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Historyczne Końskie w aurze zimy wita, 
Odrowążów, Małachowskich, Tarnowskich miasto, 
tu czynnie rozkwitła partyzancka elita,   (Henryk Dobrzański „Hubal”, Jan Piwnik 
czas przemysłowego trendu się nie zatrzasnął. „Ponury”, Waldemar Szwiec „Robot”, 

Jan Stoiński „Brzoza”) 
 Małachowscy mają królewskie przywileje, 
 wytapia się żelazo, produkuje się broń, 
 a Zespół Pałacowo-Parkowy ich celem, 
 obiekty zapraszają i dziś do wejścia doń. 
 
Świątynia Grecka i Egipska Oranżeria, 
altana, skrzydła pałacowe na wzór saski, 
widoczna do dziś architektów pedanteria, 
dziewiętnastowieczne rozwiązania i blaski. 
 
 W dawnych obiektach dziś muzeum, biblioteka, 
 gmach Gminy, Centrum Informacji Turystycznej, 
 w Świątyni Greckiej „Leliwa” na gości czeka, (prywatna restauracja obecnie) 
 z boku Dom Kultury i Sceny Artystycznej. 
 
Po drewnianej muszli koncertowej ni śladu, 
zachowany kopiec-lodówka Małachowskich, 
pomnik pierwszego Kościuszki oznaką ładu, (na cokole cara Aleksandra II od 1914,  
a drugi na koniu, powojenny - też boski ! usunięty przez Niemców II WŚ, odnaleziony  

w 1980, posadowiony w Parku, II Kościuszko 
na koniu w Rynku z 1946)   
      

 Symbolem Końskich to Święty Mikołaj w Rynku,  (kolegiata z 1492/1520, - 
 na miejscu romańskiego Iwo Odrowąża,   XIX/XX, na miejscu pierwotnego 
 z wmurowanymi eks-płytami na budynku,             kościoła z 1220/24) 
 a wejściowy tympanon staremu nadąża. 
 
Dwór obronny w Modliszewicach dziś zamknięty, (zachowany obiekt z XVII w., wg Santi 
przez płot podziwiamy architekturę, fosę,  Gucci, obecnie pod egidą ŚODR) 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego - ponętny, 
zaś w kapliczce krucyfiks i dwie Matki Boskie. 
 
 Pieszo, po śliskiej jezdni wreszcie w Kazanowie, (kościół Zwiastowania NMP 1694 
 kościół w symbiozie z obiektami klasztornymi,  klasztor bernardynów 1781,  
 te zaś nie wykorzystane nawet w połowie,  kasacja 1864) 
 ale w podziemiach z kryptami bernardyńskimi. 
 
Wnętrze kościoła z odnowioną polichromią, 
pięknie wyrzeźbione pilastrów kapitele, 
święci - jakby obdarzeni autonomią, 
w podziemiu przy prezbiterium źródło w kościele. 



W Dziebałtowie już pierwszego lepią bałwana, 
dostojne płoty murowane z otoczaków, 
stara OSP z rzeźbą świętego Floriana,   (założona w 1926 ) 
radosne harce w puchu śnieżnym wiejskich psiaków. 
 
 Upragniony poczęstunek w Sielpiańskich Lasach, 
 dla atrakcji u boku białego GOTHICA,  (bałwan ulepiony rękami pań, 
 na wodach zalewu ptactwa wodnego masa, aktywnych w rajdzie) 
 latem - wypoczynku na wodzie fantastyka. 
 
Dołuje widok Zakładu Staszicowskiego,   (wraz ze zbiornikiem wodnym 
zamienionego już w Staropolskie Muzeum,  z lat 1821/42) 
ruiny stajni, budynku inżynierskiego,   (Muzeum Zagłębia Staropolskiego  
a cisza hal i maszyn woła o : „Te Deum”.  od 1962),  
 
 Przy wielkim kole wodnym tacyśmy malutcy, 
 napędzało maszyny przed użyciem pary, 
 szkoda - Zakład Staszicowski istniał czas krótki, (walcownia do 1934,  
 brakowało surówki do produkcji stali.   produkcja żelaza do 1921) 
 
W muzeum z różnych stron regionu - eksponaty, 
elektrownia ze Spały, mechaniczna tkalnia, 
pierwsze obróbcze, technologiczne warsztaty, 
młoty, piece, walcownie, niejedna tokarnia. 
 
 Niektóre urządzenia można uruchamiać, 
 dla rajdowców ciekawy powrót do przeszłości, 
 bo dzisiejsza technika tę sprzed lat przesłania, 
 spacer wśród maszyn, dmuchaw nikogo nie złości. 
 
Nad dawnym zbiornikiem nowoczesne ośrodki, 
odprowadzający kanał z wolna zarasta, 
aut z czasu PRL-u w jednej z hal - przodki, 
w wejściu na cześć cara tablica opasła.  (tablica dziękczynna carowi Mikołajowi II 
       za wybudowanie zakładu w 1842) 
 
 Już nieco zmęczeni, może wiedzą przyćmieni, 
 słuchamy w busie żartów wybranych przez „Rocha”, 
 satyra szybko uczestników rozpromieni, 
 a w nagrodę kalendarz - jak Krzyśka nie kochać ! (Kalendarz AKTK na 2015 dla 
         wszystkich uczestników rajdu) 
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