Przymruż lekko oczy, hieroglify czytaj,
podpowiedzi dostarczą Ci litery z mapy.
Spisuj je w porządku znaków na ścianie,
czytaj z góry na dół, odpowiesz na pytanie:
Kto obiekt projektował? Znakomity architekt:
rodem z Włoch: ___ ___ ___
___ ___
___ ___
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___ ___ ___
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Gdy szyfr już odgadniesz, rozejrzyj się wokół,
w głąb parku poprowadzi Cię skośna „chodnikowa droga”.
Idąc nią przed siebie, w prawo spoglądaj,
aż zobaczysz tablicę, małe miejsce pamięci.
Oddaj hołd harcerzom,
którzy BO
___ ___ ___ ___ SKĄ śmiercią
26
zginęli w czasie wojny, ratując Ojczyznę.
Stań tyłem do pomnika, dojdź do alei,
idź w lewo, odliczając 45 kroków.
Skręć w prawo i zaraz biegnij na taras,
nad którym czarownica unosi się mała.
Wejdź śmiało do budynku, przywitaj się ładnie,
zapytaj o skrzynię, co skrywa na dnie
magiczną pieczęć z symbolami miasta.
Przybij ją poniżej - to już koniec, basta!

Tematyka

Gra terenowa po koneckim parku odkryje przed Tobą historie i wydarzenia sprzed lat, kiedy to właścicielami miasta byli Małachowscy.
Dowiesz się czego niezwykłego dokonali Ci znani Konecczanie oraz
jakie tajemnicze budynki skrywa zespół pałacowo-parkowy.
23

Gdzie to jest?

Końskie leżą na północy województwa świętokrzyskiego, są miastem
powiatowym o bogatej historii związanej z rodami Odrowążów,
Małachowskich i Tarnowskich. Dawni właściciele rozwijali miasto,
czyniąc z niego centrum administracyjne swych dóbr, w których
kwitło m.in. odlewnictwo, produkcja powozów, papieru i broni.

,

Jak dojechac?

Końskie leżą na skrzyżowaniu dróg krajowej nr 42 oraz wojewódzkiej
nr 728.

,

Poczatek wyprawy

Centrum zespołu pałacowo-parkowego w Końskich.

,

Czas przejscia ok. 40 min.

A gdy pytań masz więcej, pytaj bez obawy,
tutaj wiadomości otrzymasz przeróżne,
turystyczne mapy, foldery, porady
oraz inne niezbędne informacje podróżne.

Miejsce na pieczątkę

Hasło z wyprawy

Opiekun wyprawy:
Centrum Informacji Turystycznej
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
tel. +48 41 372 90 88
www.konskie.travel
Urząd Miasta i Gminy w Końskich
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
tel. +48 41 372 32 49, fax +48 41 372 29 55
www.umkonskie.pl

Odkryj

tajemnice
koneckiego parku

„Przymruż lekko oczy, hieroglify czytaj…”

Na wielkim skrzyżowaniu rozpoczniesz swą drogę,
by rozwikłać zagadkę koneckiego parku.
W cztery strony świata idą asfaltowe drogi,
Ty twarzą swą skieruj się ku południowej.
Przed Tobą fontanna pomiędzy ławkami,
a obok na flagę maszt
biało-CZ ___
___
___ ___ ,
3
20
tu się gromadzą mieszkańcy miasteczka,
w dniu święta Konstytucji,
w dniu 3
___
___ .
13
8
Dzień bardzo uroczyście tutaj obchodzony,
bo Małachowski Stanisław z Końskich wyjechawszy,
był Marszałkiem słynnego sejmu w Warszawie
i pomagał w pewnej bardzo słusznej sprawie.
Napisał KON

___ ___ ___ ___
___ ___ ,
9
18
wielkie to dzieło, pierwsze
w Europie i drugie na ŚW
___
___ .
6
7
12
A urodził się w Końskich, teraz to wiecie!
Gdzie mieszkał? Spójrz uważnie mały detektywie!
Dwa skrzydła pałacowe są wokół fontanny.
W jednym, wschodnim urządzono
dla koni stajnie, a w drugim,
ZA ___

19

___ ___ ___ ___

14

był dom mieszkalny.
1

___ ŁAC ten budował ojciec Stanisława,

Przejdź dalej za bramę, po prawej jest pomnik
słynnego Naczelnika - Tadeusza Kościuszki,
stoczył słynną bitwę. Gdzie? Patrz na tablicę!

Teraz rusz odkrywco w kierunku północnym,
gdzie widać mostek i kamienną bramę.
Zmierzając do celu, uważnie się rozglądaj
i chętnie w prawą stronę spoglądaj.
Widzisz górkę niewielką? To dawna LOD ___ ___

Już wiesz? Wpisz tutaj:
4

w której hrabia gromadził zapasy na zimę.
Hrabina zaś ochoczo z góry spoglądała
lub w altanie po lewej KSIĄ ___
___ czytywała.
10

___ ,

To są ___

17

___

16

2

21

24

___ ___ .

W sekrecie Ci powiem, że dawnymi czasy,
pomnik ten stał w rynku, naprzeciw kościoła.
Dziś jest już tam drugi - równie okazały,
Kościuszko jedzie konno i jest dumny cały.

Wróć teraz na mostek, pod nim nie tak dawno,
„konecki Nil” przepływał. Mówisz, że nieprawda?
Odszukaj, proszę, chodnik, wiedzie w lewą stronę,
zawiedzie Cię do Egiptu, spotkasz Faraona!
Budynek biały, długi, to kres tej wędrówki,
witają Cię Faraonowie i egipskie główki!
Znajdź teraz, bardzo proszę, wejście, nad którym
ptak rozpostarł skrzydła pomiędzy wieżyczkami.

Opracowanie: Studio PLAN Wrocław - www.plan.pl

Jan - Kanclerz Wielki Koronny.
Był to rok tysiąc siedemset czterdziesty ósmy,
kiedy król August III nadał prawa miastu.

