym znajdują się dwa kolejne 
budynki – domek szwajcarski i dom 
neogotycki. Obecnie w zamku 
mieści się muzeum, w którym 
oprócz eksponatów można podzi-
wiać architekturę minionych 
wieków. W zamku możliwa jest 
również organizacja konferencji 
i zjazdów, na co pozwalają piękne 
wnętrza na piętrze budynku. Oferta 
zamku w Oporowie uwzględnia 
także możliwość noclegu w dwóch 
stylowo urządzonych pokojach. 
Pozwala to gościom poczuć się jak 
rycerze i damy dworu, którzy 
odwiedzali ten zamek w przeszłości. 
Spacerując, można szukać rusałek 
w okolicznych stawach czy wodnika 
w pięknie zdobionej studni. Można 
również usiąść nad fosą na scho-
dach, których strzegą dwa lwy.

W drodze powrotnej do Łodzi 
można zatrzymać się również 
w kościele pod wezwaniem 

św. Marcina, który połączony jest 
z Klasztorem Ojców Paulinów. 
Gotycki kościół pochodzi z połowy 
XV w. i zachwyca swoim wyglądem.

Każdy, kto wybierze się 
na wycieczkę do Oporowa, odkryje 
niepowtarzalne uroki krajobrazowe, 
a spacer po włościach rodu 
Oporowskich pozwoli przenieść się 
w czasy późnego średniowiecza. 
Zieleń parku i otaczających pól 
pozwoli wypocząć na łonie natury, 
wsłuchując się w muzykę lasu i łąk, 
bez konieczności odbywania 
długich podróży… ❚   11 12
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