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1. Kościół pw. św. Andrzeja Boboli, 
 dawny zbór ewangelicki z Nowosolnej 
 jako jeden z obiektów w Skansenie 
 Łódzkiej Architektury Drewnianej 

Zasadniczą koncepcją, której podporządkowane było 
kompletowanie obiektów do Skansenu Łódzkiej Archi-
tektury Drewnianej, powstającego w latach 2006–2008, 
była prezentacja różnych rodzajów miejskiego budow-
nictwa drewnianego, występującego w XIX-wiecznej 
Łodzi. Kryteria, którymi kierowano się przy typowaniu 
obiektów do umieszczenia w skansenie, obejmowały 
obok tego podstawowego, czyli reprezentatywności 
budynku dla któregoś z typów budownictwa łódzkiego, 
także stan zachowania obiektu, stopień autentyczności 
substancji zabytkowej, sprawy własnościowe, aktualny 
status budowli. Łódzkie domy tkaczy nie ocalały, nie 
dano im szansy przetrwania jako obiekty muzealne, ale 
udało się przenieść na teren skansenu dom rzemieślni-
czy (o rozkładzie wnętrza podobnym do planu typowego 
domu tkacza), domy czynszowe, willę letniskową, bu-
dynek przystanku tramwajowego, w końcu kościół.
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Łódź, posiadająca prawa miejskie od 1423 roku, 
miała swój kościół parafi alny na tzw. Górkach Ple-
bańskich, czyli obecnym placu Kościelnym. Świątynią, 
z którą miasto wkroczyło w czas powstawania przemysłu 
włókienniczego, był drewniany kościół pw. Najświęt-
szej Marii Panny (obecnie pw. św. Józefa), zbudowa-
ny w latach 1765–1768. Aby zrobić miejsce wielkiej, 
murowanej bazylice na placu Kościelnym, w latach 
1888–1891 rozebrano go i przeniesiono na teren przy 
ulicy Ogrodowej, gdzie stoi po dziś dzień. Ogromną 
pracę przy tej operacji wykonali robotnicy z zakładów 
Izraela Poznańskiego – nocami, po pracy transportując 
poszczególne elementy budynku. Zyskali w ten sposób 
kościół katolicki tuż obok swojej fabryki, a dla Łodzi 
uratowali jeden z najcenniejszych obiektów. Był to 
pierwszy w historii miasta i bardzo spektakularny trans-
fer zabytku. Kościół, który oglądać możemy obecnie 
na terenie skansenu, także rozpoczął nowe życie po 
przeniesieniu go w sąsiedztwo zabudowań fabrycznych 
Ludwika Geyera. Obiekt ten, wybudowany w 1846 roku 
we wsi Nowosolna, nie był jednak kościołem łódzkim, 
przynajmniej do 1988 roku, kiedy Nowosolną włączono 
w granice administracyjne Łodzi. Nie był też kościołem 
miejskim. Wybudowany w podłódzkiej osadzie, pełnił 
funkcję parafi alnego zboru ewangelickiego dla społecz-
ności niemieckich kolonistów. Po II wojnie światowej 
stał się świątynią nowo utworzonej parafi i katolickiej 
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pw. św. Andrzeja Boboli, erygowanej w 1947 roku przez 
biskupa Michała Klepacza.

Zastanowić by się można, czy umieszczenie tego 
obiektu w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnia-
nej było słuszne? Fakt, że kościół z Nowosolnej był 
świątynią wiejską (podmiejską) czy miejską, z punktu 
widzenia architektonicznego nie ma obecnie większego 
znaczenia. Funkcja i lokalizacja (w centrum osiedla) 
budynku w obu przypadkach są jednakowe. Jeśli zaś 
chodzi o rozmiary świątyni i jej reprezentacyjność, to 
w czasie, kiedy powstał projekt zboru w Nowosolnej 
(1811), byłby on całkowicie wystarczający dla malut-

1. Kościół pw. św. Andrzeja Boboli, dawniej zbór ewangelicki 
w Nowosolnej, stan obiektu przed translokacją 
fot. A. Luniak, T. Mromlińska
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kiej wówczas, mniejszej od Nowosolnej, Łodzi. Jednak 
najważniejsze uzasadnienie dla zaistnienia omawianego 
obiektu w łódzkim skansenie wydaje mi się całkiem 
inne. Otóż ten kościółek to świadek pogmatwanej i czę-
sto niełatwej historii wielokulturowej Łodzi i jej okolic 
od początku XIX wieku do czasu zakończenia II woj-
ny światowej. Prześledzenie dziejów owego budynku, 
miejsca, w którym powstał, losów jego właścicieli 
i użytkowników może stanowić przyczynek do refl eksji 
nad specyfi ką dawnej Łodzi, tym, co utraciliśmy, i tym, 
co jeszcze można uratować.

2. Kościół pw. św. 
Andrzeja Boboli, dawniej 

zbór ewangelicki 
z Nowosolnej – po prze-

niesieniu do Skansenu 
Łódzkiej Architektury 

Drewnianej 
fot. M. Koliński


