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Mijając garaże z drzwiami w różnych barwach.
Za chwilę budynek z nazwą się wyłoni. Aby ją odczytać 
Zadrzyj głowę wysoko. Gdzieś napis się znajduje _ _ _ _ _ _  
Niebawem, obiecuję, z ową Panią osobiście się spotkamy!
Zaraz obok, szkoła podstawowa. Śmiało mogę stwierdzić,
Kiedy ją mijam, bardzo jest mi smutno.
Wiem, że moje dziecko, gdyby żyło, uczyłoby się z innymi.
Ale, akurat ten budynek, skrywa wiele okrutnych tajemnic!
W tym samym roku, kiedy odbył się mój dramat,
Mieścił się tu szpital. A, kiedy go likwidowano,
Wymordowano wszystkich pacjentów!
Smutna to historia, wiem! Żal mi tamtych ludzi,
Chciałam o tym wspomnieć, bo warto o nich pamiętać.
Idź dalej po przejściu, tym bliżej głównej ulicy!
Kolejny punkt na Twojej drodze to nowoczesny budynek,
Przed którym stoi Pani, której imię przed chwilą wspomniałam.
Jakie atrybuty posiada?  
Tak to _ _ _ _  – symbol rozwagi w ocenie, 
 _ _ _ _ _  – strzeże sprawiedliwości 
Oraz opaska na oczach – symbolizująca bezstronność. 
Co mieści się w budynku owym?
_ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   _    _ _ _    
_ _ _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _ _ _  
Dzisiaj sprawiedliwość jest podstawą demokracji,
Nas pozbawiono prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu  
Oraz prawa do obrony.
Tym samym, ja i moja rodzina, 
Zostaliśmy skazani na śmierć przez powieszenie.
Idź w kierunku kolejnego krzyża,  
Gdzie w majówkowy czas modlitwy można usłyszeć.
Jeśli jesteś zmęczony usiądź i zadumaj się 
Nad tragicznym losem mojej rodziny.
Dalej ruszamy kostkową drogą. 
Skieruj się w stronę, gdzie jeszcze dziś nie byłeś.
Gdy oczom Twym ukaże się krzyż w oddali 
– gdzieś po drugiej stronie ulicy,
To znaczy że jesteś już prawie u celu. 
Nie podchodź do niego – przystań na chwilę!
Zlicz teraz wszystkie krzyże, które dziś spotkałaś _
Dodaj do nich dzwony, które mijałeś _ 
_+_=_ _   a teraz rozejrzyj się, gdzieś niedaleko głaz i tablica, 
Na której wymienionych ofiar tyle,  
Ile przed chwilą krzyży i dzwonów zliczyłeś!
Jeżeli hasła wszystkie odgadłeś poprawnie,  
Zbierz cyfry i liczby dokładnie.
Wtedy dowiesz się kim jestem  
I na owej tablicy również widnieję.
Nazywam się:
 _  _  _     _  _  _  _  _  _  _  _ _ _ 
Zamordowano mnie 15 października 1942 r., w tym miejscu.
Nie miej złudzeń, że oszczędzili kogokolwiek z nas,
Uwięziona rodzina podzieliła mój tragiczny los.

A tym, którzy ocaleli, kazali patrzeć na tę zbrodnię.
Józek czekał na swoją egzekucję kilka miesięcy,
Aż, zgodnie z hitlerowskim prawem, ukończy 14 lat.
Przez ten czas był przetrzymywany  
I torturowany w  więzieniu na ul. Kościuszki.
Podejdź do tablicy i przerysuj symbol harcerstwa – lilijkę.
Quest ukończony, gratuluję byłeś niezwykle odważny i wytrwały!

GDZIE TO JEST?
Obozisko- dzielnica usytuowana w północno-zachodniej części 
Radomia. Dojazd komunikacja miejską:
Linie autobusowe 23, 12, 4.

POCZĄTEK QUESTU:
MOK „Amfiteatr”, ul. Parkowa 1, 26-600 Radom

KIEDY NAJLEPIEJ PRZEJŚĆ QUEST?
Quest najlepiej przejść w godzinach wieczornych, po zmierzchu.

POTRZEBNE RZECZY?
Latarka (najlepiej czołowa), woda do picia, wygodne buty, 
Długopis lub ołówek. Jeśli masz ochotę, 
Zabierz ze sobą jedną białą różę lub mały znicz.

CZAS PRZEJŚCIA QUESTU: 
Ok. 50 minut.

RODZAJ QUESTU: 
Pieszy, historyczno-kulturowy.

OPIEKUN QUESTU:
Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”, www.amfiteatr.radom.pl
UWAGA! 
QUEST PRZECHODZIMY Z PEŁNOLETNIM OPIEKUNEM.

Więcej questów znajdziesz na
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Witaj Questowiczu drogi!  
Bardzo mi miło, że odwiedziłeś Radom.
Miasto to jest mi bardzo bliskie. Dlaczego? Zaraz Ci opowiem...
Zanim ruszysz, chcę Ci podpowiedzieć – jeżeli zdecydowałeś się
Na przejście questem o zmierzchu – pamiętaj,  
Używaj latarki jak najwięcej!
Czasem wskazówki niełatwe są do odnalezienia w mroku!
Ustaw się tak, byś miał przed sobą liczbę,  
Której suma cyfr wynosi 7. 
Poszukiwana liczba to _ _ 
Kieruj się ostrożnie na drugą stronę jezdni.  
Rozejrzyj się uważnie.
Idź ku ulicy _ _ _ _ _ _ _ i stań tam na chwilę.
Moje życie miało być usłane różami,  
A niestety, usłano je cierniami.
Urodziłam się 16 listopada 1919 roku,
Jestem młoda, piękna i mam całe życie przed sobą.
Mieszkam w Warszawie, studiuję nauki polityczne,
Mam wspaniałego męża i właśnie przyjechaliśmy 
W odwiedziny do jego kochanej matki i braci.
Niczego nam nie brakuje do szczęścia.
Chociaż za chwilę to wszystko się zupełnie zmieni…
A teraz idź dalej, zostawiając ulicę  
Z kwiatem po swej lewej stronie.
Zatem dalej podążasz ulicą  _ _ _ _ _ _ _ 
– To ta, której nazwa położona  
Blisko do wcześniej wspomnianej drogi.
Po prawej, w oddali, widownia Amfiteatru.
Czy wiesz, że mieści się tu 6500 osób?
Teraz kultura przyciąga wielu ludzi,
Za moich czasów wiele osób przyciągały inne „atrakcje”,
O których opowiem później…
Znajdź źródło wody w niebieskim kolorze, 
Następnie kieruj się do dwóch odwróconych znaków zwycięstwa,
W dość jaskrawym, wyróżniającym je, kolorze. 
Jeżeli miałbyś wątpliwości, poprowadzi Cię ulica_ _ _ _ _ _ _ 
Idąc nią pamiętaj – przez kładkę nie przechodź!  
Omiń ją lewą stroną,
Aż zobaczysz – ilu? Strażników biało – czerwonych? _ 
Następnie w dół swe kroki skieruj.
Idź w kierunku pasów,  
Na ich wysokości zatrzymaj się na moment,
Stań na chwilę na ścieżce dla rowerów. Policz teraz szybko, 
Ile widzisz krzyży? Wynik swój zapisz _ , później Ci posłuży. 
Jak już policzysz, idź dalej w tym samym kierunku,
Tak, by spoglądały na Ciebie okna,
Jak na mnie wiele par oczu w ‘42 roku.
Mamy czas, tutaj opowiem Ci trochę mojej historii.
W naszej rodzinie duch wolności był bardzo silny,
Angażowaliśmy się w różne działania, aby ją odzyskać.
W odwecie za zabicie Niemców w spontanicznej akcji AK,
Hitlerowcy aresztowali kilkadziesiąt osób o to podejrzanych.

Wtargnęli także do domu mojej teściowej,
Uwięzili wielu członków mojej rodziny.
Nie oszczędzili nawet niespełna czternastoletniego 
Józka – brata mego męża,
Ani mnie, mimo zaawansowanej ciąży.
Józef był utalentowany artystycznie i,  
Na potrzeby ruchu oporu,
przerysowywał plany miasta Radomia…
Przerwę na chwilę opowiadanie Ci mej historii,
I podpowiem, byś kierował się ku krwistej ścieżce.
Pamiętaj, twój kierunek będzie prawidłowy,
Kiedy poruszać będziesz się wzdłuż 
Żywopłotu po Twej lewej stronie!
Wybierz drogę, która jest krwista od brzegu do brzegu
I umieszczona nad ziemią.
Na skrzyżowaniu skręć i kieruj się w ulicę
 _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _,
Oni, tak jak my, walczyli za naszą Ojczyznę.
Żeby łatwiej było Ci zrozumieć, wysłuchaj:
To był niespokojny czas,  
Nikt z nas nie wiedział czy czeka go jutro,
Na każdego mogło paść oskarżenie  
O działanie przeciwko Niemcom.
Miały miejsce częste łapanki, aresztowania, rozstrzeliwania 
I inne przerażające sposoby dręczenia Polaków.
W radomskiej Fabryce Broni działała grupa konspiracyjna.
Dzięki nim nasze Podziemie miało czym walczyć. 
Idź w kierunku Kościoła,  
Który jest pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej.
Gdzieś w podwórzu,  
Stoi w oddali i pokazuje różne kierunki świata – 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  drewniany. 
Jeśli masz problem z jego odnalezieniem,  

Na queście znajdziesz jego obraz!
Nie podchodź do niego!  
Trzymaj się cały czas swojej drogi, mijając go.
Krzyż drewniany, który widziałeś wcześniej z dołu,  
Zostaw za swoimi plecami.
Teraz podążaj w kierunku słupa w kształcie,  
Znanego nam już, odwróconego V.
Miń kościół, dzwonnicę drewnianą, z iloma dzwonami?_ 
Nowe krzyże gdzieś niedaleko, ile ich naliczyłeś? _ 
Idziemy ulicą,  
Której nazwa jest przeciwieństwem moich odczuć i emocji.
To ulica _ _ _ _ _ _ _! Czas zatem na kolejną zagadkę,
Odpowiesz mi na pytanie ile lat miałam,  
Gdy zostałam uwięziona?
Zaraz za krzyżami, zacznij rozglądać się za cyframi!!!
Pierwsza z nich, na budynku gospodarczym nieopodal _ 
Aby drugą zdobyć, idź około dużych kroków tyle,
Ile wynosiła liczba, którą odgadłeś na samym początku questu _ _
Rozejrzyj się. Teraz, gdzieś na płocie, po tej samej  stronie,
Zobaczysz _  i kolejna,  
Na ogrodzeniu z drugiej strony, dumna _
Lecz nie podchodź do niej!  
Ostatnia z cyfr obok skrzynki z listami _
Sumę oblicz _ + _ + _ + _ = _ _ 
Jak sam widzisz, byłam wtedy w najpiękniejszym,  
Zdawałoby się, okresie mego życia.
Wróć tą samą drogą do krzyża na zakręcie, zejdź w dół schodami.
A teraz uważaj! Przejdź przez pasy,  
PAMIĘTAJ, zrób to bardzo ostrożnie!
Kieruj się skośną ścieżką,
Do litery V odwróconej, która nocą światło daje.
Kieruj się drogą w górę,  
Ulicą gdzie są podmuchy historii, czyli jaką?
Oczywiste, że  _ _ _ _ _ _ _ _ ?
Cały rok 1942 był bardzo ciężki.  
W Radomiu działo się wiele złych rzeczy.
Rok wcześniej, piękną wiosną, powstało radomskie getto.
Jedna część była całkiem niedaleko – w śródmieściu,  
Druga na Glinicach. 
Zamknięto tam kilkadziesiąt tysięcy osób! 
A w 

‚
42 postanowiono getto zlikwidować.

Przy życiu pozostawiono jedynie nielicznych  
Żydowskich robotników.
Byli potrzebni Niemcom.
Pozostałych: starców, kobiety, dzieci, 
Część z nich rozstrzelano na miejscu,
Reszta została wywieziona do obozu zagłady w Treblince.
Tak, to był naprawdę niebezpieczny czas dla nas wszystkich...
Kiedy dojdziesz do skrzyżowania dróg,
Słusznie wybierzesz brata bliźniaka tego, 
Którego już dzisiaj widziałeś, lecz w zupełnie innym kolorze. 
A teraz, idź przed siebie,  
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