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Zamek w Oporowie  mimo upływu
ponad pięciu wieków zachował swój
wspaniały gotycko-renesansowy
charakter. To jedna z najpiękniejszych
warowni w województwie łódzkim -
miejsce,które powinno się znaleźć 
na liście obowiązkowych wycieczek
po regionie. 
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Oporów położony jest w północnej części województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim, przy
drodze lokalnej łączącej Kutno z Żychlinem. Zamek znajduje się na skraju wsi w pięknym parku przy
wjeździe od strony Żychlina. Jest siedzibą Muzeum Zamkowego w Oporowie 

To bez wątpienia jeden z najbardziej urokliwych

zamków w województwie, a biorąc pod uwagę, że

zachował się do naszych czasów prawie bez  uszczerbku,

jest unikatem na skalę kraju. Dochodzą do tego

wspaniałe zbiory muzealne i wyjątkowy klimat. Nic

tylko jechać. Można tam nawet przenocować...

Dzieje Oporowa są ściśle związane z

zasłużonym dla naszej ojczyzny, zna-

mienitym rodem Oporowskich herbu

Sulima. Najwybitniejszym przedstawi-

cielem tej rodziny był Władysław Opo-

rowski, biskup kujawski, podkanclerzy

koronny i wreszcie arcybiskup gnieź-

nieński w latach 1449-1453. Ten wy-

bitny polityk, biorący wielokrotnie

udział w misjach dyplomatycznych do

państwa krzyżackiego, cieszył się pro-

tekcją monarchów: Władysława Jagieł-

ły i jego syna Kazimierza Jagiellończy-

ka. Z jego inicjatywy przy dawnym

szlaku handlowym, łączącym Mazow-

sze z Kujawami, w latach 1434-1449

wzniesiono wspaniały gotycki zamek.

Budowla ta mimo położenia na obsza-

rze Mazowsza nie została włączona w

system obronny tej średniowiecznej

dzielnicy. Warto zaznaczyć, że Mazow-

sze w tym okresie było samodzielnym

Najpierw 
trochę historii…

Spojrzenie na oporowski zamek od północy

Oporów

księstwem nie należącym do Korony

Królestwa Polskiego. Teren ten jednak,

uwzględniając granice administracyjne

Kościoła polskiego, należał do archi-

diecezji gnieźnieńskiej. Podział taki był

kością niezgody między książętami

Mazowsza a duchowieństwem gnieź-

nieńskim. Oporów, będący gniazdem

rodowym arcybiskupa Władysława,

wymagał zatem wyjątkowego zabez-

pieczenia.

11 ZDARZYŁO SIĘ
W OPOROWIE

1Pierwsza źródłowa
wzmianka o

Oporowie pochodzi
z roku 1363 

i wymienia jako jego
właściciela

kanonika
i archidiakona

gnieźnieńskiego
Bogusława. Jego

ojciec Stefan
chorąży łęczycki jest

uważany za
budowniczego

najstarszej
drewnianej siedziby

oporowskiej. 
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11ARCYBISKUP
NIE CHCE 
OPUŚCIĆ

OPOROWA

Gdy w 1453 roku
prymas Władysław
Oporowski zmarł w

swoim zamku
bracia jego i krewni

nie zgodzili się
wydać ciała

kanonikom kapituły
gnieźnieńskiej,
którzy zgodnie z

tradycją chcieli go
pochować w

kościele
gnieźnieńskim.

Argumentowali, że
arcybiskup polecił

im i zobowiązał
przysięgą,aby mu

wyprawili pogrzeb w
Oporowie. I spoczął
w klasztorze, który

sam wybudował.
Jednak w czasach

najazdu
szwedzkiego

trumna z jego
prochami tak

skrzętnie została
ukryta przez braci
zakonnych, że do

dziś nie wiadomo,
gdzie się znajduje.

Warownia odbijająca się w fosie

Do dzisiaj istniejąca rezydencja arcy-

biskupia powstała na sztucznie usypa-

nej wyspie, otoczonej głęboką fosą, w

miejscu wcześniejszej budowli Mikoła-

ja Oporowskiego z początku XV wieku.

Zamek wybudowano na planie czworo-

boku o wymiarach 25 x 30 m, na który

pierwotnie składała się trójkondygnacyj-

na podpiwniczona wieża mieszkalno-

-obronna usytuowana w północno-za-

chodnim narożu, będąca najstarszym

elementem założenia, oraz prawdopo-

dobnie niedokończony dom mieszkal-

ny, biegnący wzdłuż wschodniej kurty-

ny. Finalnie wzdłuż południowego

skrzydła wybudowano dwukondygna-

cyjny jednotraktowy dom mieszkalny o

wymiarach 8,5 x 23,5 m, połączony z

północną wieżą skrzydłem zachodnim

z otworem bramnym oraz od północy i

wschodu zespół murów kurtynowych

zwieńczonych blankami z chodnikami

dla straży. Uroku budowli dodaje wysu-

nięta przed czoło wschodniego muru ro-

mantyczna baszta wzniesiona na planie

półelipsy, przechodzącej na wysokości

pierwszej kondygnacji w sześciobok.

Zamek

PLAN ZAŁOŻENIA ZAMKOWEGO:
1. ZAMEK
2. DOMEK SZWAJCARSKI
3. DOMEK NEOGOTYCKI

- POKOJE GOŚCINNE
4. BRAMA GŁÓWNA
5. BRAMA BOCZNA

- GŁÓWNY WJAZD DO MUZEUM
6. FOSA 
7. SCHODY DO FOSY
8. MOST ZAMKOWY
9. POŁUDNIOWE WNĘTRZE

PARKOWE Z KWIETNIKIEM
DYWANOWYM

10. STAW ZACHODNI
11. STAW WSCHODNI
12. RÓW

Uroku budowli dodaje baszta

Pełniła ona zarówno funkcję militarną -

w okresie renesansu w wyniku przebu-

dowy dostosowano ją do obrony - jak i

sakralną, gdyż na piętrze mieściła się

niegdyś kaplica zamkowa. Fortalicję

wzniesiono z formowanej cegły gotyc-

kiej oraz - co jest widoczne w narożach

- ze specjalnie ciosanych kamieni. Mur

zdobi wzór ułożony z zendrówki. Mimo

upływu ponad pięciu wieków warownia

zachowała wspaniały gotycko-renesan-

sowy charakter. 

ZENDRÓWKA 
charakterystyczna cegła ceramiczna. 

Jej powierzchnie są błyszczące
i ciemniejsze niż cegły zwykłej. 

W średniowieczu stosowana często
w celach dekoracyjnych do tworzenia

geometrycznych wzorów urozmaicających
powierzchnię ceglanych ścian.
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Rezydencja arcybiskupia stoi na sztucznie usypanej wyspie. Z lądem łączy ją most przerzucony nad fosą

Dobra oporowskie w XVII wieku stały

się częścią posagu ślubnego Barbary Opo-

rowskiej i przeszły na własność rodu Tar-

nowskich herbu Rola, którzy odbudowa-

li zamek po zniszczeniach podczas poto-

pu szwedzkiego. To oni wyposażyli kom-

naty  w renesansowe polichromie na su-

ficie. Około 1720 roku Oporów trafił w

ręce Jana Sołłohuba, który ożenił się z

wnuczką podkomorzego gostynińskiego,

potem rezydowali w nim jego spadkobier-

cy. W 1792 zamek przypadł Kajetanowi

Korzeniowskiemu, a potem jego córce i

zięciowi - Annie i Aleksandrowi Pocie-

jom. To za ich rezydencji przeprowadzo-

no kolejne remonty: pomieszczenia na

piętrze ozdobiono stiukami. W 1826 ku-

piła go kasztelanowa ciechanowska Pe-

tronela Oborska, a 11 lat potem odsprze-

dała  Tomaszowi Orsetti. To wówczas

zmieniono wjazd do zamku, na otwór

bramny  nałożono neogotyckie obramie-

nia. Około  1840 roku Orsetti zbudował

taras prowadzący do zamku. Wokół wa-

rowni utworzono gustownie urządzony

park krajobrazowy. Ostatni przedwojen-

ny właściciel, Szymon Karski, kupił za-

mek w 1937 roku, ale właściciele prawie

tu nie bywali. 

PLAN ZAMKU 
- STAN WSPÓŁCZESNY 

WG B. GUERQUINA

1 - PIERWOTNA WIEŻA 
MIESZKALNA

2 - BUDYNEK MIESZKALNY
3 - BASZTA Z KAPLICĄ

4 - SIEŃ PRZEJAZDOWA

Widok zamku w Oporowie z 1844
roku (wg rysunku 

W. Kasprzyckiego)

LEGENDA
Z zamkiem związanych jest wiele legend. Jedna z nich mówi o przepięknej kasztelanów-

nie oporowskiej, która miała zakochać się z wzajemnością w zakonniku z pobliskiego 
konwentu. Miejscem spotkań zakochanych był loch łączący zamek z klasztorem. Pewnego

razu jednak nad biegnącą podziemnymi korytarzami dziewczyną zawaliło się przejście
przerywając raz na zawsze potajemne schadzki. W miejscu tragedii do dnia dzisiejszego

tkwi głaz, będący symbolem sprawiedliwości. Mieszkańcy Oporowa mówią, że w deszczo-
we,pochmurne dni w sąsiedztwie kamienia wydobywają się spod ziemi jęki 

kasztelanówny. Niektórzy mówią, że będą one tak długo trwały, aż ktoś odnajdzie wejście
do podziemi i uwolni oporowską Białą Damę. 

OPORÓW 
PO WOJNIE

Ziemie oporowskie
zostały rozparcelo-
wane po 1945 r.,
a w zamku już w

1949 r. powstało
muzeum. 

Choć syn ostatniego
właściciela Szymona

Karskiego żyje 
do dziś 

w Warszawie,
rodzina nie domaga
się zwrotu majatku.

W latach 60.
przeprowadzony 
został gruntowny 
remont zabytku.
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Muzeum Zamkowe

Od 1949 roku w zamku mieści się mu-

zeum. Na szczególną uwagę zasługują

cenne elementy architektoniczne,  mię-

dzy innymi gotycki portal, znajdujący

się przy wejściu do dawnej kaplicy w

baszcie, żebrowe sklepienie kaplicy z

wieńczącym je zwornikiem z herbem

Sulima, oryginalne gotyckie sklepienie

gwiaździste w sypialni oraz stropy mo-

drzewiowe ozdobione XVII-wieczną

polichromią w salach na pierwszym pię-

trze. W pieczołowicie odrestaurowa-

nych komnatach, między innymi w sa-

li rycerskiej, zbrojowni, jadalni, sypial-

ni i skarbczyku, prezentowane są nie-

zwykle cenne zbiory, obejmujące ko-

lekcję obrazów i rzeźb, bogato zdobio-

ne meble, militaria oraz wyroby rzemio-

sła artystycznego. 

Parę szczegółów

Muzeum prezentuje wnętrza w róż-

nych stylach. Na pierwszym piętrze jest

salon z wystrojem z przełomu XVIII i

XIX wieku. Styl klasycystyczny nadaje

mu sztukateria. W salonie w stylu em-

pirowym stoi m.in. bardzo piękny ko-

minek i piec, także rekamiera z począt-

ku XIX wieku (rodzaj szezlongu z dwo-

ma wysokimi oparciami, charaktery-

styczny dla meblarstwa francuskiego

okresu empire'u, nazwa pochodzi od na-

zwiska. przyjaciółki pisarza Chateau-

brianda, pani de Recamier, która na ta-

kim meblu została sportretowana). Jest

też stolik do robótek i interesujący po-

chylony zegar, którym zachwycił się

Andrzej Wajda. Reżyser był w Oporo-

wie, gdy poszukiwał rekwizytów do

„Pana Tadeusza”.

Uwagi wart jest fragment serwisu ła-

będziego, który stworzony był w Mi-

śni w latach 1737-1741 dla hrabiego

Henryka Brühla i jego żony Francisz-

ki Kolovrat-Krakowski. Serwis prze-

znaczony był dla stu osób i składał się

z 2200 różnorodnych pięknie dekoro-

wanych naczyń, które obecnie rozpro-

szone są w kolekcjach całego świata.

Większość trafiła do dawnego NRD,

ale części są też w polskich muzeach.

W Oporowie jest z niego maselnicz-

ka. Porcelany w Oporowie jest dużo,

wśród niej serwis po Orsetich z XIX

wieku: porcelana, srebrne sztućce, pa-

ra lichtarzy.

Bardzo interesującym i rzadkim eks-

ponatem jest makata ślubna z herbami

dwóch rodów: Pomian i Topór. Takie

rzeczy się do naszych czasów prawie nie

zachowały. Jest też wspaniała renesan-

Warto zwrócić uwagę na płaskorzeźby z kości słoniowej przedstawiające sceny mitologiczne. A także
niezwykle zdobiony róg,dzban i kufel. W  zbrojowni pokazywane są oryginały zbroi rycerskiej,która
należała do stolnika kruszwickiego, fragmenty zbroi husarza z XVII wieku: napierśnik,półpancerz i
szyszak. Wystawiony jest też komplet pistoletów znaleziony w zamku podczas remontu pod podłogą.
Jest na nim data 1853. Należał do rodziny Orsettich

Piec przyjechał do Polski z Francji. Niemcy  przywieźli go w czasie wojny do Łodzi i do lat 50. XX w.
stał w jakiejś kantynie. W zbiorach są również ciekawe obrazy szlacheckie,m. in. portrety pokazujące
dawnych właścicieli,w tym Jana Sołłohuba czy Helenę z Szumowskich Sołłohubową. 
Najstarszy obraz w zbiorach pochodzi z 1521 roku. To św. Barbara

Pierwotne wyposażenie wnętrz się nie zachowało. W 1939 roku zamek był niemal pusty. Urządzony
był tylko gabinet. Do dziś przetrwały jedynie zasadnicze elementy wystroju,m.in. dwa lustra 
z początku XIX stulecia. W oporowskiej ekspozycji są głównie stylowe przedmioty gromadzone 
przez wiele lat pochodzące z innych dworów i pałaców regionu łódzkiego 
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NOCLEG W ZAMKU

W budynku z połowy XIX wieku
stojącym w parku są pokoje gościnne.

Kiedyś służył jako pokój rekreacyjny
i bilardowy. Teraz są tam stylowo

wyposażone dwa dwuosobowe pokoje.
Płaci się tylko 160 zł

sowa skrzynia z 1600 roku. Podobne

można oglądać tylko na Wawelu.

Otoczenie zamku

Muzeum ma oprócz zamku dwie ofi-

cyny i ogromny park. Tym wszystkim zaj-

muje się 10 pracowników.  Jest pomysł

na rewaloryzację przestrzeni zamkowej i

poprawę bazy turystycznej, otwarcie re-

stauracji, stworzenie większej liczby

miejsc noclegowych, ale to wymaga cza-

su i funduszy. Na razie Oporów jest od-

daloną od świata enklawą urody. 

W zamku organizowane są koncerty,

spektakle teatralne, odczyty oraz uro-

czystości okolicznościowe. Muzeum

organizuje również prelekcje dla mło-

dzieży szkolnej z zakresu wiedzy o

sztuce, obyczajach staropolskich i hi-

storii regionu. 

Obiekt położony jest w malowniczym

11-hektarowym parku z pierwszej poło-

wy XVIII wieku, z cennymi okazami

przyrodniczymi, takimi jak: orzech czar-

ny, kłęk kanadyjski, żywotnik olbrzymi.

Park wokół zamku należy do 40 najpiękniejszych parków w Polsce. Jest zadbany,można w nim
odnaleźć  wiele egzotycznych i rzadkich drzew. Urody dodają mu stawy i kanały wypełnione wodą,
w których odbijają się konary drzew
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Filmowy krajobraz

Najbardziej zapamiętany został Opo-

rów z „Ekstradycji”. Tu mieściła się sie-

dziba mafii i handlowało się narkoty-

kami. Ale w latach 60. występował on

jako mroczny angielski zamek, w ekra-

nizacji powieści Oscara Wilde'a „Duch

z Canterville”, tytułowego ducha zagrał

Czesław Wołłejko. Był tu realizowany

film „Przypadki starościca Wolskiego”

z Tomaszem Stockingerem w roli głów-

nej i Anną Dymną. Powstawały też sce-

ny „Tańczącego jastrzębia”, ekranizacji

prozy Kawalca w reżyserii Grzegorza

Królikiewicza.

W oporowskich wnętrzach kręcony

był również „Horsztyński” z Michałem

Żebrowskim. W „Panu Tadeuszu” wy-

stąpiły oporowskie makaty buczackie i

szlacheckie portrety.

GDZIE ZJEŚĆ

W Oporowie na razie nie ma
restauracji, dlatego w drodze powrotnej

warto zatrzymać się w Bedlnie. 
Pałac dawnego potentata buraków

cukrowych usytuowany we wspaniałym
parku jest niedostępny dla turystów,
ale po drugiej stronie ruchliwej trasy

jest Zajazd Ułański. 
Tam podpowiadamy,by zamówić któryś

z proponowanych naleśników. 
Wybór jest imponujący.

Zamek był domem ducha z Canterville

Klasztor paulinów

Niedaleko zamku, na zachodnim

krańcu wsi Oporów, znajduje się zabyt-

kowy zespół klasztorny ojców pauli-

nów. Początkowo stał w tym miejscu

drewniany kościół parafialny pw. św.

Marcina. Budowę murowanej świątyni

rozpoczął około 1425 r. Mikołaj Opo-

rowski, wojewoda łęczycki, a dokoń-

czył jego syn - Władysław Oporowski,

późniejszy arcybiskup gnieźnieński  i

prymas Polski.

Świątynia była w stylu gotyckim, jed-

nonawowa, na planie prostokąta, w pod-

ziemiach była krypta grobowa. Od stro-

ny zachodniej miał wieżę, a od połud-

niowej kruchtę zwieńczoną szczytem.

Elewację zdobiły te same motywy co w

oporowskim zamku, m.in. ceglany fryz

i dekoracja z z ciemnowypalanej cegły,

tzw. zendrówki. W XVIII wieku kościół

został przebudowany. Jest to jeden z

trzech średniowiecznych klasztorów

paulińskich  (oprócz Pińczowa i Beszo-

wa), który zachował się do dzisiaj.

Około 1646 roku przeorem klasztoru

był późniejszy obrońca Jasnej Góry, oj-

ciec Augustyn Kordecki.

Obaj fundatorzy klasztoru - arcybi-

skup Władysław i wojewoda Piotr, bra-

cia Oporowscy, zostali  pochowani w

podziemnej krypcie kościoła. Płyta na-

grobna Piotra, zmarłego w 1467 r., jest

teraz umieszczona na zewnątrz świąty-

ni. Z trudem można dostrzec na niej syl-

wetkę rycerza w zbroi. 

Kolejni właściciele Oporowa również

wspierali klasztor, choć były też złe cza-

sy dla zakonników. Po przerwie spowo-

dowanej II wojną światową i kasacją

zakonu paulini powrócili do Oporowa

w 1957 roku. Na przełomie lat 70 i 80.

XX wieku budynki klasztorne zostały

poddane pracom konserwatorskim. 

Grób rodziny Orsettich

Cmentarz parafialny jest położony

około 300 metrów od kościoła. Zacho-

wały się na nim m.in. groby rodziny Or-

settich. Jeden z nich ma formę  kilku-

metrowej kamiennej kolumny z pia-

skowca stojącej na wzniesieniu. Wień-

czy ją podstawa z akroteriami, nad któ-

rą umieszczono krzyż z puttem. Nad

napisem znajduje się kartusz z herbem

Złotokłos.  

AKT FUNDACYJNY
arcybiskupa 

Władysława Opo-
rowskiego 

z 7 marca 1453 r.
wystawiony na czte-

ry dni przed jego
śmiercią dla klasz-

toru ojców paulinów
w Oporowie,nakła-
dał na zakonników

obowiązki duszpas-
terstwa parafialne-
go na terenie mia-

sta i należących do
parafii wsi. Powsta-
jącemu konwentowi
przekazano dotych-
czasowe uposaże-

nie parafii,
czyli ogrody, dwie
karczmy,dwa łany 
z łąkami oraz dzie-

sięcinę ze wsi 
- Dogrzewy, Jaworzy-
na,Kamienna,Ku-

rów,Golędzkie,Wo-
la Owsiana,Wólka

Lizigódź,Śmiechów,
Jastrzębia i z pól fol-

warcznych Oporo-
wa. Miał utrzymy-

wać 7 zakonników,
w tym 5 kapłanów

oraz rektora szkoły,
także zakonnika. 

JO
A
N

N
A
 P

O
D

O
LS

K
A

Krzyż z kartuszem herbowym

Klasztor ojców paulinów w Oporowie
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