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Tytuł Questu:

Śladami  
łódzkiej historii

Obszar tematyczny:
Ludność żydowska w czasie II wojny światowej

Jak dojechać:
Autobus linii 57 – wysiąść przystanek ul. Zagajnikowa/

Inflancka 

Początek Questu:
Wejście na teren Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

–Radegast.  

Współrzędne geograficzne:
Współrzędne geograficzne z GPS – 51.8021400, 19.4801330.

Czas przejścia:
Około 30 minut

Tematyka:
Poznanie historii łódzkiego getta i losów Żydów łódzkich. 

Zapoznanie z miejscem, z którego ludność żydowska była 

wywożona do obozów zagłady.  Teren łatwy do przejścia 

ze względu na bliskość położenia wszystkich elementów 

składających się na Muzeum. 

Opiekun Questu: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6.

Autorzy Questu:
Sandra Buśko,  Amanda Mela,  Magdalena Welenc,  Wik-

tor Moszczyński,  Joanna Krysiak

Podczas wędrówki, twoim zadaniem jest szukanie odpowie-

dzi na zagadki, które dadzą Ci literki potrzebne do ułożenia 

hasła. Hasło należy podać na mecie questu by dostać skarb – 

pieczątkę w muzeum.:
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Miejsce na skarb:

„Miejsce pożegnania ze względną normalnością 
codziennego życia w getcie, pierwszy etap drogi  

do śmierci w Birkenau lub gdzie indziej”

Władysław Bartoszewski
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Quest powstał w ramach programu „Nasza Łódź”

Ten quest jest dostępny na licencji  
Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.



„Hol Miast” to naszej drogi początki

To miejsce trudnej historii pamiątki

Wielu rodzin serca bliskich rozłączone

Do obozów zagłady tysiące  

ÁÁÁÁÁÇÁÁÁÁ 

Tu zwożono ludzi z różnych miast

To miejsce to ÁÁÁÁÌÁ nosi nazwę 

Radegast

Miejsce – pomnik smutnych wojennych chwil

Stoi kolumna Pamięci z napisem:

Thou shalt not ÊÁÁÁ 

Nasze kroki w prawo teraz kierujemy   

Losy łódzkich Żydów dzisiaj poznać chcemy 

Na pomniku wymienione wojny lata

Dla nas ważna będzie czwarta data ÁÁÁÁ

Teraz znajdź tablicę ważne tam są wiadomości 

Dowiesz się więcej o tej nieruchomości

Pomnik zagłady mieszkańców getta łódzkiego

Powstał z inicjatywy Prezydenta Łodzi 

 ÁÁÁÈÁÄÁÁÁÁÁÁÁÁ
	 	
W roku ÁÁÁÁ odsłonięty został 

By w pamięci Łodzian na zawsze pozostał

By pamiętali, że deportacje, które cel jeden 

miały 

Śmierć dla tysięcy ludzi zapowiadały

Na wprost Ciebie nazwy obozów śmierci  

– macewy postawione

Na trzeciej od lewej policzcie dłonie 

wzniesione 

(słownie) ÁÂÁÁÁÁÁÁ 

Obok nich na torach stoją

świadkowie chwil ostatnich: 

ÁÁÁÁÁËÁ  i wagony

to miejsce łez, cierpienia i bólu ludzi tam 

wrzuconych

Drut ÁÉÁÁÆÁÁÁÁ  okna 

wagonu oplata

Ludzie w wagonach nie zobaczą już wolnego świata
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