
INFORMACJE KRAJOZNAWCZE 
 

Oblęgorek – wieś w Polsce, położona w 

województwie świętokrzyskim, w powiecie 

kieleckim, w gminie Strawczyn, 18 km na północny 

zachód od Kielc. W XVI w. wieś należała do H. 

Odrowąża.  

 

   We wsi znajduje się Muzeum Henryka Sienkiewicza – oddział Muzeum 

Narodowego w Kielcach. W 1900 r. społeczeństwo polskie ufundowało ze 

składek majątek w Oblęgorku dla Henryka Sienkiewicza, z okazji 25-lecia 

pracy literackiej (akt notarialny wręczono mu 22 grudnia 1900 r.). Dworek 

zaprojektował Hugon Kuder, a urządzeniem parku zajął się projektant 

Franciszek       Szanior. Od maja 1902 do sierpnia 1914 r. Sienkiewicz mieszkał 

w Oblęgorku, używając go głównie jako letniej rezydencji. Po śmierci pisarza 

osiadła tu jego żona Maria i syn Henryk Józef, zamieszkując majątek do 1944 

r. W 1958 r. dzieci Henryka Sienkiewicza podarowały państwu dworek, w 

którym niebawem powstało Muzeum Henryka Sienkiewicza (jego pierwszym 

kustoszem była żona Henryka Józefa, Zuzanna Sienkiewiczowa). Obecnie na 

parterze Muzeum odtworzony jest wygląd i wystrój pomieszczeń z czasów 

pisarza, a na piętrze wyeksponowana jest poświęcona mu wystawa. Zespół 

pałacyku Henryka Sienkiewicza, obejmujący pałacyk oraz park z przełomu 

XIX/XX w. 

 

 

 
  

 

Zarząd Oddziału PTTK w Kozienicach 

 
zaprasza do udziału 

 

w  rajdzie Świętokrzyskie Miejsca Mocy 

 

                Oblęgorek - Hucisko 

 

5 września 2020 r. (sobota) 

 
 

wsparcie finansowe 
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CELE RAJDU 

 popularyzacja pieszej turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa 

w szkołach regionu kozienickiego; 

 popularyzacja czynnego wypoczynku po pracy i nauce; 

 poznanie najciekawszych zabytków krajoznawczych Polski; 

 poznanie walorów turystyczno – przyrodniczych Gór Świętokrzyskich; 

 edukacja krajoznawcza i przyrodnicza dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych; 

 zdobywanie odznak turystyczno-krajoznawczych; 

 

 

 

ORGANIZATOR                     PTTK Oddział w Kozienicach 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 zgłoszenia do dnia 03 września 2020 r. (czwartek); 

 osobiście w siedzibie Oddziału : Kozienice, ul. Kopernika 8 lok. 31; 

 pocztą elektroniczną na adres: pttkkozienice@poczta.onet.pl; 

 wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości: 

 10 zł członkowie PTTK , 

 15 zł posiadacze Kozienickiej Karty Mieszkańca 

 20 zł pozostali turyści, 

 dzieci i młodzież uczestniczą w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna; 

 opiekunowie grup /minimum 10 osób/ biorą udział w rajdzie bezpłatnie; 

 

 

Rajd dofinansowany ze środków finansowych Gminy Kozienice. 

 

Rajd odbędzie się przy minimum 15 uczestnikach. 
 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

1. Przejazd autokarem na trasie Kozienice – Oblęgorek – Kozienice /ok. 250 

km/. 

2. Potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej i Turysta 

Przyrodnik. 

3. Ubezpieczenie NNW. 

4. Nagrody w konkursie krajoznawczym 

Kierownictwo Rajdu: 

 Organizator rajdu Piotr Maciejewski PTP,  IOP 

 Sekretariat Ewa Duma 

 

TERMIN I PROGRAM RAJDU 

05.09.2020 r. / sobota / 

08.15 – zbiórka i wyjazd spod Ogrodu Jordanowskiego ul. Kochanowskiego 

    przejazd Kozienice – Oblęgorek /130 km/ 

11.00 – 12.00 zwiedzanie muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku 

(indywidualnie) 

12.00 – 15.00 - przejście piesze szlakiem Oblęgorek – Barania – Hucisko 

(ok. 2 godz.) 

 

15.00 – 17.00 przejazd na trasie Hucisko – Kozienice 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za szkody wyrządzone przez uczestników organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

2. Osobom, które nie zgłoszą się na trasę nie przysługuje zwrot wpisowego. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty oraz poleceń 

organizatorów imprezy. 

4. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę - możliwa jest skrócenie lub 

zmiana programu. 

5.  uczestnicy muszą przestrzegać reżimu sanitarnego:  

1.Wczasie podróży autokarem obowiązują maseczki  

2.W czasie marszu  zachowujemy dystans społeczny  

 

Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, imienia i nazwiska 

w relacjach  zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 

Organizatora, a także na gromadzenie tychże danych w bazach danych 

Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2018, poz.1000). 

 

 

 

do zobaczenia na trasie 
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