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 przed głównym wejściem do Urzędu Stanu
Cywilnego w Radomiu (ul. Stanisława Moniuszki 9).
Potrzebne rzeczy:
Długopis.
Czas przejścia questu:
60 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.
Zdjęcie zostało udostępnione przez Urząd Miejski w Radomiu,
autorką fotografii jest Anna Wróblewska.
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

zamurowane okna, blendy arkadowe naprzeciwko –
również jako ślepe arkady określa je słówko.
Lecz trudność innego wymaga skupienia,
skłoń się do uważnego ich policzenia: _ _
b
Jak w jednym ukryte drzwi dostrzegasz,
to znak, że do kolejnej rzeźby zmierzasz.
Budynek od frontu został opisany.
Najpierw dowiedz się, kiedy zbudowany: _ _ _ _.
o

Teraz zauważ, bo sprawa to wielka:
przed Tobą _ _ _ _ _ _ _ Obywatelska.
23
Niedaleko od wejścia do niej głównego
kolejny symbol przemysłu radomskiego.
Wielkie marzenie każdego oficera,
gdyż żaden inny tak celnie nie strzelał.
Dwóch polskich inżynierów projekt:
Vis, czyli najlepszy na świecie _ _ _ _ _ _ _ _.
32
Choć powstał przed wojną,
sam szczyt techniki osiągnął.
Sławy wyrobu Fabryki Broni
długo żaden inny nie dogoni.
Mając za sobą do Resursy drzwi,
idź do głazu, na którym wybrzmi
ważne przesłanie Polaka wielkiego,
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Przeczytałeś, więc tyłem do głazu stając,
zmierzaj do orła, z pasów korzystając.
Po prawej miń budynek prokuratury,
a następnie _ _ _ _ _ _ Polskiej mury.
12
Wciąż prosto przed siebie, aż do świątyni.
Tu przed jej drzwiami głównymi
zbierz cyfry i litery z haseł questu
i zgodnie ze wskazówkami postępuj.
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_ _ _ _ _ _.
25 26 27 28 29 30

Świetnie trafiony pomysł

polonijnej firmy _ _ _ _ X,
która w niezwykłym wręcz stylu
podbiła rynek schyłkowego PRL-u.
Pierwsze polskie buty na rzepy,
dla których oblegano sklepy.
Do Radomia wycieczki ściągały,
tak buty Sofix klienta interesowały.
Pod naporem niejedne pękły drzwi,
a dostawy znikały ze sklepu w mig.
Nie dziw się zatem, Questowiczu Drogi,
że buty występują w formie nagrody,
gdyż tylko wytrawny wędrowiec
doceni to, co ma na swej nodze.
A wiedz, że jeszcze niejeden quest czeka,
bo Radom to niewyczerpana rzeka
wątków i tematów do odczytania.
Dziękując za udział, się skłaniam
ku gratulacjom za sprawne poruszanie
i zagadek niełatwych rozwiązywanie.
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a nad nią wieża innej świątyni
gest zaproszenia ku Tobie czyni.

Ujrzysz zatem _ _ _ z kamienia
i skarb, co historię zmieniał.
A jest on nie byle jaki,
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Projekt „Radom atrakcyjny
turystycznie” został
zrealizowany w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2020.

SYMBOLE
PRZEMYSŁOWEGO
RADOMIA

______
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do _ _ _ _ _ _ _ _,
15 16 17 18 19 20 21
wąska _ _ _ _ _ _ _ Cię zawoła,
Stań prawym

Więcej questów znajdziesz w największej bazie questów

gdyż są nim słynne

Miejsce na rysunek

Quest pieszy

Gdzie pierwszy z księży zerka, na twierdzę?
Tak - wiary, bo widzisz potężną _ _ _ _ _ _ _.

SYMBOLE PRZEMYSŁOWEGO
RADOMIA
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Witaj, Questowiczu, w Mazowieckiem, w Radomiu,
zacnym mieście – od urodzenia moim domu.
Zatem w drogę! Sprzed gmachu okazałego,
który nazywają Urzędem Stanu Cywilnego.
Tu, u stóp jego – symbol pracy sekretarki.
Gdy nie było komputerów – bardzo wiele warty.
Dziś już historia, tylko do powspominania.
Już wiesz, że chodzi o _ _ _ _ _ _ _ do _ _ _ _ _ _ _.
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Zerknij, z napisu na niej wprost wynika,
że była cenionym wyrobem „_ _ _ _ _ _ _ _”;
34
Zakładów Metalowych, które miniona era
kazała nazywać imieniem Generała Waltera.
Firma Facit udzieliła „Łucznikowi” licencji
i tak ruszyła produkcja różnych wersji.
Od tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego dziewiątego,
nawet dla klienta tajskiego i arabskiego,
wysyłano świetne ręczne maszyny biurowe,
później również w elektrykę wyposażone.
Aby zakończyć wątek maszyn do pisania,
jeszcze zagadka została do odczytania.
Jedynka oznacza, że to dobre produkty,
w ilu figurach „Łucznik” ją ukrył? _.
o
Czas ruszać w drogę za wersami,
które proszą, by iść czerwonymi pasami.
Tu sytuacyjna zagadka na Cię czeka,
z wpisaniem ilości pasów nie zwlekaj: _.
e
Spójrz, że to autora „Trylogii” ulica,
nosi więc imię Henryka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
29
Teraz wspomnij, ileś figur geometrycznych
na widzianej już maszynie wykrył.
Dalej dodaj cyfry obie do siebie
i jak już otrzymasz wynik: _ + _ = _,
k
pomnóż go razy dwa i odejmij jeden: _ _.
Ł
Ten trop do numeru kamienicy wiedzie,
na której dwie uwieczniono postaci,
należące do zasłużonej, księżej braci.
Jedna wskazuje na Władysława _ _ _ _ _ _ _,
4
20
druga, na profesora Włodzimierza _ _ _ _ _ _ _.
21

na pewno do Ciebie woła zeń _ _ _ _ _.
Lecz nie dane dojść Tobie przed jego oblicze,
gdyż ujrzysz zjawisko – cudo w technice.
Nawet nie musisz zachodzić w głowę,
ponad wszelką wątpliwość to _ _ _ _ _.
26

Nie podchodź do niej, wciąż idź przed siebie,
tylko zerkaj, jak wieże tkwią w niebie.
Dopiero na wysokości wzniosłej fasady
odwróć się do wejścia plecami,
by spojrzeć, gdzie głaz – pomnik, i słusznie,
bo upamiętnia Tadeusza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
18
Ale głębszego wymagam spojrzenia:
jaki jest rok jego utworzenia? _ _ _ _.
m
W głąb parku zapuść się bez wahania,
gdzie czeka na Ciebie stylowa _ _ _ _ _ _.
14
W pobliżu murek znajdziesz wkrótce,
przyjrzyj się stojącej na nim _ _ _ _ _ _.
31
Do malowania nie trzeba nic więcej,
obok leży najprawdziwszy _ _ _ _ _ _.
16
Gościu mój, nieprzypadkowoś tu trafił.
To farba RADOWIL Gr-tix RAFIL
z czasów, kiedy w dzielnicy Młodzianów
od roku 1926 farby produkowano.
Dziś Radomska Fabryka Farb i Lakierów
należy do największych w kraju liderów,
którego super antykorozyjne wyroby
chronią przemysł od rdzawej szkody.
Gdy wrócisz do parku głównej alei,
niechaj kierunek Twój się nie zmieni,
wciąż miej katedrę za plecami,
a spotkasz się z wybitnymi Polakami.
Tu mistrz, którego muzyki stopień
zachwycił świat, a zwał się _ _ _ _ _ _.
17
Tam ten, który cudnie dobierał zgłoski,
czyli z Czarnolasu Jan Kochanowski.
W oddali godło, choć w betonowym kolorze,

Nie byle jaki jest jednak ten bicykl,
który do działań wojennych przywykł.
Biuro Badań Technicznych Broni Pancernych
nie dałoby zgody, gdyby był mierny.
Rama wzmocniona, karabin przymocowany,
solidny bagażnik ze skórzanymi paskami,
dwie zębatki, w teren zróżnicowany
i barwy, by był dobrze zamaskowany.
Teraz wzrok unieś, bo dach zielony
wskaże Ci, w które udasz się strony.
Pod sam dach jednak nie podejdziesz,
stań, gdy spotkasz skrzyżowanie pierwsze.
Więc idź teraz deptakiem w dół śmiało,
aby coś pysznego wśród roślin Cię spotkało.
Kostka rzeźbionego serka to dowód gotowy,
że miała ona smak _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
11
Kolejna radomskiego przemysłu karta
wiąże się z rozwojem mleczarstwa.
Pierwsza mleczarnia w mym grodzie,
gdzie mięsne zakłady, przy starym Ogrodzie,
powstała jeszcze za okupacji niemieckiej
i przetrwała różne zmiany właścicielskie.
Od 1994 roku, tu muszę Ci rzec,
znany był w kraju radomski _ _ _ _ _ _ _ _.
22
Ruszaj dalej, kierunek bez zmian,
byś mógł dotrzeć do „piramidy” – widowni bram.
Tu skręć za jej ścianami przeszklonymi
i idź nawierzchniami kostką brukowanymi.
Dalej lekko w górę, gdzie na niewysokim murze
rzeźby świadczą o przemysłu strukturze.
Najpierw historia „Radoskóru” na skróty,
którą reprezentują damskie _ _ _ _ _ _ _.
15

Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego
złączyły siły rymarzy, garbarzy i obuwników
i tak największy w kraju producent się wykuł.
Od roku 1959 rynek obuwia do niego należał,

a zakład do rekordu zatrudnienia zmierzał.
Nieopodal jeszcze jeden symbol zachwyca
– to rzeźba poczciwej _ _ _ _ _ _ _ do _ _ _ _ _ _.
27
10
„Łucznik” po wojnie rozpoczął ich wytwarzanie.
A później, w oparciu o własne rozwiązanie,
pod koniec trudnych lat pięćdziesiątych
wzór na domowe użytki do produkcji włączył.
Podążaj dalej, gdzie jeszcze nie byłeś,
a pomnik po swej lewej miniesz.
Wciąż prosto, bez skrętu zamiaru,
dotrzesz do starego, radomskiego bazaru.
Odczytaj i zapisz _ _ _ _ datę założenia,
ś
ale obranego kierunku nie zmieniaj.
Bezpiecznie, po zebrze przejdź ulicę
na plac, w okazałego budynku okolicę.
Po prawej dojrzysz Powszechny _ _ _ _ _.
24
Ale, by kolejny symbol Ci nie przepadł,
idź, gdzie zawieszone schody nad drogą,
w sąsiedztwie murek będzie Ci nagrodą.
Na nim wyrób, który Radom sławił,
jak tylko w domowej kuchni się pojawił.
W handlu, sklepie mógł być używany
tylko wtedy, gdy został zalegalizowany.
Sprawa wskazówek dalszych nie wymaga:
na pomniku uwieczniona została _ _ _ _.
28
Teraz odwróć się, stań do niej plecami
i rozejrzyj się bardzo uważnie za kulami.
Spytam nie tylko o to, ilu się doliczyłeś: _,
k
ale także o to, co w sąsiedztwie odkryłeś.
Zatem do celu zmierzaj szybciutko,
a ja historię opowiem Ci krótką:
Ten symbol wyrywano sobie z rąk,
bo to był pożądany _ _ _ _ _ _ _.
33
Nowatorski, elegancki, złoty medalista,
Laur na Targach Poznańskich uzyskał.
Każdy chciał mieć to cacko w domu
z Radomskiej Fabryki Telefonów.
Dalej śmiało, mając główną z prawej,
dwa razy przez pasy ostrożnie, choć żwawiej,
przed budynkiem w lewo i przed siebie.
Zaraz za tym, jak chodnika masz zwężenie,

