
Mieszkanie w tejże zacnej kamienicy 
przez lata wynajmowali moi rodzice.
Co prawda ja już w Krakowie mieszkałem, 
ale z wielką radością tu przyjeżdżałem 
na dłuższe czy krótsze pobyty
i był to czas bardzo pracowity.
W Radomiu 1882 rok spędziłem cały, 
niemal bezustannie malując obrazy. 
To tu powstały płótna: „Śmierć wygnanki”, 
„Portret siostry Bronisławy” oraz „Niedziela w kopalni”.

Rozgadałem się bez opamiętania,
więc wróć, Questowiczu, do skrzyżowania.
Rozejrzyj się, gdzieś tam od roku 1918 rośnie
posadzony za mych lat Dąb _
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Ojciec, najwierniejszy przyjaciel mego życia,
zmarł w 1884 roku w Gardzienicach. 
Ciężko przeżywszy czas jego odejścia,
długo dla siebie szukałem miejsca.
Dwa lata później latem poznałem
Marię Gralewską, której ofiarowałem
pierścień zaręczynowy, by w Krakowie
w kościele Mariackim być już po słowie,
że nie opuścimy się aż do śmierci
– tak w 1887 roku ślub żeśmy wzięli.
Rok później na świat przyszła córka – 
moja najbardziej ukochana Julka.
W 1892 roku syn Rafał się urodził, 
który ku malarstwu się przysposobił.
A że dobre chwile złe przeplatają,
w 1898 pożegnałem się z mamą. 
Jej śmierć również bardzo przeżyłem
i już w rodzinne strony nie powróciłem.
Została do „ziemi radomskiej” tęsknota
i na starość dotkliwa ślepota.

Aby smutno nie kończyć opowieści,
za skarbem wreszcie się rozejrzyj.
Cyfry i litery pozbieraj z haseł,
byś do celu doszedł wędrówki naszej.
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A teraz najtrudniejsze zadanie przed Tobą: 
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 Ć   mnie, wzorując się 
pomnikiem,
bym questu tego stał się skarbem i wynikiem.
Na karcie umieść mą postać, jak potrafisz,
co dobrego w swej pamięci ciepło zapisz.  
Dziękuję Ci, że stałeś się przygody wspólnikiem
oraz jak ja – mojego miasta nad Mleczną miłośnikiem.
Tym bardziej, że chciałeś poznać zarys mego życia, 
które wyrosło, gdzie Radom i jego bliska okolica.

Jacek Malczewski zmarł 8 października 1929 roku 
w Krakowie. Śmierć była wybawieniem od cierpień. Pod 
koniec życia został dotknięty ślepotą. 12 października 
zostało odprawione uroczyste nabożeństwo żałobne 
w kościele oo. Franciszkanów. Przy dźwięku Dzwonu 
Zygmunta trumnę ze zwłokami ubranymi w habit tercjarski 
złożono w podziemiach kościoła oo. Paulinów na Skałce 
obok sarkofagów: Teofila Lenartowicza, Adama Asnyka, 
Stanisława Wyspiańskiego. W pogrzebie uczestniczyło 
ponad 30 tysięcy osób, w tym liczne delegacje z kraju 
i zagranicy.

MOJE ŻYCIE, MÓJ RADOM 
– HISTORIA SŁAWNEGO 

MALARZA

Quest pieszy


Miejsce na rysunek

Gdzie to jest?
Radom – miasto na prawach powiatu w centralnej Polsce, 
w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.

Jak dojechać?
Radom leży przy drodze S7, ok. 100 km na południe od Warszawy 
i ok. 200 km na północ od Krakowa.

Początek questu:
Quest rozpoczyna się w ścisłym centrum miasta, przed głównym 
wejściem do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 
(Rynek 11).

Potrzebne rzeczy:
Długopis.

Czas przejścia questu:
40 minut.

Jak szukać skarbu?
Gra polega na uważnym czytaniu wskazówek zamieszczonych 
w tekście questu. Twoim celem będzie zbieranie ukrytych po 
drodze cyfr oraz wykonywanie zadań. Gdy rozwiążesz wszystkie 
zagadki, na końcu trasy odnajdziesz skarb. 

Opiekun questu:
Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu, cit@umradom.pl

Jeżeli zaobserwowałeś zmiany na trasie 
questu lub brak skarbu – zgłoś to do 
opiekuna questu. Napisz do nas na 
kontakt@questing.pl 

Więcej questów znajdziesz w największej bazie questów

www.Questing.pl

Projekt „Radom atrakcyjny 
turystycznie” został 
zrealizowany w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2020.



MOJE ŻYCIE, MÓJ RADOM – HISTORIA 
SŁAWNEGO MALARZA
Do Radomia przybyłeś, Questowiczu Drogi.
W miasto, gdzie się urodziłem, zapuść kroki.
Tu serce wzmaga swe bicie na wspomnienie,
że traktuję je ciepło, jak ukochaną ziemię.
I choć imienia swego wprost nie wyjawię,
gdy zaproszony przed Muzeum staniesz,
wnet stwierdzisz komu jest poświęcone,
czyimi obrazami ściany w nim ozdobione.
I nie masz już żadnej niepewnej kwestii  
Nazywam się _ _
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Opinia się ukuła i jak ktoś już zauważył, 
za jednego z najwybitniejszych malarzy,
jakich kiedykolwiek Polska wydała,
a rodzina talentem obdarowała,
zwykli mnie ogłaszać, a moje obrazy
budzą zachwyt na niejednej twarzy. 
Urodzony jako trzecie dziecko Juliana, 
choć szlacheckiego herbu Tarnawa,
tak zubożałego ziemianina Malczewskiego
oraz Marii, ukochanej żony jego,
herbu Korwin, z domu Szymanowskiej, 
także pochodzącej z ziemi radomskiej.
Dzieciństwo do roku życia trzynastego
upłynęło w cieple domu rodzinnego.
Z siostrą Bronisławą, górującą starszeństwem
oraz Teodorem i Heleną, młodszym rodzeństwem,
dojrzewaliśmy razem, miłością otoczeni, 
a dobrych wspomnień nic już nie zmieni.
Więcej o sobie i rodzinie jeszcze opowiem,
ale wpierw niech od Ciebie się też dowiem
o budynku, gdzie muzeum dziś się mieści,
chodzą powszechnie takie oto wieści,
że zanim dla sztuki otworzył swe podwoje,
gościł najstarszą radomską średnią szkołę
oraz liceum imienia w Tatrach zakochanego,
sławnego doktora Tytusa Chałubińskiego.
Nie koniec to jeszcze na Rynku zagadek. 
Stań plecami do muzeum i, gdzie świadek
dziejów, czyli pomnik centralnie ustawiony,
na datach _

I
  _ _

II
  _  oraz  _ _

III
 _ _   bądź skupiony.

Jak już obie daty przepisałeś sprawnie,

dalsze swe losy teraz Ci objaśnię.
Ojciec człowiekiem był niepospolitym, 
znawcą literatury, w świecie obytym.
Zwiedzał Florencję, nie ominął Wenecji,
niejednemu o sztuce udzielał lekcji.
Znając romantyzm i wieszczów dzieła,
stale swe horyzonty wiedzy poszerzał.
Bo choć jedynie funkcję urzędniczą pełnił
sekretarza w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim,
on jako pierwszy mój talent dostrzegł
i dzięki niemu sukces w sztuce odniosłem. 

Tymczasem dość o mnie, czas w dalszą drogę.
Wybierz ulicę na wprost frontu pomnika,
która wśród wysokiej zabudowy znika.
I tak mijając niejedną kamienicę pańską,
wejdź w wąską ulicę nazwaną  _
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Doprowadzi Cię, gdzie kościoła bryła okazała, 
z racji ważności określanego jako radomska fara.
I jak każda świątynia ma patrona swego 
u samych źródeł religii umocowanego,
który ochrzcił w Jordanie Zbawiciela,
co oznacza wezwanie Świętego 
_ _ _
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Czas wyznać, że ja także zostałem tu ochrzczony 
i w poczet kościoła Chrystusowego policzony.
10 września 1854 roku odbył się ten akt, 
Jacka i Michała nadano mi imiona dwa. 
Michał Lisowski, zacny dziedzic Przyłęku, 
trzymał mnie przed ołtarzem na swym ręku.
Obok matka chrzestna Stefania Szymanowska
kobiece ciepło do ceremonii tej wniosła.

Gdy już wiesz, gdzie pierwsza kropla wody
święconej dotknęła mej dziecięcej głowy,
ruszaj dalej, bo przed Tobą jeszcze wiele
zagadek i rachunków, więc podążaj śmielej

do końca ulicy, po czym przez kolejną bezpiecznie
– znalazłeś się na głównej arterii w mieście.
Abyś nie miał wątpliwości co to tego,
rebus podpowie, że to ulica  _ _
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Wykonaj rachunek _
I  

+ _
II

 = _
V
  i masz numer domu,

gdzie maszkary zerkają na Ciebie z frontonu!
Bez obaw policz straszydła wszystkie.
Ile ich jest? Jak już wiesz, zapisz cyfrę.   _ 
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Wróćmy do historii życia mego:
wyjechałem na wieś, do Wielgiego.
Było to w 1867 roku 
i wcale nie żałuję tego kroku.
W Feliksa Karczewskiego majątku
stanąłem na edukacji drodze początku.
Z kuzynami Wacławem i Bronisławem 
do korepetycji chętnie siadywałem,
by egzamin do gimnazjum w Krakowie
nie był z przypadku, lecz w mojej głowie.
Wśród nauczycieli był profesor Stawiński, 
a także sławny pisarz Adolf Dygasiński.
Dzięki bliskości Radomia się utrzymały
kontakty z rodziną na poziomie stałym.

Ruszajmy dalej w drogę! Nie czas na postój.
Miń po prawej ojców bernardynów kościół.
Gdybyś kiedyś zajrzał do wnętrza jego,
pamięci dziadka, Stanisława Malczewskiego, 
tablicę epitafijną znajdziesz na ścianie,
gdyż życie rodziny w miasto jest wpisane.

Po czerwonych pasach idź na drugą stronę
do liczby, o której z rachunku się dowiesz: 
_
III    
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O tym, żeś dobry kierunek wybrał,
powie Ci mijany, zielony _ _
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Tu przystań przy nim na chwilę, 

opowieścią o sobie czas Ci umilę:
w sierpniu roku 1871 
pod opieką wuja Feliksa Karczewskiego
wyjechałem do starego Krakowa, 
gdziem pod stałą opieką się chował
Adolfa Dygasińskiego, który doglądał,
bym w gimnazjum św. Jacka mądrzał.
Piąta klasa o profilu klasycznym 
służyła prostowaniu moich myśli.
Decyzją, która przyszłości okazała się warta,
były lekcje rysunku u Leona Piccarda.
Rozpoczęte w styczniu roku 1872 
pozwoliły sięgnąć szczebla akademickiego.
Po wakacjach, rzecz jak z marzeń sennych,  
zacząłem chodzić do Szkoły Sztuk Pięknych
jako wolny słuchacz, wciąż gimnazjum uczeń.
Do roli ojca w mym życiu na chwilę powrócę.
Z jego protekcji poznałem Piotra Hubala-Dobrzańskiego,
a ten dotarł z pracami do Matejki samego. 
Gdy taki mistrz listownie ojca poinformował,
że talent jego syna dość się już uformował,
mogłem wreszcie przerwać nauki gimnazjalne 
i pierwszy rok studiów rozpocząć oficjalnie.
Poza studiami w Krakowie królewskim 
uczyłem się jeszcze w środowisku paryskim.
Zwiedzałem niezliczone galerie i muzea,
tworząc w międzyczasie własne dzieła.

Tymczasem – dalej, to nie koniec drogi.
Gdzie księcia litewskiego imię, skieruj kroki,
by z ulicy _ _ _ _
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skręcić, a obrany kierunek ma wynikać
z tego, że zawsze łatwiej się idzie,
gdy w dół zmierzać nam przyjdzie.
Na skrzyżowaniu powtórz ten manewr
i rozejrzyj się, a przy ważnej tablicy staniesz.
Wskaże Ci miejsce z moim życiem związane,
więc rozwiąż zgrabnie proste zadanie! 
Urodziłem się w   _
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Z rachunku wyniknie, ile lat przeżyłem,
więc poświęć na tę operację chwilę.
_ _ _ _ - _ _ _ _ = _
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