
Oporów miał właścicieli wielu, 
Odszukaj ich groby przyjacielu. 
Grób Orsettich nad wszystkimi góruje, 
Znajdziesz go bez trudu, gdy w prawo się 
skierujesz. 
 
Po wyjściu z cmentarza kieruj się do 
kościoła, 
W 4 minuty spacerem do niego dojść 
zdołasz. 
Oprowadzą cię po nim ojcowie Paulini, 
To zakonnicy niezwykle uczynni. 
 
Klasztor w zieleni cały zatopiony, 
Murem z cegły otoczony. 
Lecz furtka zawsze otwarta, 
Zwiedzenie klasztoru to rzecz trudu warta. 
  
Dalsza trasa do zamku chodnikiem 
prowadzi. 
Po prawej biblioteka 
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CZ T K  wabi, 

Po lewej dwa sklepy, Urząd Gminy zoczysz, 
Na wprost brama żelazna, szybko ją 
przekroczysz. 
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 K SZ  aleją 

do zamku podążaj, 
Pilnie i ciekawie wkoło się 
rozglądaj. 

Spotkać możesz wiewiórkę i jeża małego, 
Dzięcioła, srokę, rudzika, gawrona 
krzykliwego.  
 
 

Wiosną od gajowych 
zawilców 
Biało dookoła. 
A i zdrojówka rutewkowa 
Śnieżnej bieli doda.  
 

Żółte ziarnopłony i złocie wiosenne 
Próbują dodać blasku tej bieli wiosennej. 
Nad głowami gawrony pracowicie fruwają, 
Dla swego potomstwa gniazda zakładają. 
 
Wśród drzew zieleni ginie 
Zamek,  co z urody słynie.  
Stoi fosą otoczony                                               
Niczym klejnot złotem okolony. 

Gdy wstąpisz do niego, 
To dowiesz się kolego, 
Że w XV wieku go zbudowano, 
Dzięki Władysławowi 
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Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu 
 
Piękne wnętrza i sprzęty 
Oko przykuwają, 
Wszystkich gości zamkowych  
Do zwiedzania zachęcają. 

W kryształowych lustrach z żardinierami, 
Dzieje się przeglądają, 
Zagadki skrywają, 
Historię Oporowa przed nami odkrywają. 
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Gdzie stoi zbroja posrebrzana 
Jest także osłona rycerska  
Kolczugą nazwana. 
 
W zamku ukazuje się biała dama, 
Kasztelanka w paulinie zakochana. 
Niestety za swą miłość życiem zapłaciła, 
W tajnym tunelu, gdy piorun uderzył 
Gruzem się zakryła.  



Gdy zamek opuścisz 
Drewnianym mostem wędrując 
Znajdziesz się w zabytkowym parku, 
W którym kasztanowce królują. 
 
Wśród drzewostanu starego 
Pomnika przyrody poszukaj 
Jesionu ogromnego 
W korę jego postukaj, 
Dawnego echa posłuchaj. 
 
Do fosy zejść możesz  
Schodami murowanymi, 
Jeśli się przywitasz 
Z lwami kamiennymi. 
 
Gdy obejdziesz fosę 
I przejdziesz przez mostek drewniany, 
Kieruj się w prawą stronę 
Do metalowej bramy. 
 
Po wyjściu z parku, 
Zobaczysz staw okazały 
Pełen okoni i karpi, 
Dla wędkarzy doskonały. 
 
Można po nim popływać 
W dni ciepłe, pogodne, 
Bo można wypożyczyć  
Dwa rowery wodne. 

 
Na prawo od stawu, gdy drogę przekroczysz 
Zielony żywopłot ujrzysz 
Kolorowy budynek galerii on skrywa 
Czasem jest otwarta, obejrzenia warta. 
 
Jeśli lubisz wędrówki po lesie 
Droga w lewo cię tam zaniesie. 
Chcąc zobaczyć szkołę i ogródek 
dydaktyczny. 
Skręć w prawo widok będzie fantastyczny, 
Bo nowa szkoła w cudną zieleń jest ubrana 
Wita uczniów pędzących na lekcje od rana. 
 
Tutaj wędrówkę możesz już zakończyć 
Quest zakończony, Oporów zwiedzony. 

    
 

HASŁO 
 

Gmina 
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TWÓRCY QUESTU: 
E. Komorowska, D. Rojkowski, I. Sobczak 

 

 

SPACEREM PO 
OPOROWIE 

 
 

              GDZIE TO JEST? 
 
Quest prowadzi po miejscowości Oporów 
(woj. łódzkie). Wyprawa rozpoczyna się na 
tutejszym cmentarzu, a kończy przy ogródku 
dydaktycznym w zespole szkół. 
 
 

                         TEMATYKA    

 
Za pomocą tego questu chcemy pokazać 
wszystkie atuty i miejsca warte obejrzenia. 
Pomimo, że Oporów to bardzo mała 
miejscowość ma wiele ciekawych miejsc o 
czym zaraz się sami przekonacie. 
 
 

                             
 
Witamy was przybysze mili 
Na przyjaznej oporowskiej ziemi. 
Znajdziecie tu historii dawnej ślady, 
Quest was po nich oprowadzi. 
 
W XVII wieku Szwedzi w Oporowie byli, 
Ówczesne miasteczko doszczętnie zniszczyli. 
Na jego miejscu cmentarz teraz leży, 
Od niego wędrówkę rozpocząć należy. 


