
IX RAJD MIKOŁAJKOWY  AKTK  -  10.12.2017 
Chełmce – Oblęgorek – Barania Góra – Góra Siniewska – Oblęgór – Oblęgorek 
 
Start rajdu pod najstarszym świętokrzyskim dworem,  (dwór obronny w Chełmcach, 
szesnastowieczny obiekt obronny się trzyma,   wymagający renowacji) 
nazywany, raczej bezpodstawnie też zborem. 
Decydenci ! Spójrzcie na dwór władców oczyma ! 
 

Obok na wzgórzu siedemnastowieczny kościół, (pierwotny kościół z 1440 r.,  
święci - Magdalena, Mikołaj patronami,   odbudowany po pożarze w 1620 r. 
wkoło biel promieniuje od murów po prostu,  przez wojewodę Jana Tarłę) 
wnętrza ze starymi rzeźbami, obrazami.    

 
Skrót o potomkach Sienkiewicza na cmentarzu, 
o stiukach, herbie Tarłów na łuku tęczowym, 
Chrystusie Ukrzyżowanym w głównym ołtarzu, 
o chórze, sklepieniach kolebkowo-krzyżowych. 
 

Kierunek na Oblęgorek, z prawej Zachetna, 
przy drodze spory hotel „Zielone Zacisze”, 
z przodu Pasmo Oblęgorskie, widoczność świetna, 
Darek z dwoma prawdziwkami grzybiarskim mistrzem. 

 
Przy parkingu w Oblęgorku wspomnienie Moćki, 
twórców Muzeum Kowalstwa Artystycznego,   (Antoni, Stanisław, Wojciech - ojciec, syn, 
prawdziwych kowali w rejonie, z krwi i kości,        wnuk, Muzeum od 1999, ojciec i syn + +) 
ujrzysz tu nawet replikę Krzyża Świętego. 
 

Aleją Lipową wzdłuż wiekowych drzew spacer 
do Muzeum Henryka Sienkiewicza w parku. 
Na zwiedzanie będzie w końcówce rajdu placet. 
Przed wąwozem - śniadanie. I sygnał do startu ! 

 
Wzmocnieni kawą, herbatą, kanapką, ciastkiem, 
bez przeszkód zdobywamy Oblęgorskie Szczyty, 
chociaż podłoże wzdłuż szlaku śliskie, nie płaskie, (Szlak Czarny z Oblęgorka na Baranią Górę 
takoż wysiłek wielu rajdowców obfity.   ok. 2,5 km) 
 

W rezerwacie „Barania Góra” moc wąwozów,  (leśny, 82 ha, ze szczytem Barania  
z drzew przewaga jodły, buka, osiki, grabu,  Góra - 427 m w P. Oblęgorskim) 
dużo rzadkich roślin na lessowym podłożu,   
liczne wykroty elementem krajobrazu. 

 
Czerwonym już Szlakiem Massalskiego na zachód. 
Gęsiego pod Górę Siniewską, ciężko, ślisko.  ( 449 m w Paśmie Oblęgorskim) 
Niektórym z nas wyraźnie brakuje rozmachu ... 
Tak umęczyć Mikołajkowe towarzystwo ?! 
 

Szybkie teraz zejście na taras koło Piaska,  (piosenkarz Andrzej Piaseczny  
wspaniałe stąd widoki od Kielc po Łopuszno,  mieszka tu w Oblęgorze, pod Górą  
wiatr przegania wnet z góry, kiedy ta kiełbaska ?  Siniewską) 
Schodźmy do autobusów - uwagą słuszną ! 



Chętnych na Mikołajkowe cukierki - mało, 
w szeregach własnych zatem duże ich spożycie. 
Diabłu z Perzowej Góry w żartach się dostało,  (wierszyk z legendy na końcu sprawozdania  
wreszcie lity uśmiech na twarzach, samo życie ! Perzowa Góra - szczyt P. Oblęgorskiego 
        z grotą św. Rozalii, 396 m) 

Podstawione busy dowożą w mig na miejsce. 
Ale, hola, hola ! Ognisko po zwiedzaniu ! 
Znów pryska szansa na konsumowanie sielskie. 
Czas przysłuchiwać się przewodniczki gadaniu. (zwiedzanie Muzeum Henryka 

Sienkiewicza w Oblęgorku) 
Z uwagą w świat pisarza pani nas wprowadza, 
poprzez gabinet, salon, jadalnię, sypialnię. 
Pielesza - jak gdyby żył, nic tu nie zawadza, 
stajemy się w mig gośćmi mistrza naturalnie. 
 

Znajdziesz tu rodzinne, osobiste pamiątki, 
portrety, rzeźby, artykuły użytkowe, 
pierwszych zapisków sfotografowane szczątki, 
meble, arrasy, skrzynie, niejedną nagrodę. 

 
Dowiesz się o podróżach, przyjaźniach, chorobach, 
o próbach pomocy ukochanej Ojczyźnie, 
jak trafiła dla Polaka Nobla Nagroda, 
o spadkobiercach w powojennej ojcowiźnie. 
 

W obejściach prawnuka upragnione ognisko, 
podgrzane na ruszcie chleb, kiełbaski w nagrodę. 
Jacek grać zaczyna ! Czyż do szczęścia nie blisko ?! 
Łyczek nalewki na wspólną ducha pogodę ! 

 
Cenna jeszcze wizyta w wiosce z baobabem, 
prawnuk mistrza zbliża do ludzi dzieła przodka. 
Przygoda w Oblęgorku kończy się niebawem. 
W takim gronie warto się niejeden raz spotkać !!! 
 
 „Na Perzowej Górze piorun strzelił diabła, 
 tak mu przy……lił, aż mu czapka spadła.” 
 
 
 
 
Kielce, 11.12.2017 r. 

Stanisław Janusz Komorowski „Roch” 
Przewodnik Świętokrzyski PTTK 

 


