
                                              Początki Pabianic sięgają okresu średniowiecza. Prawa miejskie uzyskały one w połowie XIV wieku, a jako herb przyjęto 
                                            trzy złote korony na srebrnym tle. Równocześnie utworzono tutaj także parafię. W tym okresie miasto należało do dóbr 
                                       Kapituły Krakowskiej. W drugiej połowie XVI w. kapituła wzniosła dwa cenne obiekty renesansowe istniejące do dziś: dwór 
(1571), zwany zamkiem oraz kościół św. Mateusza i św. Wawrzyńca (1583). Przełom XVI i XVII w. to okres największego rozkwitu. Dwa miasta, 
Pabianice i Rzgów, a także 48 wsi stworzyło rozległe dobra, zwane „państwem pabiańskim”. Dalszemu szybkiemu rozwojowi nie sprzyjały jednak 
pożary, zarazy, przemarsze wojsk. W 1794 r. Pabianice liczyły już tylko 482 mieszkańców i miały charakter rzemieślniczo-rolniczy. Przemysłowe 
oblicze miasta ukształtowało się w XIX w. Od 1825 r. przybywali do miasta fachowcy z Czech, Śląska, Saksonii. Dzięki ulgom celnym i podatkowym, 
a także rządowym subsydiom, mieli oni tutaj bardzo korzystne warunki do inwestowania w działalność przemysłową. Na efekty tych działań 
nie trzeba było długo czekać. W połowie XIX w. Pabianice były już miastem przemysłowym o profilu włókienniczym, a pod koniec tegoż wieku 
zajmowały drugie miejsce po Łodzi pod względem produkcji tkanin bawełnianych, wełnianych i mieszanych. Pabianice stały się istotną częścią 
Ziemi Obiecanej – miejsca, gdzie można było prowadzić dobre interesy, pracować i godziwie zarabiać. Obecnie Pabianice są częścią aglomeracji 
łódzkiej i zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu.  

www.um.pabianice.pl 

 

Długość trasy: 2,5 km 

Do potwierdzenia: 24 PK 

2/E/20 
 

Pabianice 

Zamkową na Stary Rynek 
 

Na mapie, czerwonymi okręgami, zaznaczono punkty kontrolne (PK).  
Do każdego z nich zadano pytanie. Odpowiedzi na pytania, 

 jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć  

do organizatora. 
Opracowanie trasy  

i kreślenie mapy: Dariusz Mazurek  
 Aktualność: sierpień 2020 r. 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (2/E/20) 

PK 1 
Neogotycki kościół NMP Różańcowej. Jego budowę rozpoczęto w 1898 r. i trwała blisko 30 lat. 

Ile ryb umieszczono na prowadzących do świątyni ozdobnych drzwiach?  

PK 2 
Krzyż misyjny. Tabliczka poświęcona Misjom Świętym Roku Maksymilianowskiego (1994). 

Pod jakim hasłem odbyły się te Misje?  

PK 3 
Wzniesiony w 1895 r. budynek szkoły elementarnej dla dzieci pracowników firmy Krusche i Ender.  

Na ile części podzielone jest okno mieszczące się od strony podwórka bezpośrednio nad drzwiami?  

PK 4 
Wzniesiona po roku 1884, w stylu eklektycznym, rezydencja potentata włókienniczego Rudolfa Kindlera. 

Ile lwich głów spogląda na ulicę z zaznaczonego na czerwono odcinka fasady?  

PK 5 
Budynek należący do dawnego kompleksu fabrycznego Rudolfa Kindlera. Pozostałości dawnej trakcji tramwajowej. 

Ile słupów trakcyjnych stoi wzdłuż zaznaczonego odcinka fasady budynku?  

PK 6 
Siedziba Urzędu Miasta. Tablica pamiątkowa odsłonięta w 40. rocznicę Powstań Śląskich. 

Kiedy dokładnie odsłonięto tablicę?  

PK 7 
Stojące przy ul. Zamkowej 21 i 23 zabytkowe domy tkaczy wzniesione przez Bogumiła Kruschego w poł. XIX w.  

Jak brzmi napis z czerwonego neonu?  

PK 8 
Neoklasycystyczny pałac Kruschego z 1926 r. – obecnie mieści się tu Urząd Stanu Cywilnego. 

Ile słoneczników wkomponowano w kraty okien?  

PK 9 
Wzniesiony w latach 1827-31, w stylu gotyku nadwiślańskiego, kościół ewangelicko-augsburski św. Piotra i Pawła. 

Skąd (podaj nazwę obiektu i miejsce) pochodzi dzwon?  

PK 10 
Wzniesiony w 1883 r. eklektyczny pałac fabrykanckiej rodziny Enderów – siedziba Starostwa Powiatowego. 

Jak nazywa się stojący na dziedzińcu pałacu okrągły obiekt infrastruktury energetycznej? (patrz drzwi) 

PK 11 
Neorenesansowy budynek administracyjny zakładów Kruschego z 1865 r. ze zdobiącą go rzeźbą „Prząśniczki”. 

Ile kamiennych głów umieszczono, nad oknami pierwszego piętra, od ul. Piłsudskiego?  

PK 12 
Dawne zakłady Towarzystwa Akcyjnego Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych „Krusche i Ender”. Tablica pamiątkowa. 

Jaka rewolucja jest wspomniana na tablicy?  

PK 13 
Miejsce lokalizacji pierwszego w Pabianicach hotelu noszącego nazwę „Pod Złotą Kotwicą”. Po wojnie mieściła się w nim 
m.in. Państwowa Szkoła Położnych. 

Ile okien umieszczono w dachu wzdłuż zaznaczonego odcinka?  

PK 14 
Ponad 100-letni park miejski im. Juliusza Słowackiego. Obecny wygląd uzyskał on w latach 70. XX wieku. 

Jak nazywa się leżący tutaj element fontanny?  

PK 15 
Renesansowy zamek kanoników krakowskich. Obok budynku ustawiono pomnik-ławkę Jana Długosza.  

Jaki tytuł nosi podpisany przez kronikarza dokument?  

PK 16 
Dawna siedziba gestapo, a po wojnie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Tablica pamiątkowa. 

Kto jest autorem umieszczonego na tablicy czterowiersza?  

PK 17 
Pomnik Niepodległości odsłonięty w 1933 r., zniszczony przez hitlerowców w 1939 r. i zrekonstruowany w 1989 r. 

Ilu upamiętnionych na pomniku miało nazwiska zaczynające się na literę „L”?  

PK 18 
Pomnik Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe – relikt minionej epoki odsłonięty na 20-lecie PZPR. 

Jaki pojazd uwieczniono na pomniku?  

PK 19 
Przedwojenny budynek Szkoły Technicznej. W czasie wojny mieściła się tu filia zakładów zbrojeniowych Lohmann-Werke. 

Ile kobiet wymieniono na tablicy pamiątkowej?  

PK 20 
Bulwar im. Feliksa Kruschego. 

Czego zabrania ostatni podpunkt pkt. 4 „Regulaminu korzystania z Bulwaru”?  

PK 21 
Późnorenesansowy kościół św. Mateusza wzorowany na katedrze w Płocku. Tablica upamiętniająca ofiary PRL-u. 

Ile dat umieszczono na tablicy?  

PK 22 
Kamienne tablice dekalogu ustawione tutaj jako podziękowanie za otrzymane łaski. 

Jak miała na imię ich fundatorka?  

PK 23 
Pomnik św. Maksymiliana Marii Kolbe – patrona Pabianic. 

Ile wynosi suma metalowych cyfr umieszczonych u stóp pomnika?  

PK 24 
Figura MB wystawiona w 1899 r. jako podziękowanie za uratowanie od epidemii cholery. 

Jak mieli na nazwisko jej fundatorzy?  

 
 

 

trino.pttk.pl        

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób,  
które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/. 

mailto:poczta@trino.pttk.pl

