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Z Leszna do Oporowa można dojechać ścieżką rowerową. Z wyprawy na pewno sporą przyjemność będą mieli miłośnicy historii 
i dawnej architektury. Warto obejrzeć liczący 380 lat kościół i blisko 120-letni w swej obecnej formie dwór.

Do Oporowa można wybrać się 
z Leszna nawet z małymi rowerzy-
stami, gdyż poza krótkim odcin-
kiem przez Lubonię, na całym – 
nieco ponad 20-kilometrowym dy-
stansie – mamy ścieżkę rowerową. 
Ruszamy w kierunku Nowej Wsi 
i dalej do Pawłowic, gdzie naprze-
ciw pałacu należy skręcić w lewo 
i za przejazdem kolejowym w pra-
wo. Przez Lubonię i Oporówko 
dojeżdżamy do celu, wsi Oporo-
wo znajdującej się już blisko gra-
nicy powiatów leszczyńskiego 
i gostyńskiego.

Zbliżając się do wsi ciekawość 
wzbudzi kościół pw. NMP Niepo-
kalanie Poczętej, którego budowę 
zakończono w 1644 roku. O jego 
historii możemy sporo dowiedzieć 
się odwiedzając stronę interneto-
wą www.oporowo.archpoznan.pl. 
Mowa tam między innymi o Kro-
nice Oporowskiej, będącej źró-
dłem ciekawych informacji na te-

mat wsi. Dzięki wpisowi księdza 
Wolińskiego, będącego probosz-
czem w 1870 roku, możemy do-
wiedzieć się o malowidłach, któ-
re po przeprowadzonym wówczas 

remoncie zniknęły ze ścian świą-
tyni. „Nad ołtarzem św. Aniołów 
Stróżów było namalowane piekło 
z płomieniejącym ogniem, z mio-
tłą i kotłem, które groźny widok 

sprawiało. Na chórze byli w każ-
dym polu malowani Ojcowie Ko-
ścioła, a w środku Matka Boska, 
pod której płaszcz się tuliły oso-
by różnego rodzaju.” – czytamy 
w opisie sprzed 150 lat.

Przy kościele znajduje się wie-
le pomników wieńczących miejsca 
spoczynku członków rodu Dzier-
żykraj Morawskich, a także bar-

dzo okazały rodzinny grobowiec 
Ponikiewskich.

Naprzeciw kościoła znajduje się 
okazała brama, przez którą moż-
na wejść do parku, gdzie pomię-
dzy drzewami znajduje się dwór, 
przebudowany na obecny kształt 
w 1906 roku. Niestety, park już 
bardzo zdziczał, a dwór chyli się 
ku ruinie. (JAC)

Poznaj ciekawe okolice Leszna!

Wieś z ciekawą historią na skraju powiatu

▲ Dwór w Oporowie obecnie popada w ruinę, ale przymykając nieco oko na ten stan, można wyobrazić sobie 
jego świetność. Położony jest w rozległym parku, obecnie mocno zarośniętym „samosiejkami”.

▲ Oporowski kościół wybudowany został w latach 1637-1644. W nie-
malże niezmienionej formie stoi do dziś nieopodal dawnych dworskich 
posiadłości.

▲ Wnętrze kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej można obejrzeć przez przeszklone drzwi. Pełniej nastrój 
i piękno kościoła można odebrać podczas mszy świętych, które są odprawiane w niedziele o godz. 8 i 10:30 
oraz w pozostałe dni tygodnia o godz. 18 (w okresie zimowym o godz. 17).

▲ Przy kościele znajduje się wiele pomników nagrobnych rodziny Dzie-
rzykraj Morawskich, między innymi Franciszka, który jest patronem Szkoły 
Podstawowej w Pudliszkach.

▲ Gmina Krzemieniewo w szczególny sposób dba o rowerzystów.
W wielu miejscach można spotkać mapy gminy z zaznaczonymi szlakami 
rowerowymi. To bardzo ułatwia wędrówkę, przede wszystkim turystom
z innych regionów Polski, którzy postanowili przekonać się o pięknie ziemi 
leszczyńskiej.


