
Na światłach prosto, przez mostek i bardzo długą prostą, 

by po lewej minąć pilnowany przez Temidę _
41

 _ _, 

a dalej za wiaduktem _
29

 _
17

 _ _ _ _ _
32 

 _
7/33

.

Nekropolię wytyczono jeszcze w XIX w., a w okresie I wojny 

światowej pochowano tu poległych żołnierzy rosyjskich. 

W roku 1947, wbrew woli proboszcza oraz mieszkańców, 

władze wydzieliły część cmentarza, skąd nakazały usunięcie 

nagrobków, by zawłaszczony teren przeznaczyć na kwatery 

dla zamordowanych przez hitlerowców jeńców radzieckich 

oraz czerwonoarmistów poległych w boju w Radomiu 

i okolicach. W sumie pochowano tu szczątki 700 żołnierzy.

Tymczasem wciąż zmierzaj ku Warszawie. Za rondem, 

na drugich światłach skręć w prawo. 

Tu czas, byś spisał cyfry z haseł, które ułożą się w następne 

wskazówki i doprowadzą Cię do końca questu. 

Wjedziesz do dzielnicy Radomia, a niegdyś odrębnej 

miejscowości o nazwie  _1  
 _2  

 _3  
 _4  

 _5  
 _6  

.

Jedź cały czas przed siebie, aby  _7  _8  _9  _10 
 _11 

 _12 
 _13 

 _14 Ć 

się przy tutejszym  _16 
 _17 

 _18 
 _19 

 _20 
 _21 

 _22 
 _23 

 _24
. 

Następnie przekrocz pierwszą bramę,

by podejść do  _25 
 _26 

 _27
 _28 

 _29 
 _30

     _31 
 _32 

 _33 
 _34 

 Ż _36 
, 

które  _37
  _38 

 _39 
 _40 

 _41 
 _42 

 _43
  w miejscu do tego wyznaczonym. 

Są świadectwem tragicznej historii tego miejsca,

w którym – jako miejscu egzekucji – ręce hitlerowskich zbrodniarzy

przerwały życie tysięcy rodaków. 

Pierwsza zbrodnia na Firleju miała miejsce 4 kwietnia 1940 

roku i była tragedią 141 mężczyzn aresztowanych podczas 

pacyfikacji wsi w rejonie Końskich. 

Zostali posądzeni o wspieranie partyzanckiej działalności 

mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 

Egzekucje odbywały się przez cały okres wojenny. 

Ostatnich straceń dokonywano jeszcze na dwa dni przed 

ucieczką Niemców przed Armią Czerwoną. 

Ofiary na dzień przed egzekucją wiedziały, jaki czeka je los,

a to dlatego, że wywożono wtedy więźniów kryminalnych, 

aby wykopali groby dla skazańców. 

Miejsca pochówku utrzymywano w tajemnicy, nie wydawano 

ciał rodzinom, a wraz ze zbliżającym się końcem wojny zaczęto 

zacierać ślady zbrodni. 

Ekshumacje były prowadzone z pomocą oddziałów komando 

z obozów koncentracyjnych. 

Wydobyte szczątki palono, a prochy rozsypywano po 

okolicznych polach i łąkach. 

Ze względu na skalę ofiar i cierpień Firlej, który w centralnej 

Polsce był jednym z głównych miejsc kaźni, zyskał miano 

„Nowego Katynia”. Jest ono tym bardziej uzasadnione, że 

oprawcy z dwóch totalitarnych reżimów działali z podobnym 

do siebie okrucieństwem i metodyką.   

To koniec mojej opowieści, która choć smutna i pełna ludzkich 

tragedii, niech wzmocni pamięć o ofiarach oraz będzie głosem 

przestrogi, abyśmy nigdy więcej nie musieli żyć w podobnych 

czasach. 

Tym bardziej dziękuję Ci, Questowiczu, żeś cierpliwie podążał 

przez miejsca tak pełne bólu, a jednocześnie tak ważne dla 

dziejów mojego miasta. 

Jeżeli posiadasz znicz – zapal go i wspomnij tych, którzy zmarli 

w tak okrutny sposób…

 

WOJENNY RADOM

Quest samochodowy


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:
Parking przy Cmenatrzu Lotników w Radomiu. Borki.

Potrzebne rzeczy:
Długopis.

Czas przejazdu questu:
1 godzina.

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.



WOJENNY RADOM
Witaj, Questowiczu, w moim mieście Radomiu, o którym 

Ci opowiem. 

Wspomnę trudne czasy wypełnione zdarzeniami 

z wojennych dni.

Te, choć szczęśliwie przeminęły, wciąż pozostają w nas obecne,

przypominając o sobie szeregiem miejsc, z których wyłania się 

historia tragicznego września 1939 roku oraz mrocznych lat 

okupacji. 

Czytaj tekst uważnie, bacz na wskazówki, rozwiązuj zagadki 

i ruszaj ze mną Radomia dziejopisem, a pomogę odsłonić przed 

Tobą bolesne karty z losów miasta i okolicy.

Zaczynamy w miejscu pośród cmentarzy, z których mniejszy

– ten niedaleko parkingu – powinien zwrócić Twoją uwagę. 

Wnet też nazwę jego zauważysz i już wiesz, 

że to cmentarz _ _ _
20

 _ _ _
31

 _ _. 

Z intencji wystawionej centralnie na nekropolii kaplicy 

odczytasz, że poświęcona została poległym 

w   _ _ _ _
37

 _ _    _ _ _ _
14

 _ _ _ _ _. 

Cofnijmy się w czasie – do 1 września 1939 roku. 

Tego dnia spadły na Radom pierwsze niemieckie bomby, 

a już 8 września do miasta wkroczyły jednostki Wehrmachtu. 

Rozpoczął się trwający pięć trudnych lat okres okupacji. 

W granicach utworzonego w październiku

Generalnego Gubernatorstwa powołano Dystrykt Radomski, 

w wyniku czego wojskową administrację w mieście zastąpiła 

cywilna oraz struktury policji bezpieczeństwa siejącej 

powszechny terror. 

Tymczasem ruszaj dalej, obierając kierunek w taki sposób, 

aby mieć kaplicę za plecami i powrócić do auta. 

Wyjedź z parkingu ku bliższym światłom. 

Porzuć na nich drogę na wprost, skręcając wzdłuż ogrodzenia 

odwiedzonego cmentarza. 

Na kolejnych światłach wybierz ulicę 190_
E
  Roku, 

by minąć po prawej stację paliw. 

Dalej prosto, aż za kolejną sygnalizację. 

Wypatruj strzałki ze Strefą _ _
24/42

_ _
11

 _ _ _. 

Jedź tam, gdzie wskaże.

Zmierzaj przed siebie, do przecięcia dróg, 

gdzie wyłoni się okazały pomnik upamiętniający bohaterskich 

pracowników tutejszych zakładów, 

którzy oddali życie w walce z hitlerowskim okupantem w latach 

_ _ _
II 
 _ - _

I
  _ _ _.  

Musisz bowiem wiedzieć, że w 1939 roku Radom był prężnie 

rozwijającym się miastem, którego chlubą była Fabryka 

Broni zajęta przez Niemców i ukierunkowana na produkcję 

wyposażenia dla Wehrmachtu oraz armii sojuszników 

III Rzeszy. 

Prowadzona na wielu frontach wojna wymuszała 

zapotrzebowanie, a normy produkcji śrubowano terrorem 

wobec załogi. 

W żadnym innym radomskim zakładzie produkcyjnym robotnicy 

nie byli narażeni na tyle szykan, obelg i fizycznej przemocy, 

co tu – w Fabryce Broni,  gdzie nawet kilkukrotne spóźnienie 

do pracy traktowane było jako sabotaż i wrogą działalność 

wobec III Rzeszy. 

Powróć znaną Ci drogą, przystając przy Biznesowej, pod 

numerem, który podpowie rachunku rozwiązanie: 

do I dodaj II i już wiesz: _
I
 + _

II
 = _

L
.

Gdzieś tu w sąsiedztwie znajdziesz kolejny pomnik, 

który daje świadectwo liczby ofiar hitlerowskiej egzekucji na 

szubienicy. 

Miało to miejsce w roku  _ _
T
  _ _

I    
.  Wspomniawszy tragedię, 

ruszaj dalej ku głównej drodze.

Skręć w prawo, zmierzaj przed siebie, aż dostrzeżesz dworzec 

kolejowy. 

Podjedź pod jego drzwi.  _
30

 _
18

 _
39

 _  miasta, który nad nimi 

dostrzegłeś, przetrwał lata okupacji, będąc świadkiem 

bohaterstwa polskich kolejarzy. 

Poświęconą ich pamięci tablicę znalazłbyś na fasadzie 

budynku od strony peronów. 

Nie sprawdzaj tego teraz, uwierz na słowo.

Zostawiwszy dworzec za plecami, miń skrzyżowanie i skręć 

za ostatnimi parku drzewami.

Gdy Hotel _ _ _ _
22

 _
38

  miniesz, jedź do 1 i wciąż przed siebie,

wypatruj 16, lecz uważaj, bo musisz skręcić i stanąć przy 6 

w głębi.

Teraz podejdź za budynek, w stronę głównej ulicy. 

Odszukaj pomnik, który skojarzysz z krzykiem.

Odczytaj napis: _ _ _ _ _
12

    _ _ _ _
16

 _ _     _ _ _
43

 _ _
36/40

  i zerknij 

na budynek, który znajduje się za pomnikiem.

Obiekt, który przed wojną należał do dyrekcji Fabryki Broni, 

w okresie okupacji zajęty został na potrzeby siedziby 

Urzędu Komendanta Policji Bezpieczeństwa w Radomiu, 

a tym samym i Gestapo (Geheime Staatspolizei), które 

urządziło w piwnicach cele, a na piętrze sale przesłuchań, 

zamieniając budynek w katownię.

Również po czasie wojennym w budynku działy się potworne 

rzeczy. 

Wspomną o tym tablice umieszczone przy wejściu.

Powróć do auta, rusz między 6 a 3 – ulicą  _ _ _ _ _
26

 _ _
34

 

– i jedź aż do jej końca. 

Skręć, jak znak nakazuje, w kierunku budynku szkoły. 

Czy widzisz kolorowy mural na jej ścianie? 

Na światłach skręć tak, by zostawić go po swej lewej stronie 

i znaleźć się na ulicy Narutowicza. 

Następnie skręć, zanim dotrzesz do ronda – to ulica Podwalna.

Kieruj się ku wieżom kościoła, lecz nie jedź do drogi rozwidlenia,

ale wypatruj pustego placu po lewej stronie. 

Dostrzeżesz na nim jedynie pomnik. Zbliż się do niego. 

Wskazuje miejsce, w którym znajdowała się radomska 

synagoga. 

Policz, ile przęseł płotka go strzeże: 15. Opowiem Ci teraz 

o czasie, gdy było tu  _ _
28

 T _
25

 O.

Plany jego utworzenia pojawiły się już styczniu roku 1940. 

Oficjalne rozporządzenie starosty radomskiego Kujatha 

o utworzeniu zamkniętych dzielnic mieszkaniowych dla Żydów 

wydane zostało po ponad roku – 3 kwietnia 1941.

Na jego podstawie polska ludność musiała opuścić 

wyznaczony obszar do 10 kwietnia, natomiast starozakonna 

przenieść się tu do 12 kwietnia, mając możliwość zabrania 

jedynie 25 kilogramów dobytku na osobę.

Radomskie getto funkcjonowało do 1942 roku, będąc 

największym, obok kieleckiego i częstochowskiego, w całym 

dystrykcie. 

Mieszkający tu Żydzi mogli opuszczać wyznaczony obszar 

tylko za specjalną przepustką.

Jej brak czy próby przeżycia za sprawą handlu na „czarnym 

rynku” lub zawyżania cen towarów i usług karane były śmiercią.

Z powodu głodu, chorób i terroru w getcie zmarło kilka tysięcy 

Żydów.

Trzydzieści tysięcy zginęło w obozie zagłady w Treblince.

Większość z kilkuset ocalałych opuściła po wojnie miasto na 

zawsze.

Kontynuuj teraz jazdę wzdłuż placu i skręć dwukrotnie 

w prawo na końcu drogi.

Następnie skręć w lewo tak,  

aby zostawić po prawej _ __
10

 _
13

 _ _ _.

Miń kościół i dalej przed siebie, następnie skręć w prawo. 

Zostaw ratusz po swej lewej stronie. Tuż za budynkiem przy 

rynku, w obrębie getta, znajdował się obóz pracy. 

Na skrzyżowaniu z główną drogą skręć w stronę białego 

budynku sakralnego. 

Jedź do pasów, aż ujrzysz wieżyczkę, która wskazuje na 

miejsce, gdzie znajdowało się  W _ Ę  _
27

 _ E _
19

 IE .

Skręć przed nim w lewo i zatrzymaj się na chwilę. 

Pierwotnie, jeszcze w XVII wieku, były to budynki klasztorne 

zakonu sióstr benedyktynek. 

W początkowym okresie wojny przeznaczone zostały 

częściowo na szpital dla rannych jeńców wojennych.

Pod komendą kpt. dra Bentkowskiego z Poznania kurowano 

tu od 100 do 500 żołnierzy. 

Po kilku tygodniach placówkę przeniesiono do budynku 

gimnazjum im. Marii Konopnickiej, a całość obiektu 

zaadaptowano na potrzeby niemieckiego więzienia. 

Na początku stycznia 1943 wywieziono stąd 

dużą grupę więźniów do Majdanka. 

Dalej przed siebie. 

Na końcu drogi w prawo i w lewo,

by zatrzymać się nieopodal 

Mauzoleum  _ _
23

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Podejdź do kolumn, które upamiętniają 

sławnego uczestnika 

insurekcji styczniowej i sprawdź, 

jakie daty wyznaczają ramy 

jego bohaterskiego żywota: 

_
F 
 _

A 
 _ _ - _ _ _

J
  _

R   
.

Jedź dalej. Ku Galerii _ _ _ _
21

 _ _ _. 

Uważnie obierz kierunek i skręć przed nią 

tak, abyś ją miał po prawej swej stronie.


