- Och, jak to dobrze, że Państwa tu widzę,
Jaki dziś rejwach na rynku Józefa.
Ten Gość co Was mijał, targał walizę,
Już więcej nie wezmę takiego „szefa”!
Taki był z twarzy podobny do nikogo,
Płaszcz miał pomięty, ze stójką pod szyję.
Dwa złote za kurs to niby jest drogo?
Takiej kultury nie widziałem jak żyję!

Rynek
św. Józefa

Spytam się ludzi stojących pod drzwiami.
Niestety, nie mieli dobrej nowiny
Zatem – musimy poszukać go sami,
Nikt nie szedł tędy od ponad godziny.
Może do prasy dać ogłoszenie?
Jestem redaktorem w piśmie tutejszym:
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Ja muszę lecieć, już czas do roboty
Weź Pan parasol, przyjacielu drogi!
Co za dzień, same mam dzisiaj kłopoty,
A gość szedł do żydowskiej
6
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-O! To w tym mieście jest znany budynek.
Właśnie tam idę, chętnie wam pomogę,
To przy Handlowej, idźmy poprzez rynek.
Ja jestem Józef Badower, wskażę drogę.
O, już jesteśmy, synagoga przed nami.
Piękny budynek, wyniosły, dostojny.
Zwany był
2

Dam doń zlecenie.
Ukaże się ono w wydaniu jutrzejszym.
Parasol ma jakieś szczególne znaki?
Może popatrzmy jeszcze na tę zgubę.
Widzę inicjał, lecz ciężko dociec jaki.
Może podejmiecie odczytu próbę?
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Ale ja się nie gniewam, klient nasz pan!
Lecz zaraz, a co to? W całym tym pędzie,
Parasol zostawił... W dorożce był sam,
Więc jego na pewno, nie jestem w błędzie!
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Więc mamy problemu plan rozwiązania.
A skoro już razem idziemy przez miasto,
Zapraszam serdecznie do jego zwiedzania!
Idźmy pod cerkiew, o tędy prosto.
Przejdziemy tutaj pomiędzy kramami.
Z oddali słychać dźwięki katarynek.
Wokół kramarki handlują fruktami.
Trudno czasami jest przejść przez nasz rynek.
2

Świątyni już nie ma w miejscu gdzie stała
Gdyż rozebrano ją aż po fundament.
(Kopuła banku to pamiątka cała)
Był rok

między żydami.
jak zmiótł ją historii zamęt.

Zburzony w
nie przetrwał wojny.

Lecz tutaj niejeden wspaniały budynek,
Którym Tomaszów wszystkich zachwyca
Otacza kamienny Józefa rynek,
Chociażby Bartkego gustowna kamienica.
Inny z budynków tuż obok wyrasta,
Bogato zdobiona jest jego fasada.
Eklektyczny pałac to chluba dla miasta,
Rodzina Knothe od zawsze nim włada.

A pierwsze litery hasła owego
Znajdziecie na uchwycie naszej zguby
To inicjały poety pewnego.
Imię czas zgadnąć – przystępuj do próby!

Rudy piaskowiec miał ongi kolor
5

A która cześć rzeźby bywa odłamana?
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Na rogu placu w budynku piętrowym
Obrady swoje miejska rada miała.
Teraz zasiada już w budynku nowym.
Podaj rok w którym kamienica powstała?

Tuż obok też mamy ciekawy budynek
To kościoł
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Chyba się nie mylę.
Klasycystyczna fasada się wznosi nad rynek,
Warto tu zajrzeć chociażby na chwilę.
A teraz mam małą dla Państwa zagadkę.
W którym on roku został był wzniesiony?
A cyfry tej daty zapiszcie w kratkę

Tutaj jest skryta za starymi cisami,
Różyckiego willa lub „willa rejenta”.
Lokator jej sławił Tomaszów strofami.
Czy imię poety ktoś dziś pamięta?
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Jak ją zgadniecie – bić będę pokłony.

Dochodzimy powoli do parku Rodego.
Tu można się ukryć pomiędzy drzewami.
Smukła wieża zboru ewangelickiego
Zaczęła donośnie znowu bić dzwonami.

Rząd łuków ozdobnych oznacza to miejsce,
A widzę, że Państwo lubią zagadki.
Przed laty handel rozkwitał tu mięsem,
A ten budynek zwano trefne

Jest jeszcze jeden budynek w pobliżu,
A jest nim willa doktora pewnego.
Budowla warta jest jego prestiżu.
Wpisz proszę w rubryki nazwisko jego.
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Czas już opuścić rynku bruk stary
I minąć z cokołu patrzącego Pana.
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To wszystkie już punkty planu podróży.
Rad jestem, że mogłem odbyć ją z wami.
Żywię nadzieję, że czas się nie dłużył!
Rozwiązać hasło musicie już sami.
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Tematyka: Spacer w towarzystwie
redaktora Józefa Badowera śladami
historycznej zabudowy Tomaszowa
Mazowieckiego.
Podążaj według mapy i wierszowanych
wskazówek, rozwiązuj zagadki, ułóż
z małych cyferek finalne hasło.
Realizator: Fundacja Pasaże Pamięci
fundacja.pasazepamieci@gmail.com
tel. 695-175-928
www.pasazepamieci.pl
Rysunki: Kosma Woźniarski
Zachęcamy do pokolorowania questu
i wysłania go do nas!
Quest powstał w ramach projektu
Membrany Fundacji Pasaże Pamięci.
Dofinansowano ze środków Muzeum
Historii Polski w Warszawie
w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Fundacja
Pasaże Pamięci

Zagubiona
parasolka

