
 

I. Noblista Henryk Sienkiewicz w Oblęgorku  
 

  
Henryk Sienkiewicz – Portret wykonany przez Kazimierza Mordasiewicza 1899 

     Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz, herbu Oszyk, pseudonim Litwos, urodzony              

5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej - zmarł 15 listopada 1916 r. w Vevey w Szwajcarii, polski 

powieściopisarz i publicysta. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1905 za 

„wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie 

ducha narodu”. 

 

1. Oblęgorek   

   Oblęgorek – wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie 

Strawczyn, 18 km na północny zachód od Kielc. W XVI wieku wieś należała do Hieronima 

Odrowąża. 

    Pierwsza wzmianka o Oblęgorku pochodzi z XVI wieku – miejscowość ta należała wówczas do 

Odrowążów. Następnie od 1619 roku – na ponad dwa wieki dobra te stały się własnością możnego 

rodu Tarłów, rezydujących na zamku w Podzamczu Piekoszowskim, którzy traktowali je jako 

tereny łowieckie. W 1883 r. ostatnia właścicielka rodu - Leontyna hr. Tarłowa sprzedała obciążony 

długami majątek swojemu rejentowi Mieczysławowi Halikowi. Za administracji Mieczysława 

Halika narastały długi na hipotece, więc gdy nadarzyła się okazja rejent sprzedał ów majątek  

 

 Pałacyk w Oblęgorku 

 

 stojący na szczycie budynku żołnierz husarii 
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 Brama kończąca aleję lipową w Oblęgorku 

 

2. Majątek w Oblęgorku 

    

   Do pałacyku zaprojektowanego przez Hugo Kudera a zbudowanego w 1895r., prowadzi 

Czerwona Brama, za którą ciągnie się wspaniała aleja lipowa, posadzona przez trzecią żonę pisarza 

Marię Babską. Budowla powstała z gustem epoki, posiada charakterystyczną okrągłą basztę, a nad 

wejściem głównym umieszczono wykuty w kamieniu herb Sienkiewiczów Oszyk, przedstawiający 

szyszak, łabędzia, łuk z trzema strzałami i kotwicę. Na szczycie ustawiono kamienną postać 

husarza. Sam pałacyk otoczony jest parkiem, którego projektantem był znany ogrodnik warszawski, 

twórca Ogrodu Saskiego Franciszek Szanior. 

  

  
Pałacyk Henryka Sienkiewicza na pocztówce 

 

Majątek liczył 515 mórg (17 włók), w tym 240 mórg lasu, 160 ziemi ornej, 90 łąk; pozostałe             

25 mórg stanowiły: sad, park, drogi i podwórza /ponad 270 hektarów ziemi/. Za resztę 

zgromadzonej sumy tj. 15000 rubli zakupiono 60 sztuk bydła, 6 koni, maszyny i narzędzia rolnicze.  

 

3. Akt notarialny 

     

   Akt notarialny podpisano w Kielcach 18 lipca 1900 r. w obecności radcy Tadeusza Kowalskiego 

i księdza Zygmunta Chełmickiego, którzy występowali z ramienia komitetu oraz osoby 

sprzedającej, rejenta Mieczysława Halika. Majątek odkupiono za kwotę 51.249 rubli i 59 kopiejek. 

Rejent Halik tak sprytnie zakręcił się koło Komitetu Obchodów Jubileuszu Sienkiewicza, że 

sprzedał majątek z pozostałymi długami. W jednym z listów Henryk Sienkiewicz napisał: 

„Czuję się być szlachcicem pełną gębą. Nawet długi mam hipoteczne.” 
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W Archiwum Państwowym w Kielcach – Akta Notariusza Karola Frycza – znajduje się zapis:  

           

 
            Rok 1900 – Halik Mieczysław sprzedał Oblęgorek za 52 000 rubli – poz. 857 

 

   Akt notarialny kupna Oblęgorka wręczono pisarzowi podczas oficjalnych obchodów 

jubileuszowych w Warszawie 22 grudnia 1900 r. jako dar narodowy z okazji 25-lecia pracy 

literackiej. Pisarz, za ów dar dziękował takimi oto słowy „…zyskałem miłość swoich, uznanie 

obcych, a nawet względny dostatek, brakowało mi tylko jednego: ziemi naszej…  …oto wzywa 

mnie mój kraj, ofiaruje mi szmat tej naszej ziemi…” 

Na tę okoliczność rzeźbiarz Pius Weloński wykonał z białego marmuru popiersie pisarza. 

 

 Pius Weloński „Portret Henryka Sienkiewicza”  
– rysunek najprawdopodobniej wykonał jako pomoc przy tworzeniu rzeźby. 

    Wkrótce po nabyciu majątku rozpoczęto budowę rezydencji pisarza. Oblęgorek wbrew intencjom 

ofiarodawców był dla mieszkającego na stałe w Warszawie Sienkiewicza tylko letnią rezydencją, 

gdzie w chwilach wytchnienia pisarz gromadził najbliższą rodzinę i przyjaciół.  

   Do dworku Henryk Sienkiewicz przybył w maju 1902 r, rzeczy zostały sprowadzone 9 czerwca. 

Używał go głównie jako miejsce letniego wypoczynku i pracy (na czas nieobecności pisarza 

dworkiem opiekował się Adam Popławski ze wsi Promnik). W tym okresie Henryk Sienkiewicz 

pracował m.in. nad powieściami „W pustyni i w puszczy”, „Na polu chwały”, jak i nowelą „Dwie 

łąki” (1903). 

 

4. Powitanie pisarza odbyło się na mostach przy Bugaju  

         – relacja zamieszczona w „Gazecie Kieleckiej” Nr 42 z 28 maja 1902 r. 
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   "Na mostach przy Bugaju włościanie witali znakomitego pisarza chlebem i solą, to samo 

powtórzyło się na granicy parafii Chełmce, w końcu na groblach wsi Oblęgorek, gdzie 50 

wiejskich parobczaków na koniach otoczyło pojazd, doprowadziło Sienkiewicza do dworu. Przy 

kapliczce, na skręcie nowej objazdowej drogi, służba dworska z włościanami 100 kolonii 

oblęgoreckich według pomysłu wioskowego rymarza wzniosła łuk przystrojony zielonymi 

wieńcami, na szczycie którego na tle białym widniały cyfry: H.S.  

  Tam autor "Quo vadis" zatrzymał się i wysiadł z pojazdu, a jeden ze starych włościan w imieniu 

współmieszkańców ofiarował mu bochenek chleba i sól z życzeniami błogosławieństwa Bożego na 

własnej ziemi". 

 Odbudowana kapliczka (w roku 1992) w miejscu starej kapliczki, przy której 

witano Henryka Sienkiewicza chlebem i solą. 

 



 

5. Zapomniany Krzyż – relacja zamieszczona w „Gazecie Wyborczej” przez Janusza 

Kędrackiego w dniu 4.11.2016 r.  

 

    
 
     Krzyż ku czci Henryka Sienkiewicza stoi na skraju lasu w pobliżu wsi Bugaj w miejscu, gdzie       

w 1902r. banderia konna witała pisarza. W 10 lat po śmierci pisarza został postawiony przez 

okolicznych mieszkańców. Na cokole krzyża widnieje data 1 października 1927r. Już zapomniany                   

i coraz bardziej zasłonięty przez zarośla. Z coraz mniej czytelnym napisem: "Ku chwale Bogu                     

a czci zmarłemu Henrykowi Sienkiewiczowi". Ażurowy żeliwny krzyż osadzony jest na cokole               

z brył czerwonego piaskowca, którego podstawę stanowi pokryty mchem kamień w kształcie koła. 

Jedno ramię krzyża jest krótsze, bo w 1945r. jeden z żołnierzy rosyjskich strzelał do krzyża. 

 
 

 


