
UNIWERSYTET ŁÓDZKI 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH 

 

 

 

 

ANNA MARIA KRUŚ 
nr albumu: 4420 

 

 

 

ZMIANY FUNKCJONOWANIA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO 

PO 1918 R., NA OBSZARZE WSPÓŁCZESNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO,  

W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ GEOGRAFICZNO-POLITYCZNYCH 

 

 

CHANGES IN THE FUNCTIONING OF THE EVANGELICAL CHURCH  

OF THE AUGSBURG CONFESSION AFTER 1918,  

IN THE AREA OF THE PRESENT LODZ VOIVODESHIP, 

 IN THE LIGHT OF GEO-POLITICAL CONDITIONS 

 

 

 

Praca doktorska napisana pod kierunkiem 

Prof. dr hab. Marka Sobczyńskiego 

w Katedrze Geografii Politycznej, 

 Historycznej i Studiów Regionalnych. 

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Figlus 

 

 

Łódź 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moim Rodzicom 

 

 



Spis treści 

1. Wprowadzenie .................................................................................................................................. 6 

1.1. Wyjaśnienia terminologiczne ............................................................................................................ 8 

1.2. Zakres pracy, jej cele oraz hipotezy badawcze ........................................................................... 9 

1.3. Metody badawcze zastosowane w pracy ................................................................................... 11 

1.4. Dotychczasowy stan badań nad Kościołem Ewangelicko-Augsburskim 

w województwie łódzkim – zarys problemu .................................................................................... 15 

2. Geneza protestantyzmu na ziemiach polskich i funkcjonowanie Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego do roku 1918 ............................................................................. 21 

2.1. Pojawienie się i rozprzestrzenianie protestantyzmu w Polsce ........................................ 21 

2.2. Funkcjonowanie Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w regionie łódzkim  

od końca XVI wieku do I wojny światowej ........................................................................................ 31 

2.3. Rozwój i funkcjonowanie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łodzi  

(do 1918 roku) .............................................................................................................................................. 48 

3. Aktywność religijna i społeczna ewangelików augsburskich – różnorodność  

i analiza form ....................................................................................................................................... 59 

3.1. Wprowadzenie ...................................................................................................................................... 59 

3.2. Aktywność religijna ewangelików augsburskich województwa łódzkiego – 

różnorodność i analiza form .................................................................................................................... 71 

3.3. Aktywność religijna luteranów województwa łódzkiego – podsumowanie ............... 85 

3.4. Aktywność społeczna ewangelików augsburskich województwa łódzkiego – 

różnorodność i analiza form .................................................................................................................... 87 

3.4.1. Aktywność społeczna luteranów województwa łódzkiego – wymiar  

oświatowy ................................................................................................................................................. 89 

3.4.2. Aktywność społeczna luteranów województwa łódzkiego – wymiar  

kulturalno-towarzyski ......................................................................................................................... 91 

3.4.3. Aktywność społeczna luteranów województwa łódzkiego – wymiar  

dobroczynny ........................................................................................................................................... 100 

3.4.4. Aktywność społeczna luteranów województwa łódzkiego – wymiar 

infrastrukturotwórczy ....................................................................................................................... 105 

3.4.5. Aktywność społeczna luteranów województwa łódzkiego – podsumowanie 113 

4. Dziedzictwo kulturowe Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w województwie 

łódzkim. Inwentaryzacja oraz ocena stanu obecnego ........................................................ 117 

4.1. Wprowadzenie .................................................................................................................................... 117 

4.2. Charakterystyka, zakres i cel przeprowadzonych badań .................................................. 120 

 



 

4.3. Dziedzictwo materialne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na obszarze 

współcześnie istniejących parafii i filiałów ..................................................................................... 123 

4.3.1. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Piotrkowie  

Trybunalskim ......................................................................................................................................... 124 

4.3.2. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Kutnie............................... 128 

4.3.3. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Aleksandrowie Ł. ......... 130 

4.3.4. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łasku ................................ 134 

4.3.5. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pabianicach ................... 137 

4.3.6. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wieluniu ......................... 146 

4.3.7. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Poddębicach .................. 148 

4.3.8. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Zgierzu ............................. 150 

4.3.9. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Ozorkowie ...................... 160 

4.3.10. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łodzi  

(łódzkie dziedzictwo przetrwałe) ................................................................................................. 168 

4.3.11. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Zduńskiej Woli ........... 179 

4.3.12. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rawie Maz. .................. 182 

4.3.13. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tomaszowie  

Mazowieckim ......................................................................................................................................... 185 

4.3.14. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łowiczu ........................ 189 

4.3.15. Dziedzictwo Ewangelików-Augsburskich w Wieruszowie .................................. 192 

4.3.16. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Zelowie ......................... 194 

4.4. Dziedzictwo materialne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na obszarze 

zanikłych parafii i filiałów ...................................................................................................................... 197 

4.4.1. Wprowadzenie .......................................................................................................................... 197 

4.4.2. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Sieradzu .......................... 198 

4.4.3. Dziedzictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Konstantynowie Ł. ...... 201 

4.4.4. Dziedzictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łodzi  

(łódzkie dziedzictwo zanikłe) ......................................................................................................... 203 

4.4.5. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Brzezinach ..................... 213 

4.4.6. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bełchatowie ................... 220 

4.4.7. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Nowosolnej .................... 224 

4.4.8. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z okolic Aleksandrowa 

Łódzkiego (Huta Bardzyńska) ........................................................................................................ 226 

4.4.9. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łęczycy ............................ 227 

4.4.10. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Kleszczowie ................ 229 



 

4.4.11. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z rejonu Piotrkowa 

Trybunalskiego (filiał w Kamocinie i kantorat w Gieskach) .............................................. 232 

4.4.12. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z rejonu Pabianic  

(Kalino) ..................................................................................................................................................... 235 

4.4.13. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Radomsku .................... 237 

4.4.14. Dziedzictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Andrzejowie i jego 

filiałach: Bukowcu i Łaznowskiej Woli ........................................................................................ 241 

4.5. Analiza porównawcza dziedzictwa kulturowego Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego w województwie łódzkim ...................................................................................... 247 

4.5.1. Wprowadzenie .......................................................................................................................... 247 

4.5.2. Obiekty sakralne: kościoły, kaplice, domy pastora .................................................... 247 

4.5.3. Cmentarze ................................................................................................................................... 257 

4.5.4. Obiekty użyteczności publicznej ........................................................................................ 265 

5. Meandry relacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z władzami państwowymi  

i lokalnymi w warunkach ograniczonych swobód obywatelskich................................. 275 

5.1. Wprowadzenie .................................................................................................................................... 275 

5.2. Uwarunkowania polityczno-historyczne polityki wyznaniowej wobec kościoła 

luterańskiego w Polsce............................................................................................................................. 276 

5.3. Mechanizmy kształtujące relacje państwa i kościoła ewangelicko-augsburskiego  

w latach 1945–1989 .................................................................................................................................. 286 

5. 4. Funkcjonowanie kościoła luterańskiego w województwie łódzkim w latach  

1945–1989. Studium przypadków ...................................................................................................... 295 

5.5. Podsumowanie  ................................................................................................................................... 299 

6. Wnioski końcowe ........................................................................................................................ 303 

Bibliografia .................................................................................................................................................... 309 

Spis rycin ........................................................................................................................................................ 319 

Spis tabel ........................................................................................................................................................ 320 

Spis fotografii ............................................................................................................................................... 321 

Aneks ............................................................................................................................................................... 325 

 

 

 



6 
 

 1. Wprowadzenie 

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dominującym Kościołem rzymsko-

katolickim istnieje blisko 140 zarejestrowanych związków wyznaniowych o uregu-

lowanej sytuacji prawnej. Przynależy do nich około 5% Polaków. Część z tych 

denominacji stanowią Kościoły o wielowiekowej tradycji, takie jak np. Kościół 

prawosławny, Kościół luterański czy Związek Wyznawców Religii Mojżeszowej. 

Druga część to młodsze ugrupowania religijne, takie jak Kościół Zielonoświątkowy, 

Świadkowie Jehowy i inne. Ich funkcjonowanie reguluje Konstytucja RP (m.in. art. 25  

i 53) oraz treść Ustawy o Gwarancjach Wolności Sumienia i Wyznania z 17 maja 1989 

roku
1
. Stanowią one istotny element polskiej historii i kultury, pozostają także tematem 

zainteresowania społecznego oraz badań naukowych. 

W województwie łódzkim, które jest obszarem badań niniejszej rozprawy, podobnie 

jak w województwach sąsiadujących zamieszkuje wielu przedstawicieli mniejszościo-

wych związków wyznaniowych. Do najliczniejszych z nich zaliczamy członków: 

Kościoła prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wyznawców religii 

mojżeszowej i świadków Jehowy. Ich obecność na ziemi łódzkiej była niejednokrotnie 

uwarunkowana politycznie lub historycznie wskutek działań wojennych, migracji  

i zmian przebiegu granic. Bogactwo kulturowe naszego województwa, splecione jest  

z historią i dziedzictwem tych denominacji. Na szczególną uwagę pod tym względem, 

zasługuje najliczniejszy w Polsce i w województwie łódzkim kościół nurtu protestan-

ckiego – Kościół Ewangelicko-Augsburski. 

Dwuczłonowa nazwa kościoła: Ewangelicko-Augsburski odnosi się do jego 

głównych założeń doktrynalnych, a zwłaszcza ścisłego nawiązania do Ewangelii, lub 

szerzej mówiąc Biblii, oraz do nazwy dokumentu – Konfesji Augsburskiej
2
, będącej 

wykładnią nowej doktryny wiary (Szczepankiewicz-Battek 2005, s. 16). 

Pośród pozostałych mniejszości wyznaniowych Kościół luterański zajmował na 

terenie obecnego województwa łódzkiego miejsce szczególne. Znaczna część imigran-

tów przybywających tutaj z zachodu Europy, aby budować ośrodki przemysłowe, takie 

jak Łódź, Zgierz, Ozorków czy Pabianice, była właśnie wyznania luterańskiego. 

                                                           
1
 Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1954 z późń. zm. 

2
 Konfesja Augsburska (łac. Confessio Augustana) – główna księga wyznaniowa Kościoła luterańskiego, 

autorstwa Filipa Melanchtona i ogłoszona w Augsburgu 25 czerwca 1530 roku (Świadectwo wiary 

i życia..., 2004, s. 8-10. 
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W ostatnich latach można mówić o ponownym wzroście zainteresowania 

problematyką mniejszości wyznaniowych i narodowych. Kwestiami ich dystrybucji, 

kultury, tradycji i różnorodnego dziedzictwa materialnego, ponownie zajęli się badacze 

reprezentujący wiele dyscyplin naukowych, w tym antropolodzy, etnografowie, 

socjolodzy czy wreszcie geografowie społeczni. 

Zmianie uległ również stopień podejmowanej przez mniejszości wyznaniowe 

aktywności społeczno-kulturalnej. W ciągu ostatnich 20 lat coraz więcej mówi się  

o różnego typu inicjatywach podejmowanych właśnie przez kościoły mniejszościowe: 

koncertach, wystawach oraz licznych przykładach działalności charytatywnej  

i ekumenicznej. Te zagadnienia stały się również obiektem naukowego zainteresowania. 

Podsumowując powyższe wprowadzenie, należy przedstawić podmiot i przedmiot 

pracy badawczej. Podmiotem pracy będą członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego zamieszkujący województwo łódzkie. Przedmiotem pracy będą geograficzno- 

-polityczne uwarunkowania funkcjonowania tego Kościoła na wskazanym terenie. 

Należy w tym miejscu również zaznaczyć, że poddany analizie Kościół luterański, 

podlegał licznym przeobrażeniom o charakterze ilościowym i administracyjnym, 

zwłaszcza po II wojnie światowej. Jest on jednak mocno związany z historią i prze-

strzenią geograficzną województwa łódzkiego. Na terenie wielu ośrodków miejskich 

województwa łódzkiego można zaobserwować liczne ślady funkcjonowania tego 

Kościoła: obiekty sakralne, nekropolie i inne relikty dziedzictwa materialnego. 

Badania podjęte przez autorkę pracy będą stanowić próbę uporządkowania stanu 

wiedzy na temat geograficzno-politycznego funkcjonowania Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego w województwie łódzkim. Obejmą również kwerendę dziedzictwa 

materialnego oraz przegląd form aktywności religijnej i społecznej wskazanej deno-

minacji.  

Zadania te były obarczone od samego początku pewnymi trudnościami badawczymi. 

Autorka przekonała się o nich już na etapie studiów magisterskich, kiedy to po raz 

pierwszy badała wskazaną mniejszość w skali pojedynczego ośrodka miejskiego. 

Sporym problemem było przede wszystkim dotarcie do wewnętrznych statystyk 

kościelnych. Stanowią one prywatne dane Kościoła związane z kwestiami administra-

cyjno-finansowymi i nie są udostępniane do celów naukowych. W rozprawie oparto się 

zatem na danych szacunkowych udostępnionych przez instytucje Kościoła lub danych  

z opracowań ogólnodostępnych, których jakość nie zawsze jest zadowalająca. 
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Sporym utrudnieniem było też pewne ukierunkowanie istniejącej literatury na temat 

badanego Kościoła. Znaczna część literatury czy to podmiotu, czy przedmiotu sięga  

w swoich badaniach wyłącznie do lat 80. lub 90. XX wieku, nie nawiązując do ostatnich 

dwóch dekad. Spora część literatury koncentruje się jedynie na kwestiach ściśle 

politycznych bądź historycznych, pomijając jakiekolwiek kwestie społeczne. Wiele 

publikacji dotyczy luteranów z Mazur bądź też Śląska Cieszyńskiego, brakuje wyraźnie 

opracowań dla regionu łódzkiego. Generuje to konieczność przeprowadzenia dokład-

nych badań terenowych w obrębie całego województwa odnoszących się do ostatniego 

20-lecia, które pozwolą uzupełnić istniejące braki informacji. 

1.1. Wyjaśnienia terminologiczne  

Wszelkie rozważania w niniejszej pracy dotyczą mniejszości wyznaniowej, 

w związku z czym należy wyjaśnić, w jaki sposób to pojęcie będzie rozpatrywane. 

Próba wyjaśnienia pojęcia „mniejszość wyznaniowa” nie jest jednak zadaniem prostym. 

O ile nie ma w polskiej literaturze naukowej większych problemów ze zdefiniowaniem 

samej mniejszości, o tyle są już pewne kłopoty ze zdefiniowaniem terminu „mniejszość 

wyznaniowa”. Kwestiami mniejszości zajmuje się wielu badaczy reprezentujących 

liczne dyscypliny i podejścia, co skutkuje różnorodnością istniejących definicji. Każdy, 

kto podejmuje się próby formułowania definicji tego terminu, jest w pewnym stopniu 

subiektywny, ponieważ obciążony jest przez własne doświadczenia związane ze sferą 

religijną. O innych problemach związanych z badaniem różnego rodzaju mniejszości 

wspominają w swojej pracy M. Sobczyński i E. Grabowska (1993). 

Można też odnieść wrażenie, że znaczna część definicji, które pojawiają się  

w słownikach, w literaturze i w zasobach internetowych, jest raczej ukierunkowana na 

mniejszości narodowe lub etniczne a nie wyznaniowe. W kontekście rozpatrywania 

terminu mniejszość wyznaniowa, godne przytoczenia wydają się być dwie definicje 

wypracowane na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, jedna z definicji w ujęciu 

socjologicznym oraz jedna w ujęciu geograficznym. Dwie pierwsze definiują pojęcie 

mniejszości dość uniwersalnie, wskazując na ich interdyscyplinarny charakter. 

Pierwsza z definicji ONZ ujmuje mniejszość jako: grupę obywateli, liczącą 

dostateczną liczbę członków aby spełniać cele grupy, lecz mniejszą od pozostałej 

ludności, połączoną więzami historycznymi, etnicznymi, kulturowymi, religijnymi lub 
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językowymi oraz dążącą do zachowania tych cech, różniących ją od pozostałej 

ludności
3
. 

Druga z nich, przyjęta przez Kanadę, definiuje mniejszość w podobny uniwersalny 

sposób, traktując mniejszość etniczną, religijną, wyznaniową lub językową jako: grupę 

pozostającą w liczebnej mniejszości w stosunku do pozostałej ludności państwa, 

niezajmującą pozycji dominującej, której członkowie, będąc obywatelami tego państwa, 

charakteryzują się cechami kulturowymi, fizycznymi lub historycznymi, religijnymi lub 

językowymi odmiennymi od pozostałej części ludności i wykazują choćby domniemanie, 

poczucie wspólnoty zmierzając do zachowania kultury, tradycji, religii lub języka
4
. 

Trzecia z definicji, sformułowana w ujęciu socjologicznym, autorstwa A.M. Rose, 

analizuje pojęcie mniejszości w sposób następujący: mniejszość – grupa odróżniająca 

się od innych w tym samym społeczeństwie rasą, narodowością, religią lub językiem – 

którzy zarówno myślą o sobie jako o odróżniającej się grupie, jak i są uważani przez 

innych za odróżniającą się grupę z konotacją negatywną. Jest to grupa względnie 

upośledzona w zakresie władzy i przez to poddana wyłączeniom, dyskryminacjom  

i innemu odróżniającemu traktowaniu
5
. 

Ostatnia z definicji, sformułowana przez geografa A. Rykałę (2011, s. 25), jeden 

z typów mniejszości (mniejszość religijną) w kontekście genetycznym ujmuje 

następująco: 

W przypadku, gdy o genezie wyodrębnienia się grupy mniejszościowej decyduje 

religia, pozostając później podstawowym rodzajem więzi scalającej jej członków (np. w 

okresie życia w diasporze) oraz ważnym wyznacznikiem ich tożsamości i odrębności 

grupowej, można mówić o mniejszości religijnej, czyli – jak głosił Mały Traktat 

Wersalski z 1919 r. – grupy składającej się z obywateli państwa, którzy różnią się od 

innych współobywateli cechą charakterystyczną – religią. 

Za najbliższą zakresowi i problematyce pracy, autorka uznaje definicję drugą 

i w takim też rozumieniu, członkowie badanej denominacji będą analizowani na kartach 

niniejszego opracowania. 

Pewnego komentarza wymagać też będzie pojęcie regionu łódzkiego, wielokrotnie  

w pracy używane. Próbę nakreślenia tego terminu podejmują Marek Koter, Stanisław 

Liszewski i Andrzej Suliborski w pracy pt. Łódź i region Polski środkowej (2000), 

                                                           
3
Na podstawie: http://www.swe.umcs.pl/materials/file/WYK%C5%81AD_III.ppsx.(dostęp 22.02.2017 r.) 

4
 j.w. 

5
 j.w. 
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utożsamiając region łódzki z obszarem obecnego województwa łódzkiego. W związku  

z tym autorka stosuje ten termin jako tożsamy z województwem łódzkim (Koter, 

Liszewski, Suliborski 2000, s. 28-29). 

1.2. Zakres pracy, jej cele oraz hipotezy badawcze 

Poprzedzając kwestię metodologii pracy, należy doprecyzować jej szczegółowy 

zakres, cele główne i szczegółowe oraz założenia badawcze w postaci hipotez. 

Jako zakres przestrzenny pracy autorka przyjmuje obszar województwa łódzkiego 

w obecnych granicach administracyjnych. Należy mieć jednak na uwadze niewielkie 

zmiany terytorialne, jakim podlegało ono we wskazanym poniżej zakresie czasowym, 

obejmującym przełom XX i XXI wieku. 

Zakres czasowy pracy obejmuje okres od 1918 roku, a więc daty zakończenia  

I wojny światowej do współczesności. Podjęta tematyka badań wymagała jednak 

w wielu miejscach nawiązania do czasów dużo wcześniejszych, sięgających XVI i XVII 

wieku, co było związane z koniecznością omówienia genezy Kościoła luterańskiego  

w Polsce i na terenie badanego województwa. Analizy wykraczającej poza ramy 

czasowe pracy wymagał również rozwój sieci parafialnej w naszym regionie i wska-

zanie pierwszych przejawów aktywności społecznej i religijnej luteranów województwa 

łódzkiego, które w dużej mierze przerwał wybuch II wojny światowej. 

Zakres przestrzenny pracy stanowi województwo łódzkie we współczesnych grani-

cach administracyjnych. W 2018 roku na wskazanym terenie funkcjonowało 16 jedno-

stek kościelnych tego wyznania. Niemal wszystkie, zgodnie z podziałem administra-

cyjnym Kościoła, należały do diecezji warszawskiej, liczącej łącznie 21 parafii. 

Siedziba biskupa tej diecezji mieści się w Pabianicach. Wyjątkiem na tym tle jest 

parafia w Wieruszowie, która w świetle podziału administracyjnego Kościoła, jest 

położona na terenie diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Siedzibą zwierzchnika tej 

diecezji jest Sopot. 

Zasadnicze badania były przeprowadzane w latach 2014–2017. Uzupełniono je  

i zakończono w 2018 roku, kiedy po raz ostatni zweryfikowano brakujące treści, 

zaktualizowano wszelkie dane merytoryczne i empiryczne, a także opracowano wnioski 

końcowe rozprawy. 

W pracy za nadrzędne przyjęto następujące cele główne: 

– zbadanie zmian w rozmieszczeniu przestrzennym, strukturze społecznej i organi-

zacyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
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– analiza form aktywności religijnej i społecznej ewangelików augsburskich w re-

gionie łódzkim, 

– inwentaryzacja i ocena stanu dziedzictwa kulturowego tej denominacji w obrębie 

województwa łódzkiego, 

– analiza funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w zróżnicowanych 

uwarunkowaniach swobód obywatelskich, szczególnie w okresie Polski socjalisty-

cznej. 

Zadaniom tym towarzyszy również szereg celów szczegółowych, które przyjęły 

następujące brzmienie: 

– identyfikacja czynników kształtujących zmienność liczebności wiernych Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego, 

– analiza rozmieszczenia kościołów luterańskich w omawianej przestrzeni w kolej-

nych cezurach czasowych, 

– określenie charakteru aktywności religijnej, społecznej (oświatowej, kulturalnej, 

dobroczynnej i infrastrukturotwórczej) wiernych Kościoła luterańskiego na badanym 

obszarze. 

Na podstawie przytoczonych celów badawczych przyjęto następujące brzmienie 

hipotez: 

– założono, iż najwięcej zmian w strukturach społeczno-organizacyjnych Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w regionie łódzkim nastąpiło w związku z II wojną 

światową, która była przyczyną gwałtownego zaniku większości form aktywności 

członków tego Kościoła i ogromnej dewastacji jego mienia, 

– założono ponadto, że przełomowym momentem dla sytuacji Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w regionie łódzkim były zmiany ustrojowe po 1989 roku, które 

pozwoliły na rewindykację mienia, reaktywację wielu instytucji Kościoła oraz 

przywrócenie należnych mu praw. 

1.3. Metody badawcze zastosowane w pracy 

Metodologia z zakresu badań nad wszelkiego rodzaju mniejszościami jest dość 

różnorodna i rozbudowana. Wynika to przede wszystkim z powszechności badań nad 

mniejszościami oraz ich rosnącej popularności w ostatnim czasie. Zainteresowanie 

mniejszościami na świecie przyczyniło się do rozwoju odpowiedniej metodologii. Bez 

względu jednak na dobór konkretnych metod, całokształt prowadzenia badań tego typu 

jest zadaniem trudnym. 
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Wcielając się w rolę badacza, bardzo trudno zachować wymagany w tym przypadku 

obiektywizm. Trudno także oceniać sytuację danej mniejszości z perspektywy 

człowieka, który przecież bardzo często jest obywatelem państwa dominującego 

względem mniejszości. Co więcej, jest on obciążony przez cały czas trwania badań 

osobistymi przekonaniami, które mogą zniekształcać sposób ich prowadzenia i wnio-

skowania. Trudne do wychwycenia są też same problemy, z jakimi mają do czynienia 

członkowie mniejszości w Polsce, które bywają paradoksalne i niezrozumiałe dla 

przeciętnego Polaka. W tym miejscu należy mieć świadomość, że członkowie grup 

mniejszościowych bardzo często czują się obywatelami niższej kategorii, o czym 

niekiedy sami otwarcie mówią.  

Przed rozpoczęciem badań należy najpierw, na ile to możliwe, wniknąć w badaną 

grupę, co zdecydowanie ułatwi obserwację, a tym samym zbieranie i weryfikację 

materiałów oraz formułowanie wniosków. Pod tym względem mniejszości wyznaniowe  

w Polsce są wyjątkowo skomplikowanym podmiotem badań, a wspomniane przygoto-

wanie się do samego procesu ich obserwacji mocno wydłużone w czasie. 

Nieprzypadkowy musi być też dobór zjawisk, jakie chcemy zaobserwować. 

Najgorzej na tym tle wypadają próby badania mniejszości wyznaniowych pod kątem 

zagadnień politycznych czy ekonomicznych. Autorka ma tutaj na myśli pytania 

dotyczące preferencji wyborczych lub sposobów zarobkowania, miejsc zatrudnienia itd. 

Tego typu pytania najczęściej napotykają na zdecydowaną odmowę odpowiedzi ze 

strony rozmówcy i co więcej, mogą negatywnie rzutować na niechęć do kontynuo-

wania rozmowy. Zupełnie inaczej wyglądają odpowiedzi na pytania dotyczące tradycji  

i historii badanej grupy oraz wszelkiego rodzaju dziedzictwa, czym członkowie 

mniejszości najczęściej chętnie się dzielą z rozmówcą. 

Cele główne i szczegółowe, przedstawione w podrozdziale 1.2, zrealizowane były  

w oparciu o metodologię nie tylko geograficzną, ale przy wykorzystaniu metod 

z zakresu innych dziedzin nauki, takich jak socjologia czy antropologia. 

Według S. Nowaka (1970), przez metodę naukową będziemy rozumieć: określony, 

powtarzalny sposób rozwiązywania problemu. Metoda badań empirycznych to tyle, co 

określony, powtarzalny sposób uzyskiwania pewnego typu informacji o rzeczywistości, 

niezbędnych dla rozwiązywania określonego typu problemu badawczego, szukanie 

odpowiedzi na pytanie określonego rodzaju przez szeroko pojmowaną obserwację 

rzeczywistości. 
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Na potrzeby przyjętych celów i zaproponowanych hipotez przyjęto klasyfikację 

metod opracowaną przez geografa Stanisława Berezowskiego (1980). W swojej publi-

kacji zakłada on główny podział metod na realne (jakościowe) i formalne (ilościowe). 

Metody realne (jakościowe) bazują przede wszystkim na badaniu przedmiotów 

materialnych. Oparte są w dużej mierze na obserwacji faktów zaczerpniętych z rzeczy-

wistości społecznej, wspomaganej odpowiednim prowadzeniem badań doświadczal-

nych. Tego typu rodzaj badań pozwala na formułowanie nowych stwierdzeń, praw 

i prawidłowości naukowych oraz wysuwanie hipotez naukowych. Druga z grup metod – 

metody formalne (ilościowe), bazują na tzw. aksjomatach naukowych, przez co 

pozwalają na poznanie rzeczywistości na drodze rozumowania tego typu, gdzie z już 

istniejących i udowodnionych twierdzeń wyprowadza się nowe – twierdzenia pochodne. 

Prowadzą one do formułowania wszelkich uogólnień i hipotez oraz pozwalają na ich 

dokładną weryfikację (Berezowski 1980, s. 12). 

W pracy odwołano się również do podstawowych metod badawczych z grupy metod 

zasadniczych: dedukcji (rozumowania od ogółu do szczegółu), indukcji (rozumowanie 

od szczegółu do ogółu) oraz redukcji, czyli krytycznej weryfikacji powstałych sztucznie 

wzorców poprzez ich konfrontacje z rzeczywistością. 

Bardzo istotne znaczenie dla prowadzonych badań miały prace o charakterze 

kameralnym, zaliczane przez Berezowskiego do grupy metod studialnych. Skoncentro-

wane były one na pozyskiwaniu wszelkiego rodzaju materiałów tekstowych, danych 

statystycznych, archiwaliów, ilustracji czy informacji o charakterze kartograficznym  

z zasobów parafii luterańskich województwa łódzkiego oraz wszelkich instytucji 

podległych Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu. 

Równie istotne znaczenie co prace o charakterze kameralnym miały działania  

w przestrzeni. Znaczna część materiałów poddawanych późniejszej analizie, była 

pozyskiwana w czasie wywiadów prowadzonych w obrębie parafii ewangelicko-

augsburskich na terenie badań. Przy okazji badań terenowych, autorce udało się 

zapoznać z realiami funkcjonowania poszczególnych luterańskich parafii. Prace o 

charakterze kameralnym pozwoliły natomiast na poznanie ich genezy i uzupełnienie 

tego materiału o wątki historyczne. 

Ze względu na potrzebę odtworzenia dziejów luteranizmu w województwie łódzkim, 

podstawowymi metodami zastosowanymi w pracy były metody historyczne, głównie 

metoda retrospektywna, pozwalająca ukazać dyfuzję kościoła luterańskiego na badanym 
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terenie oraz wszelkie zmiany na tym polu w sposób chronologiczny (Berezowski 1980, 

s. 21). 

Wobec niemal całkowitego braku danych statystycznych ze spisów, które tylko 

incydentalnie ujmowały kwestie wyznaniowe, w pracy oparto się w dużej mierze na 

własnym gromadzeniu materiału z poszczególnych parafii, co nie było łatwe z uwagi na 

fakt podawania statystyk kościelnych w odniesieniu do całych diecezji, które 

terytorialnie nie odpowiadają obszarom województw. Konieczność opierania się 

w pracy na własnych materiałach, dla których uzupełnienie stanowiły dość jednostronne 

statystyki prezentowane w periodykach religijnych i literaturze, była największym 

problemem badawczym dla tego tematu. 

Drugim istotnym źródłem pozyskania informacji była prowadzona przez autorkę 

inwentaryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego tego kościoła, jego kartowanie  

i ocena stanu zachowania oraz jego dokumentacja fotograficzna. 

Trzecią grupę metod stanowiły metody socjologiczne, przede wszystkim wywiadu 

kwestionariuszowego i wywiadu pogłębionego przeprowadzanego przez autorkę we 

wszystkich nadal istniejących parafiach luterańskich w województwie z coraz mniej 

licznymi i przeważnie bardzo zaawansowanymi wiekiem wiernymi oraz z kapłanami  

i administracją kościelną wszystkich szczebli aż po biskupa i konsystorz. Wywiady były 

przeprowadzane najczęściej tuż po zakończonych nabożeństwach, kiedy dostęp do 

członków badanej denominacji był najłatwiejszy. 

Wywiady przeprowadzano według wypracowanego wzorca. W pierwszej kolejności 

autorka rozmawiała ze zwierzchnikiem danej parafii, kolejno z najbardziej aktywnymi 

członkami danej zbiorowości. Były to osoby zarówno stanu świeckiego, jak i duchow-

nego: członkowie rad parafialnych, członkowie organizacji wewnątrz parafialnych  

i chórów, katecheci, pracownicy administracyjni. Z punktu widzenia autorki była to 

metoda najbardziej cenna i owocna w wyniki, ponieważ taka forma rozmowy, oparta na 

zestawie pytań otwartych, pozwalała na jej bardzo swobodny przebieg. 

Ze względu na ograniczoną możliwość dotarcia do wiernych, ich duże zaawanso-

wanie wiekowe i znaczące rozproszenie badanej denominacji, wywiady były realizo-

wane z zastosowaniem doboru celowego (przy użyciu metody tzw. kuli śnieżnej). 

Przyczyniło się to do zgromadzenia wyselekcjonowanych, cennych informacji z zakresu 

nieznanych do tej pory wątków badawczych. Dobór taki pozwolił też na szybsze  

i sprawniejsze prowadzenie badań. 
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Istotne znaczenie pośród metod socjologicznych wykorzystanych w pracy miała 

także metoda obserwacji uczestniczącej. Jak już wcześniej wspomniano, metoda ta 

stanowi bardzo bogate źródło informacji, jeśli badacz jest zintegrowany z badaną 

społecznością. Dzięki wykorzystaniu tej metody, autorka miała możliwość zapoznania 

się z funkcjonowaniem mniejszości religijnej o zróżnicowanej liczebności i żyjącej  

w znacznym rozproszeniu. Dzięki obserwacji autorka miała także sposobność poznania 

różnych form aktywności społecznej luteranów z terenu naszego województwa. Była to 

również okazja do wychwycenia różnego typu problemów, jakie w największym 

stopniu determinują funkcjonowanie badanej denominacji u progu XXI wieku. 

Znaczna część wyników badań została opracowana w formie map, konieczne było 

więc zastosowanie w końcowej fazie prac nad tematem metody kartograficznej. 

Pozwoliło to na ukazanie, w możliwie jak najbardziej przystępnej dla czytelnika formie, 

szeregu powiązań pomiędzy badanymi składowymi. Mapa stanowi ponadto szczególną 

i nadrzędną formę prezentacji wyników badań dla każdego geografa. Formę metody 

uzupełniającej dla opracowania zestawień kartograficznych pełniła metoda statystyczna, 

na podstawie której przeliczane były wszelkie wskaźniki prezentowane na mapach. 

W ramach podsumowania tego podrozdziału należy wskazać na pewne uwarunko-

wania, które determinowały użycie takich a nie innych metod badawczych. Ze względu 

na zaawansowany wiek respondentów, ich znaczne rozproszenie, ogromne zróżnico-

wanie liczebne parafii wahające się (w zależności od parafii) od kilkuset do zaledwie 

kilku osób, jak również brak możliwości wykorzystania źródeł statystycznych, wybór 

metod dla tego tematu pracy był mocno zawężony, a do pewnego stopnia wręcz 

wymuszony. 

1.4. Dotychczasowy stan badań nad Kościołem Ewangelicko-Augsburskim  

w województwie łódzkim – zarys problemu 

Do lat 90. XX wieku problematyka mniejszości narodowych i religijnych (w tym 

także wyznaniowych) znajdowała się na marginesie badawczym polskiej nauki. Przed 

1989 rokiem władze komunistyczne kształtowały model państwa, w którym dla 

mniejszości narodowych i religijnych nie było miejsca, a Polska miała stać się świeckim 

państwem jednorodnym narodowościowo. 

Po 1989 roku kościołom mniejszościowym przywrócono należne im prawa. Nastąpił 

stopniowy wzrost zainteresowania wyznaniami mniejszościowymi, w których (w opinii 
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wielu dyscyplin naukowych), ze względu na ich nieznaną kulturę i niezbadane dotąd 

dziedzictwo materialne, zaczęto dostrzegać ciekawy podmiot badawczy. 

Problematyka mniejszości wyznaniowych początkowo była przedmiotem analiz 

naukowych badaczy historii regionalnej. W czasopismach takich jak: „Przegląd 

Historyczny”, „Kwartalnik Historyczny”, „Ziemia Łęczycka”, „Rocznik Wieluński”, 

„Aleksandrów Wczoraj i Dziś”, po roku 1990 zaczęły pojawiać się artykuły 

nakreślające genezę i dziedzictwo zborów ewangelickich w poszczególnych ośrodkach 

miejskich naszego województwa. Cenne badawczo stały się nie tylko ewangelickie 

kościoły parafialne, ale także mocno zapomniane, choć zabytkowe ewangelickie 

cmentarze w wielu miastach i wsiach.  

Krótkie artykuły w podobnym tonie publikowane były i są także w licznych tytułach 

prasy lokalnej („Dziennik Łódzki”, „Tomaszowski Informator Tygodniowy”, „Życie 

Pabianic”) w ramach promowania historii własnego regionu. Artykuły te stanowiły 

niezwykle cenne źródło szczegółowych informacji, dla wszystkich merytorycznych 

części pracy. 

Jako wątek badawczy kwestia mniejszości luterańskiej stopniowo pojawiła się także 

w rozważaniach naukowych z zakresu historii i historii sztuki, architektury, geografii 

historycznej i geografii religii. 

Na gruncie historii szczególne umiłowanie do społeczności luterańskiej wojewódz-

twa łódzkiego w swoich pracach przejawiał Krzysztof Woźniak, historyk Uniwersytetu 

Łódzkiego. To jego osobie zawdzięczamy jedno z pierwszych opracowań na temat 

luteranów województwa łódzkiego, jakim była praca zbiorowa: Przeszłość przyszłości. 

Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie (1998), powstała we współpracy historyków  

i etnografów ze środowiskiem luterańskim. Pomimo upływu lat (publikacja pochodzi  

z 1998 roku, ma więc już ponad 20 lat) jest to, jak dotąd, najbardziej rzeczowe 

opracowanie dotyczące kościoła luterańskiego dla regionu łódzkiego, wielokrotnie 

przywoływane na kartach tej pracy. Dziejom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  

w środkowej Polsce, Krzysztof Woźniak poświęcił także cały szereg artykułów 

własnych i we współautorstwie, które były cenne szczególnie dla części historycznej 

pracy. Problematykę genezy wspólnot wyznaniowych Łodzi w formie obszernej 

publikacji we współautorstwie z Małgorzatą Łapą i Karolem Chylakiem podjął także 

Kazimierz Badziak (Łódź Wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku). 

Należy jednak podkreślić, że prace te zakresem czasowym sięgają często tylko do roku 
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1914 lub 1939, co ogranicza ich wykorzystanie przy tak sprecyzowanym zakresie 

czasowym tematu. 

Mniejszości wyznaniowe regionu, ale i całej Polski bardzo szybko stały się bliskie 

także geografom łódzkiego ośrodka uniwersyteckiego. Dzięki pracom Marka Kotera, 

Mariusza Kuleszy, Andrzeja Rykały, Jerzego Dzieciuchowicza, Ewy Klimy, Stanisława 

Mordwy, wspólnotę protestantów zaczęto analizować nie tylko z perspektywy 

historycznej, ale także przestrzennej, choć początkowo nie indywidualnie, lecz wraz  

z innymi wyznaniami i najczęściej wyłącznie w odniesieniu do samej Łodzi (Wpływ 

wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta 2005, 

Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi 2010, Rola wyznań religijnych  

w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi 2004). Wyjście poza granice administra-

cyjne województwa łódzkiego w badaniach nad mniejszościami religijnymi przyniosła 

wydana w 2011 roku rozprawa habilitacyjna Andrzeja Rykały pt. Mniejszości religijne 

w Polsce, poprzedzona artykułami poświęconymi poszczególnym denominacjom regionu 

(Działalność społeczno-kulturalna mniejszości narodowych i religijnych w przestrzeni 

miejskiej Pabianic do drugiej wojny światowej 2013). 

Bliską tematyce pracy kwestię zróżnicowania wyznaniowego społeczeństwa 

polskiego, ujętą na tle struktury narodowościowej Polski, podjął w swoim artykule 

Marek Sobczyński (2000). W treści artykułu zwraca on także uwagę na problem 

badawczy podniesiony przez autorkę w części metodologicznej pracy, tj. badania 

problematyki mniejszości religijnych w Polsce oparte na szacunkach i analizach badań 

o charakterze przyczynkowym z racji braku wiarygodnych statystyk z tego zakresu. 

Mniejszość luterańska była także przedmiotem analiz całych zespołów badawczych, 

w których, obok historyków i geografów, obecni byli antropolodzy, historycy sztuki 

i teologowie. Cenne publikacje poświęcone kwestii architektury sakralnego dziedzictwa 

luterańskiego odnajdujemy w dorobku teologa Marka Budziarka i historyka sztuki 

Krzysztofa Stefańskiego (Świątynie Łodzi 2005, Stary cmentarz ewangelicko- 

-augsburski w Łodzi 1992). 

Bardzo ciekawe rezultaty naukowe przyniosła współpraca naukowa Krzysztofa 

Woźniaka i Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej, której efektem jest publikacja  

o łódzkich ewangelikach pt. Łódzcy luteranie. Społeczność i jej organizacja (2002). 

Była to niezwykle inspirująca lektura zwłaszcza w temacie poruszanych w pracy 

zagadnień związanych z konwersjami. Niestety, ze względu na zakres przestrzenny  
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i systematyczny spadek liczby wiernych w łódzkiej parafii luterańskiej, jej treści dość 

szybko uległy częściowej dezaktualizacji. 

Samo środowisko luterańskie nie pozostawało bezczynne na tle wydawniczym. 

Artykuły dotyczące kościoła luterańskiego ukazywały się w periodykach wydawnictw 

ewangelickich („Kalendarz Ewangelicki”, „Zwiastun”). Kościołowi Ewangelicko- 

-Augsburskiemu w lokalnym odniesieniu poświęcane były także publikacje autorstwa 

samych parafian. Przykładem takiej publikacji jest monografia dotycząca dziejów 

luteranizmu na ziemi zgierskiej autorstwa Edyty Klink-Orawskiej z 2012 roku, pt. 

Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgierskiej do roku 1972. Ze 

względu na wyjątkowo obszerny i bogato ilustrowany materiał źródłowy w niej 

zawarty, przydatność tej publikacji dla celu pracy związanego z aktywnością społeczno- 

-religijną luteranów była nieoceniona. W podobnym ujęciu jest też napisana monografia 

dotycząca dziejów Ozorkowa, kreślonych przez pryzmat historii tutejszej społeczności 

ewangelicko-augsburskiej (Dzieje Ozorkowa na podstawie historii społeczności 

ewangelicko-augsburskiej) autorstwa Pawła Górnego i Roberta Łuczaka (2009). 

Wartościowe uzupełnienie treści pozyskanych z literatury stanowiły prace dyplo-

mowe młodego pokolenia ewangelików naszego regionu – Piotra Kirscha i Andrzeja 

Grzegorczyka. 

Tematyką protestantyzmu z uwzględnieniem regionu łódzkiego zajmowali się także 

badacze spoza województwa. Zawiłości zagadnień dogmatycznych oraz znaczenie 

kościołów protestanckich w społeczeństwie i kulturze przedstawia praca Joanny 

Szczepankiewicz-Battek pt. Kościoły protestanckie i ich rola społeczno-kulturowa 

(2005). 

Przy omawianiu stanu badań nad społecznością ewangelicko-augsburską nie sposób 

pominąć kluczowych dla tematu publikacji obcojęzycznych. Najważniejsze w tej grupie 

publikacje to prace historyka protestantyzmu, doktora teologii, pastora Eduarda Kneifla. 

Do najważniejszych pozycji, które pozwoliły odtworzyć genezę wielu zborów 

ewangelickich badanego obszaru, należą: Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden 

in Polen 1555–1939. Eine Parochialgeschichte in Einzeldarstellungen (1971), 

Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen (1964) oraz Das 

Kirchspiel Brzeziny. Zur 100 jaehrigen Jubilaeum und zur jahrhundertfeier der evang.-

luth. (1933). Prace te, pomimo sporej dezaktualizacji treści, były niezastąpionym 

źródłem najwyższej jakości informacji. W podobny sposób wątki historyczne udało się 
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rozszerzyć z pomocą publikacji Eugeniusza Oskara Kossmana pt. Śladami dawnej Łodzi 

(1934) oraz Die Deutschen in Polen seit der Reformation (1978). 

Aspekty aktywności religijnej luteranów udało się także zrekonstruować dzięki 

dwujęzycznej monografii pt. Niemcy łódzcy (2005), w której biskup diecezjalny 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ksiądz Jan Cieślar, podejmuje zagadnienie 

organizacji życia religijnego Niemców ewangelików z terenów Łodzi. 

Trudne w dostępie i w interpretacji informacje o społeczności luterańskiej dla 

terenów Bełchatowa i okolic (pisane tzw. gotykiem) udało się pozyskać z niemiecko-

języcznej publikacji autorstwa pastora Jakoba Gerhardta pt. 1937–1937 Festschrift 

anläßlich der Jahrhunderfeier der evang.-luth. Gemeinde zu Belchatow (1937). 

W obliczu niedoboru źródeł o zasięgu lokalnym, autorka posiłkowała się literaturą 

dotyczącą protestantyzmu w ujęciu ogólnopolskim. Do najistotniejszych wykorzy-

stanych prac należą: Świadectwo wiary i życia, Wydawnictwa Augustana (2004) i praca 

Janusza Tazbira pt. Reformacja, kontrreformacja, tolerancja (1996). Formę 

uzupełniającą pełniły tutaj prace: Protestantyzm w Polsce, autorstwa Oskara Bartela 

(1963), oraz Wprowadzenie do nauk o religii (1992), autorstwa Janusza Maciuszki. 

W obliczu trudno dostępnych danych statystycznych, formą ich substytucji były 

publikacje autorstwa Ryszarda Michalaka: Kościoły protestanckie i władze partyjno- 

-państwowe w Polsce (1945–56) z 2002 roku, Kazimierza Urbana: Mniejszości religijne 

w Polsce po II wojnie światowej. Szkice i materiały (2012) i Jarosława Kłaczkowa: 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945–1975 (2010). Prace te 

ukazują także uwarunkowania polityczno-prawne i mechanizmy w relacjach państwowo- 

-kościelnych okresu socjalizmu dla funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego w Polsce podejmowane w finalnej części pracy. 

W tym miejscu należy się odnieść do publikacji dotyczących mniejszości 

wyznaniowych, wydanych w latach Polski Ludowej. Jedną z pierwszych w Polsce prac 

tego okresu, która poruszała kwestię różnorodności wyznaniowej naszego kraju, było 

opracowanie Andrzeja Tokarczyka pt. Trzydzieści wyznań (1987). Ze względu na swój 

ogólnokrajowy zasięg przestrzenny oraz znaczną dezaktualizację zawartych w niej 

treści, stanowiła ona wyłącznie pracę o charakterze poglądowym. W podobnym 

charakterze należy odwołać się do Atlasu wyznań w Polsce (1989), autorstwa Jana 

Kozłowskiego, Janusza Langnera i Tadeusza Zagajewskiego. Pomimo że zawiera ona 

liczne opracowania kartograficzne (nota bene niespełniające kryteriów ilustracji 

kartograficznej), jej treść odnosząca się do nieaktualnego podziału administracyjnego 
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kraju i brak pochodzenia danych statystycznych zdyskredytowały tę publikację jako 

wiarygodne źródło informacji, co znacząco ograniczyło możliwość jej wykorzystania na 

potrzeby niniejszego opracowania. 

Społeczność luterańska w województwie łódzkim w rozważaniach naukowych 

najczęściej jest traktowana w odniesieniu tylko do pojedynczego miasta (najczęściej jest 

nim Łódź), z pominięciem najmniejszych i peryferyjnie położonych miast. Szczególny 

niedobór pod tym względem dotyczy południowej części województwa, takich miast 

jak Radomsko, Pajęczno, dla których brakuje nawet drobnych opracowań, nie mówiąc 

już o pracach zwartych i monografiach. 

Niniejsza dysertacja stanowi kontynuację zainteresowań badawczych autorki, które 

znalazły swoje odzwierciedlenie w pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem 

dr. hab. Andrzeja Rykały pt. Powojenna aktywność społeczno-religijna, relikty 

dziedzictwa materialnego ewangelików w Pabianicach oraz artykułach naukowych: 

Społeczno-religijna rola luteranów w dziejach Pabianic i Zgierza oraz relikty ich 

dziedzictwa materialnego (2016) i Udział ewangelików augsburskich w kształtowaniu 

krajobrazu kulturowego Piotrkowa Trybunalskiego (2018). 

W naukowym nurcie badań nad luteranami w województwie łódzkim brakuje przede 

wszystkim zestawienia syntetyzującego i uzupełnionego o najnowszą historię tego 

Kościoła. Opracowania wydawane w latach 90. XX wieku są już mocno zdezaktuali-

zowane. Na gruncie tego tematu badawczego nie ma również właściwie żadnej publi-

kacji, która pozwoliłaby na porównanie współczesnej sytuacji Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego w województwie łódzkim z innymi regionami kraju. Podjęty temat 

badawczy jest próbą wypełnienia tej luki. 
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2. Geneza protestantyzmu na ziemiach polskich i funkcjonowanie 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do roku 1918 

2.1. Pojawienie się i rozprzestrzenianie protestantyzmu w Polsce 

Luterański Kościół Ewangelicko-Augsburski wraz z kalwińskim Kościołem Ewange-

licko-Reformowanym i kilkoma innymi denominacjami są sukcesorami XVI-wiecznego 

polskiego protestantyzmu (Rykała 2010, s. 80). Powstanie Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego, stanowiącego przedmiot badań pracy, jest następstwem reformacji 

wirtemberskiej z 1517 roku. Do Polski, będącej wówczas pod rządami króla Zygmunta 

Starego (1506–1548), reformacja dotarła z Prus Książęcych, Śląska, a także z Holandii 

(Bartel 1963, s. 4). 

Analiza zmian funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po 1918 r. nie 

byłaby możliwa bez choćby krótkiego przedstawienia genezy protestantyzmu w Polsce, 

w szczególności w jej części środkowej, tj. w województwie łódzkim. W celu 

przedstawienia tego problemu w skondensowanej formie można wykorzystać podział 

dziejów protestantyzmu w Polsce za Oskarem Bartelem (1963) na trzy zasadnicze 

okresy: Rzeczypospolitej Szlacheckiej, Polski czasów rozbiorowych oraz Polski 

odrodzonej po roku 1918. Ponieważ ostatni z tych okresów jest już przedmiotem badań 

w niniejszej pracy, w rozdziale historycznym autorka ograniczyła się jedynie do dwóch 

pierwszych cezur. 

Trzeba jednak zauważyć, iż idea reformy Kościoła Powszechnego, podniesiona przez 

ruch husycki, dotarła na ziemie polskie jeszcze przed pojawieniem się protestantyzmu, 

bo w XV w. (Bukowski 1886, t. 1, s. 33; Szczepankiewicz-Battek 2005, s. 9). 

Okres inicjalny rozwoju protestantyzmu w pierwszej Rzeczypospolitej datowany jest 

na początek XVI wieku, czyli niedługo po wystąpieniu w roku 1517 dr. Marcina Lutra 

przeciwko ówczesnej sytuacji w Kościele Powszechnym (Luther 1883; Medwid 2013, 

s. 276). W Polsce reformacja napotkała na wyjątkowo podatny grunt, początkowo 

jednak reformatorzy, docierający do naszego kraju z wymienionych obszarów Europy, 

działali w ukryciu w obawie przed prześladowaniami. Aktywność przybywających do 

Polski reformatorów nasiliła się w latach 1552–1573. Jednocześnie losy protestantyzmu 

w Polsce przeplatały się z procesami rozwoju społeczno-politycznego kraju i były od 

niego silnie uzależnione (Bartel 1963, s. 12). Pierwsi głosiciele tez Marcina Lutra 

dotarli do Polski już w rok po ich ogłoszeniu, a więc w 1518 roku i stosunkowo szybko 
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zyskiwali coraz liczniejsze grono wyznawców wśród mieszkańców Wrocławia, 

Gdańska i Torunia (Bukowski 1886, t. 1, s. 184). Nieco później, bo w roku 1540, 

zalążki protestantyzmu ujawniają się wśród przedstawicieli szlachty wielkopolskiej 

i mieszczaństwa polskiego (Toruń-Mokre) (Bukowski 1886, t. 1, s. 200; Kotula 1929,  

s. 33). 

„Nowinki religijne” przywoziła do Polski także mieszczańska i szlachecka młodzież 

wracająca z zagranicznych studiów. O poczynaniach „ojca reformacji” rozmawiano 

także w wielu innych polskich miastach, zwłaszcza związanych z handlem oraz 

rzemiosłem. Dowodami na żywe zainteresowanie nurtem reformacji pozostały: edykt 

toruński Zygmunta Starego z roku 1520 i zwołanie synodu rzymskokatolickiego  

w Piotrkowie w tym samym roku, skierowanych właśnie przeciwko idei reformacji 

(Krasiński 1903, t. 1, s. 82). Pomimo podjętych wówczas działań, rozwijający się w tym 

czasie w Polsce humanizm, któremu postulaty reformatorskie były wyjątkowo bliskie, 

wytworzył bardzo korzystne podwaliny do dalszego szerzenia się protestantyzmu. Rok 

1540, jak i lata późniejsze, przyniosły powstanie pierwszych kółek humanistycznych,  

w których poruszano kwestie związane z reformacją.  

Spośród wszystkich nurtów reformacji do Polski najwcześniej dotarł właśnie nurt 

luterański. Najprzychylniej został on przyjęty w miastach Prus Królewskich i Śląska, 

dodatkowo przybierał na sile w związku z sekularyzacją Prus i włączeniem Inflant do 

Polski (Bartel 1963, s. 6). Stał się on nurtem najbardziej liczebnym spośród wszystkich 

denominacji protestanckich, które dotarły na ziemie polskie. 

Żywioł luterański w Polsce stosunkowo szybko zyskał wielu wybitnych przedsta-

wicieli (Jakub z Ilży, Jan Seklucjan) (Bukowski 1886, t. 1, s. 172), usiłujących stworzyć 

dalsze podstawy rozwoju polskiego luteranizmu. Wydawali oni polskie przekłady 

Katechizmu Marcina Lutra, czy Konfesji augsburskiej Filipa Melanchtona. Na przeszko-

dzie tym działaniom stawały jednak władze państwowe i kościelne, wydając wspomi-

nane już edykty, w których surowo zakazywano tłumaczenia i rozprzestrzeniania pism 

Lutra. Dzieła już skonfiskowane publicznie palono. Król Zygmunt Stary powołał też 

specjalne komisje inkwizycyjne do walki z nowowiercami (Bartel 1963, s. 6). Swobodę 

wyznaniową przedstawiciele ruchu reformatorskiego uzyskali dopiero w roku 1525, 

jednak wtedy jego rozwój nie cechował się już taką ekspansywnością (Krasiński 1903, 

t. 1, s. 88). 

Nieco inne spojrzenie na kwestię reformacji miał następca Zygmunta Starego, 

Zygmunt August (1548–1572). Za jego panowania, z racji tolerancyjnych poglądów, 



 
 

23 
 

reformacja ponownie przybrała na sile. Rozpoczęto organizację protestanckich synodów 

i formowanie zborów. Ku reformacji coraz liczniej skłaniała się polska szlachta. Jej 

przedstawiciele często jednak wybierali nurt kalwiński, ponieważ od luteranizmu 

odstręczało ich jedno z jego głównych założeń, a mianowicie całkowite posłuszeństwo 

wobec panującego władcy (Tokarczyk 1987, s. 77). Nie bez znaczenia były także 

porachunki szlachty z katolickim klerem, oskarżanym o hołdowanie materializmowi, 

zwłaszcza w Małopolsce. Przedstawiciele warstwy szlacheckiej domagali się również 

udziału duchowieństwa w ponoszeniu kosztów obrony państwa i ograniczenia sądow-

nictwa kościelnego. 

Protestantyzm znalazł spore grono wyznawców pośród mieszczan, zwłaszcza tych 

zamożnych. Według założeń doktrynalnych, zwłaszcza w kalwinizmie, duże znaczenie 

miała nauka o przeznaczeniu (predestynacji), zakładająca przeznaczenie ludzi do 

zbawienia lub potępienia. Wyraźny był więc związek pomiędzy korzystaniem z „Bożej 

łaski” i powodzeniem w życiu prywatnym, w tym w interesach. Przeświadczenie 

o przynależność do grona wybranych było istotną przesłanką, prowadzącą do rozwoju 

tego nurtu wśród ludności, która na co dzień trudniła się handlem i różnego rodzaju 

drobnym rzemiosłem (Rykała 2010, s. 64 ). 

Zupełnie odwrotnie sytuacja wyglądała pośród warstwy chłopskiej, gdzie nowa 

wiara budziła wyjątkowo negatywne odczucia (Bartel 1963, s. 7). Przedstawicielom 

pospólstwa i plebsu protestantyzm jawił się jako „religia dla patrycjatu”. Problem 

stanowił także niski stopień wykształcenia warstwy chłopskiej, wobec czego bardzo 

indywidualne podejście do pobożności i skupienie uwagi na lekturze Pisma Świętego 

wykluczało członków tej warstwy społecznej spośród grona zwolenników protestan-

tyzmu. Czynnikiem, który występował rzadziej, ale decydował o niechęci chłopstwa 

wobec nurtów protestanckich, była też odmienna, skromniejsza oprawa wszelkich 

nabożeństw kościelnych w protestanckich kościołach, przez co ta proponowana przez 

Kościół katolicki być może była dla mieszkańców wsi bardziej wzniosła czy uroczysta 

(Rykała 2010, s. 65). 

Od połowy XVI wieku protestanci rozwinęli swoje ośrodki poza ówczesnymi 

granicami Rzeczypospolitej. Wacław III Adam, piastowski książę rządzący Księstwem 

Cieszyńskim, wprowadził i spopularyzował luteranizm na tych terenach na tyle, że  

z czasem stał się on wyznaniem powszechnym zamieszkującej te tereny ludności 

polskiej (Rykała 2010, s. 71). Decyzję tę ugruntowało wydanie w 1568 roku tzw. 

Porządku Kościelnego (Porządek… 1937), który stał się podstawą ustroju kościoła 
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ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim. Podobnie wyglądała sytuacja w Prusach 

Książęcych, które za panowania Albrechta Hohenzollerna stały się centrum protestan-

tyzmu w luterańskim wydaniu (Rykała 2011, s. 131). 

W nieco odmiennych warunkach protestantyzm rozwijał się na Mazurach. W drugiej 

połowie XVI wieku istniało tam już sporo parafii luterańskich, ponadto nie dotarły tam 

wpływy ożywionej już wówczas kontrreformacji, czyli odpowiedzi Kościoła 

katolickiego na działania reformatorów. Losy protestantyzmu na Mazurach są jednak 

bardzo dynamiczne, ze względu na zróżnicowaną strukturę społeczną i narodowościową 

ludności zamieszkującej te tereny. Do połowy XVII wieku mazurskie miasta były 

zdominowane przez ludność polską. Pierwsza połowa XVII wieku przyniosła jednak 

serię pożarów, chorób zakaźnych czy różnego rodzaju klęsk, które spowodowały 

spadek liczby mieszkańców i migrację ludności niemieckiej m.in. z obszarów 

Palatynatu i Salzburga (Klimek 2012b, s. 19). 

Luteranizm zyskiwał także spore grono nowych wyznawców w większych miastach 

Prus Królewskich takich jak Gdańsk. Na początku XVI wieku protestanci stanowili tam 

niemal połowę posiadaczy ziemskich. Rozwój luteranizmu na tych terenach związany 

był jednak z rozruchami społeczno-religijnymi mającymi miejsce już od roku 1517, 

wystąpieniami antykościelnymi i likwidacją zakonów (Chodynicki 1921, s. 18). Jeszcze 

na początku XVII wieku większa część ludności Gdańska była wyznania luterańskiego, 

taka była także większość kościołów. U progu XVIII wieku luteranie stanowili blisko 

85% ludności. Miasta Prus Królewskich były także świadkami wystąpień antykato-

lickich, do których doszło w Gdańsku w latach 1687 i w 1724 w Toruniu (Salmonowicz 

1983, s. 161–185; Kneifel 1988, s. 12). 

Pomimo wydania w Polsce pierwszych aktów opartych na katechizmie Lutra lub na 

Konfesji Augsburskiej, takich jak Konfesja Panów Polskich (1555), na drodze reformacji 

w Polsce stawało wiele przeszkód (Wijaczka 2014, s. 20). 

Wskutek pobudzenia zobojętniałego duchowieństwa katolickiego, w Polsce doszło 

do sprowadzenia w drugiej połowie XVI wieku zakonu jezuitów (Wilno 1567, Poznań 

1573). Zaczęli oni wywierać spory wpływ na szkolnictwo, jak również inne sfery życia 

politycznego i społecznego. Dalsze losy reformacji w Polsce przyniosły naprzemiennie 

okresy bardziej i mniej dla niej korzystne, nosiły w sobie jednak przez cały czas pewien 

zarodek niepowodzenia. Obóz reformacyjny był wewnętrznie nieuporządkowany, 

protestantyzmowi z powodzeniem opierała się warstwa chłopska, nie udało się także do 

tego nurtu nakłonić króla. Pewnego rodzaju reformę obozu protestanckiego w Polsce 
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przeprowadził po powrocie do Polski Jan Łaski (Bukowski 1886, t. 1. s. 497–520).  

Był on też autorem śmiałego pomysłu powołania w Polsce Narodowego Kościoła 

Ewangelickiego. Kilkuletnie wysiłki Jana Łaskiego nie przyniosły jednak znacznych 

rezultatów. Wewnętrznie skłócone obozy: luterański, kalwiński i obóz braci czeskich 

stanęły w obliczu widma klęski swoich reformatorskich oddziaływań. Ratunkiem dla 

zaistniałego niebezpieczeństwa miała stać się zgoda sandomierska z 1570 roku, łącząca 

wszystkie wymienione obozy, uznając je jednocześnie za równoważne i prawdziwe 

(Bartel 1963, s. 9; Tokarczyk 1987, s. 94). Poza zgodą sandomierską drugim istotnym 

dla polskiego protestantyzmu wydarzeniem był akt konfederacji warszawskiej z roku 

1573 (Chodynicki 1921, s. 70–78; Kneifel 1962, s. 26). Polscy różnowiercy (dissidentes 

in religione) zdobyli wówczas wolność wyznania. Pomimo że akt ten nie był jedynym 

tego typu dokumentem w Europie, to i tak nadawał dużo dalej idące przywileje zarówno 

wspomnianym już dysydentom, jak i katolikom żyjącym w XVI-wiecznej Polsce. Wielu 

polskich władców tamtej epoki, jak Zygmunt August czy Stefan Batory, hołdowało idei 

tolerancji, dzięki czemu wielu protestantów, prześladowanych w swoich ojczyznach, 

azylu upatrywało właśnie w ucieczce do Polski (Krasiński 1903, t. 1. s. 70, t. 2, s. 29; 

Bartel 1963, s. 10–11). Przez blisko dwadzieścia kolejnych lat po wspominanej zgodzie 

sandomierskiej, obóz reformacyjny w Polsce funkcjonował w bardzo dobrej kondycji, 

później, pomimo stopniowego osłabienia, sporów o wpływy i stan posiadania, przetrwał 

właściwie do początków czasów stanisławowskich.  

Wobec coraz większego zasięgu działań reformatorskich, Kościół rzymskokatolicki 

nie zamierzał pozostawać bierny. Powołano ruch odnowy tego Kościoła, jakim stała się 

kontrreformacja, którego ostoją byli wspominani już jezuici. Została ona skierowana 

oczywiście przeciwko wszelkiej działalności protestantów, jak również wpłynęła na 

dalsze funkcjonowanie i rozwój tego nurtu w Polsce. Była ona integralną częścią  

i naturalnym następstwem kontrreformacji przeprowadzanej w całej Europie Zachod-

niej, jednak jej wyjątkowo polskim aspektem był stosunkowo niski poziom represji 

wobec innowierców, uwarunkowany wiekową tradycją tolerancji w wielowyznanio-

wym i wieloetnicznym zarazem państwie polsko-litewskim (Tazbir 1967, s. 32). 

W rezultacie nawet królowie polscy wyjątkowo związani z interesami katolicyzmu, 

jak Jan Kazimierz (będący jednocześnie jezuitą i kardynałem), nie byli w stanie 

wprowadzić masowych prześladowań innowierców. Wielu władców Polski doskonale 

zdawało sobie sprawę, że wprowadzenie represyjnej kontrreformacji na wzór 

zachodnioeuropejski grozi wewnętrznym rozpadem wielowyznaniowego państwa, co 
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z pewnością chciałyby wykorzystać sąsiednie kraje. Tym niemniej, w wielu rejonach 

Rzeczypospolitej stopniowo narastały represje i szykany wobec innowierców, w praktyce 

trwające aż do czasów rozbiorowych (Tazbir 1996, s. 137). 

Odmienne skutki przyniosła kontrreformacja na obszarach pozostających pod 

zarządem szlacheckim, gdzie dotychczasowa działalność protestantów była kontynuo-

wana. Przywileje i swobody wyznaniowe obecne w miastach Prus Królewskich czyniły 

je wolnymi od zamieszek i brutalnych zajść na tle religijnym. Podobnie wyglądało to  

w Prusach Książęcych. Spore sukcesy obóz kontrreformacyjny odniósł na Górnym 

Śląsku, gdzie przywrócono katolicyzm jako wyznanie dominujące, natomiast na 

Dolnym Śląsku ludność przyjęła katolicyzm powierzchownie lub też w duchu pozo-

stawała ewangelicka. 

Podsumowując dokonania polskiej kontrreformacji, bez wątpienia umocniła ona 

Kościół katolicki (także na Litwie), przyczyniając się również do wzrostu wykształcenia 

polskich duchownych. Zaczęto rozwijać pierwsze katolickie szkoły, które poziomem 

nauczania musiały konkurować z istniejącymi już szkołami innowierczymi (m.in. 

w Pińczowie, Krakowie i Toruniu). Warto wspomnieć, że w protestanckiej szkole  

w Toruniu już w 1594 r. uczono młodzież geografii, podczas gdy w szkołach katolic-

kich przedmiot ten pojawił się powszechnie dopiero w roku 1740 (Sobczyński 2019,  

s. 45). Rozwinęła się także literatura katolicka w języku polskim, która początkowo 

czerpała wzorce z dzieł protestanckich. Jako przykład warto przypomnieć ojca polskiej 

literatury narodowej Jana Kochanowskiego, którego twórczość nie stroniła od zasad 

ideologii reformacyjnej (Kneifel 1962, s. 36-37). Kontrreformacja ukształtowała także 

stereotyp polskiego patrioty jako przede wszystkim Polaka-katolika. 

Negatywnym skutkiem kontrreformacji było zniszczenie protestanckich środowisk 

twórczych oraz rozwój ksenofobii, blokowanie ewolucji ustroju państwa i jego 

modernizacji. Burzono zbory ewangelickie i prześladowano duchownych. Wszystko to 

odbywało się za cichym przyzwoleniem króla Zygmunta III Wazy, wychowanka 

jezuickiego. Wprowadzenie cenzury kościelnej spowodowało praktycznie odcięcie 

Polski od twórczych idei płynących z zachodu Europy i w dużym stopniu przyczyniło 

się do obniżenia poziomu życia intelektualnego i kulturalnego w XVII wieku  

i pierwszej połowie XVIII wieku. Stopniowe represje stosowane wobec różnowierców, 

od zakazu budowy nowych kościołów czy zakazu odprawiania nabożeństw i publi-

cznych pogrzebów osiągnęły swoje maksimum w 1719 roku, kiedy wszystkich 

protestantów usunięto z piastowanych urzędów państwowych (Rykała 2010, s. 77; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
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Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 301). Bardzo trudna była także sytuacja obozu 

protestanckiego w Polsce w okresie wojen szwedzkich. Polscy protestanci posądzeni 

zostali o sprzyjanie Szwedom, w 1658 roku decyzją Sejmu doszło do wypędzenia arian 

z Polski (Krasiński 1903, s. 199). 

Poprawa warunków funkcjonowania protestantyzmu w Polsce nastąpiła dopiero 

w czasach stanisławowskich, które przyniosły idee oświecenia i względne przywrócenie 

tolerancji religijnej. Kościoły: Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany 

złączone zostały poprzez wspólny Konsystorz aż do roku 1782 (Bartel 1963, s. 16). 

Nieco później, bo od końca XVIII wieku, funkcjonowały w Polsce trzy odrębne dla obu 

Kościołów konsystorze w Piotrkowie (później w Kaliszu), w Warszawie i Płocku. 

Pomimo ciągnących się wewnętrznych konfliktów w Kościele Ewangelicko-Augsbur-

skim, w przededniu upadku Rzeczypospolitej, jakim stał się ponad stuletni okres 

rozbiorów, Kościoły protestanckie nie były w sytuacji wyjątkowego zagrożenia i dosyć 

stabilnie się rozwijały. Nie oznacza to jednak, że wiek XIX był dla protestantyzmu 

okresem sprzyjającym. Działo się odwrotnie, z racji konieczności wkomponowania się 

tego Kościoła w trudne realia rozbiorowe. Kontakty pomiędzy ośrodkami ewange-

lickimi w dawnej Polsce całkowicie zawieszono. Protestantyzm na ziemiach polskich 

przeszedł pod kierownictwo Berlina, Wiednia i Petersburga. Życie religijno-społeczne 

niemal całkowicie ustało (Bartel 1963, s. 17-18; Królewicz 2007, s. 61). 

Znacząco zmieniła się sytuacja luteranów w zaborze pruskim i na terenie Królestwa 

Polskiego, gdzie w czasach rozbiorowych znajdował się analizowany region, w tym 

dzisiejsze województwo łódzkie. Czasy zaborów były okresem, w którym protestan-

tyzm na tych ziemiach trwał stabilnie, z racji napływu osadników pochodzenia 

niemieckiego: rzemieślników, robotników, rolników i przedsiębiorców, przeważnie 

luteranów. Początki tego osadnictwa datuje się na początek wieku XVII, a zintensy-

fikowało się ono w drugiej połowie XVIII wieku. Największy napływ kolonistów 

przypadł jednak na przełom wieków XVIII i XIX. Kres napływowi osadników przy-

niosło powstanie listopadowe, konsekwencje jego upadku i związane z nim represje 

(Bartel 1963, s. 22-23).  

Nie bez znaczenia były także postanowienia wymuszonej przez zaborców (Prusy 

i Rosję) ustawy sejmowej, przywracającej prawo innowierców do budowy nowych 

kościołów i swobodę kultu publicznego, co zdecydowanie poprawiło sytuację mniej-

szości luterańskiej. Koniec XVIII i początek XIX wieku, na skutek wspomnianych 

migracji przyniósł również zmianę proporcji między liczebnością dwóch głównych 
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protestanckich nurtów: luteranów i kalwinistów na korzyść tych pierwszych (Rykała 

2010, s. 79). Przybywający na te tereny koloniści wyposażeni byli w literaturę religijną, 

podjęli też bardzo szybko po przybyciu samorzutne tworzenie rozmaitych organizacji, 

budowę świątyń i szkół, powołując przy tym do służby wielu duchownych i nauczycieli- 

-kantorów. Obydwa luterańskie Kościoły w Królestwie Polskim przez pewien czas 

zdecydowały się na ścisłą współpracę, w duchu wspomnianej już zgody sandomierskiej, 

w ramach wspólnego Konsystorza Generalnego, funkcjonującego w latach 1828–1849 

(Świadectwo wiary i życia... 2004, s. 92). 

Pomimo pomyślnego okresu, jakim dla protestantyzmu wydawał się być wiek XIX, 

jego rozwój był odmienny dla każdego z zaborów i ściśle zależny od stosunku zaborcy 

do różnorodności religijnej na danym terenie. Na ziemiach Śląska Cieszyńskiego, 

Mazur i ziemi krakowskiej, wśród luteranów dominowała ludność rdzennie polska, 

w zaborze pruskim i w Wielkopolsce – ludność niemiecka (Libiszowska-Żółtkowska 

2001, s. 76). Co więcej, sytuacja protestantyzmu w zaborze pruskim kształtowała się 

inaczej niż w rosyjskim (z racji przeprowadzonej tam na dużą skalę akcji koloniza-

cyjnej). Według źródeł niemieckich, w Wielkim Księstwie Poznańskim, do nurtu 

luterańskiego należało u progu XX wieku około 20 tysięcy osób. Inaczej sytuacja 

wyglądała na Mazurach, gdzie zakorzeniony od XVI wieku luteranizm, od XVII wieku 

borykał się z wieloma problemami. Ludność mazurska miała ograniczony dostęp do 

posługiwania się językiem polskim. W XIX wieku kościół ewangelicki na Mazurach, 

mimo dobrego przewodnictwa, działał w obliczu kryzysu i narastającej od połowy tego 

wieku emigracji (Bartel 1963, s. 22). Kolebką luteranizmu w tym zaborze był również 

Środkowy i Górny Śląsk, gdzie przeciwnie do sytuacji kościoła mazurskiego, z racji 

rozpowszechnienia w tym regionie polskiego piśmiennictwa religijnego, bardzo dużą 

część tamtejszych ewangelików stanowiła ludność polska (Bartel 1963, s. 23). 

Jeżeli chodzi o nurt protestancki w zaborze austriackim, to rozwijał się on na terenie 

trzech zborów: w Białej, Krakowie i Zaleszczykach. Liczba ewangelików wzrastała na 

tym obszarze systematycznie od końca XVIII wieku, wskutek przybywających w te 

rejony kupców rzemieślników i rolników wyznania ewangelickiego. Tereny te były 

ponadto objęte patentem cesarza Józefa II od 1781 r., a od 1861 roku społeczność ta 

korzystała z nadanego im równouprawnienia wyznaniowego. Szczególnie luteranizm 

rozwinął się na Śląsku Cieszyńskim, gdzie wyznanie to przyjęły wszystkie warstwy 

społeczne i gdzie oparło się ono wobec prześladowań kontrreformacji, a następnie 

wzmocniło dzięki protekcji króla szwedzkiego Karola XII. U schyłku XIX wieku Śląsk 
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Cieszyński zasiedlało około stu tysięcy luteranów z dominacją ewangelików-Polaków 

(Bartel 1963, s. 24-25).  

Warto w tym miejscu podkreślić szczególne miejsce Łodzi, która na ziemiach 

Królestwa Polskiego, razem z okolicznymi miastami zaczęła uchodzić za centrum życia 

ewangelickiego. Gubernię piotrkowską, na obszarze której znajdował się łódzki okręg 

przemysłowy, w 1897 r. zamieszkiwało 131 398 ewangelików augsburskich, czyli 

13,5% całej populacji tego terenu i 31,5% wszystkich ewangelików w warszawskim 

okręgu konsystorskim („Zwiastun Ewangeliczny”, 15.03.1904). W tym samym roku 

parafie łódzkie uchodziły za najliczniejsze w całym Królestwie: parafia św. Jana  

w Łodzi liczyła wtedy 35 000, a św. Trójcy 22 000 wiernych. Pod względem 

liczebności, kolejne największe wspólnoty luterańskie to parafia z Warszawy licząca 

14 300 wiernych, Chełm 13 175 wiernych oraz położone w sąsiedztwie Łodzi 

Pabianice, gdzie parafia luterańska liczyła 11 000 osób („Zwiastun Ewangeliczny”, 

15.06.1898). W 1909 roku liczba ewangelików w Łodzi wynosiła 101 500 osób, 

natomiast w całym Królestwie Polskim ich liczbę szacowano na około 700 000 

(Radziszewska 2001, s. 61). Kościół ewangelicki z okresu końca zaborów (1910 rok), 

obejmował ponad 60 parafii i liczył pół miliona wiernych (Królewicz 2007, s. 61). 

Wybuch pierwszej wojny światowej okazał się być bardzo trudnym doświadczeniem 

dla luteranów z Kongresówki. Wyraźnej zmianie uległo nastawienie władz carskich 

wobec żyjących tutaj ewangelików narodowości niemieckiej – w obliczu wojny 

z Niemcami zaczęto upatrywać w nich szpiegów i wrogów. Z powodu ich formalnej 

przynależności do narodowości niemieckiej, w głąb Rosji wywieziono dziesiątki tysięcy 

osób, w tym wielu ewangelickich księży i kantorów. Internowano także księdza 

Burschego, który w tym czasie przewodził kościołowi luterańskiemu jako Super-

intendent Generalny (Kneifel 1980, s. 53; Królewicz 2007, s. 61). Poza stratami 

ludności, kościół ewangelicki poniósł ogromne stary materialne: wiele świątyń uległo 

zniszczeniu, doszczętnie spalono liczne domy modlitwy. Kościół Ewangelicko- 

-Augsburski pozbawiono dotychczasowych władz zwierzchnich. Władze okupacyjne 

z kościoła ewangelickiego chciały utworzyć „symbol niemieckości“. Po ogłoszeniu aktu 

utworzenia Królestwa Polskiego z 1916 roku, zmienione zostały założenia polityki 

kościelnej: próbowano powiązać Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce z Koś-

ciołem Ewangelickim Niemiec. W celu wdrożenia nowych idei, w 1917 roku zwołano 

w Łodzi nielegalny synod kościoła, na który przybyło wielu luterańskich przedsta-

wicieli świeckich i duchownych. Założenia nowej ustawy kościelnej były jednak mocno 
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krzywdzące dla kościoła (miały wyeliminować z jego funkcjonowania wszelkie 

ingerencje państwowe). Wielu duchownych opuściło salę, oprotestowując w ten sposób 

ów projekt. Jednak dążenia niemieckiego nacjonalizmu, jeszcze długo po zakończeniu 

wojny, zaburzały funkcjonowanie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w odrodzonej 

Polsce (Bartel 1963, s. 26). 

Zmianom uwarunkowanym historycznie i politycznie podlegała także struktura 

ustrojowa omawianej denominacji. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Królestwie 

Polskim miał ustrój konsystorski. Podzielony był początkowo na cztery, a od 1901 roku 

na pięć diecezji, 66 parafii, 38 filiałów i liczył blisko 450 tys. wiernych. W życiu całego 

Kościoła przodowały wtedy parafie warszawska i łódzka (Bartel 1963, s. 27). Powoły-

wały one najwięcej inicjatyw o charakterze społeczno-religijnym, takim jak szkoły 

elementarne, domy dla wdów i sierot, domy dla diakonis i inne. Wielu luterańskich 

duchownych w swojej posłudze starało się pogodzić życie religijne z interesami kraju 

(ks. Leopold Otto, ks. Juliusz Burshe), pracując na rzecz nadania luteranizmowi  

w Polsce bardziej rodzimego, polskiego charakteru. Duchowni łódzkich parafii również 

wyróżniali się w swojej posłudze: ks. Wilhelm Angerstein – pierwszy pastor parafii  

św. Jana w Łodzi, zasłużył się jako wydawca prasy ewangelickiej. Podobnie ks. Rudolf 

Gundlach i ks. Juliusz Dietrich, proboszczowie parafii św. Trójcy i św. Mateusza  

w Łodzi, którzy zasłynęli jako pastorowie całkowicie oddani swojej służbie. 

Zmiany w strukturze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dokonane zostały 

wskutek zarządzeń następnego Synodu Kościoła z 1910 roku. Całą strukturę Kościoła 

tworzyło wtedy pięć diecezji: augustowska (licząca 9 parafii i 11 filiałów), kaliska  

(16 parafii i 5 filiałów), piotrkowska (16 parafii i 5 filiałów), płocka (13 parafii i 5 filia-

łów) i warszawska licząca: 12 parafii i 7 filiałów (Kneifel 1967, s. 188). Reorganizację 

tej struktury przyniosły dopiero lata międzywojenne 1918–1939. Kościół Ewangelicko- 

-Augsburski posiadał wówczas aż 10 diecezji: kaliska, lubelska, łódzka, piotrkowska, 

płocka, śląska, warszawska, wielkopolska, wileńska, wołyńska. Po raz pierwszy  

w historii luteranizmu w Polsce pojawiła się diecezja łódzka; powstała w 1936 roku na 

mocy nowego prawa kościelnego (Michalak 2002, s. 73-75). 
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2.2. Funkcjonowanie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w regionie łódzkim 

od końca XVI wieku do I wojny światowej 

Pozostając przy problematyce dziejów badanej denominacji, ważnym dla dalszych 

rozważań jest przeprowadzenie analizy początków kościoła luterańskiego na obszarze 

województwa łódzkiego. 

Losy całego protestantyzmu w Polsce, jako nurtu religijnego, jak również kluczo-

wego z punktu widzenia autorki – luteranizmu, są istotne zwłaszcza z jednego powodu. 

Będą one stanowić punkt wyjściowy dla dalszych rozważań dotyczących badanego 

Kościoła, związanych z jego strukturą wewnętrzną, działalnością społeczną, aktywno-

ścią religijno-kulturową wiernych i nie mniej ważnym, zachowanym dziedzictwem 

materialnym. 

Przed rozpoczęciem tej analizy warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden dosyć istotny 

fakt. Omawiane w tej części województwo łódzkie, będące obszarem badawczym dla 

niniejszej pracy, w rozpatrywanym okresie zmieniało swój zasięg terytorialny oraz 

przynależało administracyjnie do różnego typu jednostek wyższego rzędu (Sobczyński 

2000, s. 17). Na historię protestantyzmu w obrębie tych ziem trzeba więc patrzeć przez 

pryzmat historii samego województwa, w skład którego wchodzą regiony historyczne, 

takie jak m.in. ziemia łęczycka, sieradzka, wieluńska, opoczyńska czy Księstwo 

Łowickie. Nie bez znaczenia pozostaje także ścisły związek pomiędzy rozwojem 

protestantyzmu a rozwojem uprzemysłowienia (autorka ma tutaj na myśli zwłaszcza 

rozwój gałęzi związanych z przemysłem lekkim) w Łodzi, ale także ośrodkach wobec 

niej satelickich, takich jak: Zgierz, Ozorków, Pabianice, czy bardziej oddalona Zduńska 

Wola. 

Dla wielu badaczy zajmujących się problematyką mniejszości wyznaniowych lub 

narodowych kwestia rozwoju „luteranizmu w wydaniu łódzkim” stanowi pewnego 

rodzaju fenomen na skalę polską. Na wyjątkowość losów tej denominacji na tle 

pozostałych, występujących wówczas na tym obszarze, wpłynęło kilka czynników. 

W dużej mierze szczególność ta związana jest z wielkomiejskim charakterem Łodzi i jej 

dynamicznym rozwojem demograficznym (Budziarek 1998, s. 45). Na badanym terenie 

zupełnie nie sprawdzał się często powielany stereotyp mówiący, że „jeśli Polak to tylko 

katolik, a jeśli Niemiec – to tylko protestant”, o czym może świadczyć struktura 

narodowościowa Łodzi z pierwszych dekad XX wieku. Wyjątkowy charakter ma też 

patriotyczna postawa i działalność wiernych kościoła luterańskiego oraz ich 
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niezaprzeczalny i nie-bagatelny wkład w tak wiele dziedzin miejskiego życia, jak 

kultura, oświata, służba zdrowia (Grzegorczyk 2013, s. 7). 

Początków istnienia społeczności ewangelickiej i rozwoju struktur parafialnych  

w województwie łódzkim należy upatrywać wraz z napływem pierwszych ewange-

lickich osadników na tereny dzisiejszej centralnej Polski (Wylie 1878, t. 3 s. 153–155; 

Kneifel 1962, s. 40). Napływ ten został zapoczątkowany w połowie wieku XVII wieku, 

a nasilił w połowie XVIII wieku. Było to związane z rozwojem przemysłu w Europie 

Zachodniej, który pociągał za sobą wzrost cen żywności. Industrializacja spowodowała 

także wzrost cen ziemi, zwłaszcza w północno-zachodnich Niemczech i Holandii. Taka 

sytuacja wymuszała na młodych bezrolnych chłopach z tamtych terenów konieczność 

poszukiwania dla siebie miejsca, gdzie mogliby osiedlić się, dysponując bardzo 

skromnym kapitałem własnym. Utrzymująca się w tym czasie dobra koniunktura na 

produkty rolne zachęciła właścicieli ziemskich i dzierżawców do sprowadzania do 

Polski osadników obcego pochodzenia, którzy mogli rozpocząć gospodarowanie na 

rozległych jeszcze wtedy obszarach, jak dotąd nieużytkowanych rolniczo (Fijałkowski 

1998, s. 26). 

Przybywających z zachodu i północy osadników nazywano często „holendrami” lub 

„olędrami” z racji wielu umiejętności, którymi dysponowali w dziedzinie zagospodaro-

wywania bagnistych nieużytków i terenów położonych w dolinach wielkich rzek 

(Fijałkowski 1998, s. 26). Osadnicy ci pochodzili w większości z Niderlandów lub 

północnych Niemiec. Dominującym wyznaniem wśród przybyszy, którzy dotarli na 

tereny dzisiejszego województwa łódzkiego, ale i całej środkowej Polski, był właśnie 

luteranizm, obecni byli także menonici, ci jednak stanowili zdecydowaną mniejszość. 

Ponadto, w przeciwieństwie do pozostałej pańszczyźnianej części ludności wiejskiej, 

osadnicy pozostawali ludźmi wolnymi. W momencie założenia osady wiejskiej mogli 

oni także liczyć na pomoc państwa oraz liczne ulgi podatkowe (Rykała 2013, s. 263; 

Figlus 2014, s. 227). 

Początki osadnictwa szeroko rozumianego jako protestanckie w rejonie środkowej 

Polski związane są z Mazowszem i niewielką grupą wsi położonych na północny 

wschód od Gąbina, w dolinie Wisły: Borki, Kępa Tokarska i Wiączemin Nowy 

(Niemiecki) (Kneifel 1962, s. 92). Ich powstanie datowane jest na 1759 rok (Kossmann 

1978, s. 64). Ponieważ brak było jeszcze wtedy jakichkolwiek struktur kościelnych, 

życie religijne skupiło się w obrębie zakładanych wsi. Osadnicy luterańscy bardzo 

szybko uświadamiali sobie swoje potrzeby i podejmowali działania na ich rzecz. 
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Wszędzie tam, gdzie było to możliwe, wznoszono budowle pełniące jednocześnie 

funkcję domów modlitwy i szkół. Do posługi religijnej powoływano kantora
1
, który był 

jednocześnie nauczycielem (Fijałkowski 1998, s. 28). O takich osadach mawiano wsie 

kantorackie (Kneifel 1962, s. 143). Jeżeli jednak osadnicy nie dostali od zarządcy dóbr 

zgody na wzniesienie takiego budynku, gromadzili się na modlitwę w jednym z prywat-

nych domów. Oprócz domów modlitwy, we wsiach kantorackich zakładano również 

cmentarze grzebalne (Woźniak 2013, s. 191). 

Pierwszą samodzielnie funkcjonującą parafię udało się luteranom utworzyć w 1775 

roku w Iłowie nad Wisłą (Fijałkowski 1998, s. 29). Iłowska parafia była wówczas 

jedyną taką jednostką w środkowej Polsce, określano ją więc mianem parafii – matki 

obszaru nadwiślańskiego i ziem centralnej Polski. Liczba należących do niej osób 

systematycznie rosła w wyniku napływu kolejnych grup osadników. Kilka osiedli 

ewangelickich powstało też w bezpośrednim sąsiedztwie Iłowa, były to: Kępa Karo-

lińska i Suchodół-Łęg (1770) (Fijałkowski 1998, s. 31). 

Należy w tym miejscu doprecyzować, że umowy, na podstawie których na ziemie 

centralnej Polski sprowadzano osadników, bardzo precyzyjnie regulowały możliwość 

dwukrotnego (w ciągu roku) wizytowania przez duchownego zasiedlonych osad. 

Określały również odpowiednie opłaty za realizowane podczas takich wizyt posługi 

religijne (Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 302). 

Pewna koncentracja nowo powstających osad ewangelickich z przełomu lat 1769–

1789 ukształtowała się w okolicach Gąbina (Nowe Sady i Grabie Nowe) oraz 

dzisiejszego Żyrardowa (Budy Michałowskie i Grądy). 

Intensywny napływ kolonizatorów na tereny obecnie pozostające w granicach woje-

wództwa łódzkiego nastąpił dopiero w latach 80. i 90. XVIII wieku. Na nieużytkowane 

rolniczo pustkowia w okolicach Łodzi zaczęli przybywać coraz liczniej luteranie  

z Wirtembergii i protestanci obrządku kalwińskiego z Alzacji i Lotaryngii. Powstałe  

w pierwszej kolejności protestanckie osady to Ruda-Bugaj (1782) nieopodal obecnego 

Aleksandrowa Łódzkiego oraz Pustkowa Góra (1783) i Słowik (1785) pod Ozorkowem 

(Kneifel 1962, s. 95, 141; Górny, Łuczak 2009, s. 8).  

W sąsiedztwie Zgierza powstały dwie ewangelickie wsie: Dąbrówka (1788) oraz 

Swędów (1792). W 1790 roku na wschód od Łodzi powstała kolonia Janów-Mileszki, 

                                                           
1 Nazwa kantor pochodzi od łacińskiego canto, cantare oznaczającego śpiewać. Odnosi się to do obo-

wiązków kantora, który, poza pełnieniem funkcji nauczyciela, był także animatorem śpiewu i organiza-

torem chóru (Klink-Orawska 2012, s. 19). 
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a na północny zachód od niej Żabieniec (1793) i Radogoszcz (1794) (Kneifel 1962,  

s. 45, 90, 99, 108). Kolejnym skupiskiem osadnictwa protestanckiego stały się 

Brzeziny, w okolice których kolonizatorzy luterańscy dotarli w 1788 roku. Do 1795 

roku powstały tam protestanckie osiedla: Katarzynów, Stefanów, Przyłęk i Kiełbasa 

(Kneifel 1962, s. 90; Fijałkowski 1998, s. 33). O powołaniu parafii w Brzezinach 

wiadomo od roku 1826, kiedy to Izabela Ogińska dokonała jej nominalnego założenia. 

Faktyczny początek jej funkcjonowania przypadł dopiero na rok 1829. Swoim 

zasięgiem obejmowała ona blisko sto miejscowości, w których do 1945 roku mieszkało 

5500 parafian. Największą spośród nich była wieś Wilhelmswalde – niem. Las 

Wilhelma (późniejsza Borowa), założona w 1803 roku, licząca w połowie XX wieku 

576 Niemców (Kneifel, Ritter 2010, s. 44).  

W sąsiedztwie Brzezin, we wspominanej już Borowej, od 1820 roku funkcjonował 

kantorat, a w 1934 roku zadecydowano o budowie drugiego (obok Brzezin) kościoła 

ewangelickiego. Kres jej działalności przyniósł wybuch II wojny światowej, po kościo-

łach ewangelickich w Borowej i Brzezinach nie pozostał współcześnie żaden ślad. 

Na przestrzeni lat 1799–1805 w rejonie Łodzi powstały jeszcze takie wsie, jak: 

Nowosolna, Wiączyń Górny, Wiączyń Dolny, Wiączyń Nowy i Augustów (Kneifel 

1983, s. 9). Kolejne dwie osady powstały na przełomie XVIII i XIX wieku, w rejonie 

dzisiejszego powiatu łódzkiego-wschodniego: Bukowiec i Starowa Góra (Kirsch 2012a, 

s. 13). 

Szczególną uwagę należy zwrócić także na ciekawą historię wspólnoty luterańskiej  

z Nowosolnej. Tereny tej miejscowości zamieszkiwali przybysze pochodzący w więk-

szości ze Szwabii i Wirtembergii. Terytorialnie były to regiony dawnych dóbr wiączyń-

skich, gdzie rozbudowywano lub powoływano do życia osady i kolonie, takie jak 

wspominany powyżej Wiączyń Górny i Dolny, Wiączyń Nowy, Sąsieczno i Andrzejów 

(Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 310). Podobnie jak w przypadku Pabianic, ze względu 

na zmienne uwarunkowania polityczne proces powołania parafii w Nowosolnej nie 

przebiegał bezproblemowo. Nie wszystkie okoliczne osady zdecydowały się współ-

finansować budowę tamtejszego kościoła, a zanim powstał ostateczny plan jego 

budowy, przydzielone drewno, które parafia uzyskała na ten cel, nie nadawało się już 

do wykorzystania. 

Konkretne działania w sprawie parafii w Nowosolnej podjęto dopiero w czasach 

Królestwa Polskiego. Powołanie tej parafii nadal nie przebiegało płynnie, w 1818 roku 

w okolicy formowały się też inne wspólnoty luterańskie, w tym parafia w Pabianicach. 
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Część okolicznej ludności wiązała się z parafią powstałą już w Brzezinach i planowaną 

w Zgierzu. Mieszkańcy Nowosolnej nie rezygnowali jednak z dążeń do usamodzielnie-

nia parafii. W 1820 roku przeprowadzono ankietę, która miała dać odpowiedź, co do 

zasadności lokalizacji kościoła w tym miejscu. Wskutek tych działań w Nowosolnej 

w 1821 roku powstała drewniana kaplica. Budowę kościoła zapowiadano na rok 1824, 

jednak zbiegło się to z planami powołania pierwszej parafii łódzkiej, w której kosztach 

budowy parafianie z Nowosolnej musieli też partycypować. W 1826 roku prace nad 

pierwszym kościołem parafialnym w Łodzi były już mocno zaawansowane. W obliczu 

tej sytuacji kościół w Nowosolnej uzyskał status łódzkiego filiału (Badziak Chylak, 

Łapa 2014, s. 313). Możliwość zmiany tej sytuacji nastąpiła dopiero w 1839 roku. Przy 

okazji zbierania składki na zbór łódzki, swoją dezaprobatę wobec braku samodzielności 

parafii w Nowosolnej wyraziło kilka osad ewangelickich. Ponowiono wniosek do 

Generalnego Konsystorza wyznań ewangelickich, o utworzenie parafii w Nowosolnej  

i zgodę nareszcie uzyskano. Wydzielenie granic tej wspólnoty odbyło się niestety nie 

bez kłopotów. Na potrzeby parafii w Nowosolnej z parafii łódzkiej wyodrębniono, poza 

oczywiście nią samą, także: Wiączyń Górny, Dolny i Nowy, kilka miejscowości  

z gminy Bedoń, Podwiączyń z obrębu parafii w Brzezinach oraz kilka miejscowości  

z parafii zgierskiej, m.in.: Bukowiec, Dąbrowę, Grabinę. Formalnie parafia rozpoczęła 

działalność od 1840 roku, choć za początek jej istnienia w samej wspólnocie uznaje się 

1838 rok (Kneifel 1962, s. 110; Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 314). 

Do grona najstarszych ośrodków luteranizmu w badanym województwie zaliczyć 

należy także zbór z Piotrkowa Trybunalskiego. Na obszarze, na którym dzisiaj istnieje 

ta parafia, do końca XVI wieku istniały już dwie inne luterańskie wspólnoty: w po-

bliskim Wolborzu i Bogdanowie, jednak nie przetrwały one okresu kontrreformacji. 

Wzmianki mówiące o pierwszym ewangelickim księdzu w Piotrkowie dotyczą roku 

1793. Rok ten uważany jest jednocześnie za datę powstania parafii (Gryniakow 1958,  

s. 203). W tym czasie wiadomo już było o kilku okolicznych miejscowościach: 

Meszcze, Polichno, Grabica i Łaznów, w których potrzebna była posługa duszpasterska 

dla zorganizowanych grup osadników wyznania ewangelickiego. Zdarzało się, że grupy 

osadników przybywały na nowe tereny wraz z osobami, które pełniły posługę kantorów, 

aczkolwiek konieczna była w tych miejscach również opieka duchownego, o pozyskanie 

którego nie było już tak łatwo (Gryniakow 1958, s. 203). Za czasów pruskich, w 1795 

roku ówczesny rząd przekazał świeżo powstałej parafii kościół przy ul. Rwańskiej, 

gdzie siedziba piotrkowskiej parafii mieści się do dzisiaj. Uprzednio należał on do 
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zakonu oo. Pijarów. Warto podkreślić, iż kościół ten luteranie piotrkowscy odkupili 

właściwie opustoszały, wymagający pełnego zagospodarowania. W tym samym czasie 

za kadencji pierwszego pastora, o nieznanym nazwisku, został założony również 

ewangelicki cmentarz grzebalny w Piotrkowie2. 

Pod koniec XVIII wieku luteranie docierają także w rejon dzisiejszego Strykowa 

i Kutna (Kneifel 1962, s. 104). W 1791 roku właściciel Strykowa sprowadził do swoich 

dóbr sukienników z Leszna, do roku 1793 mieszkało ich już tam blisko 60, w Kutnie 

natomiast zamieszkiwało ich już wówczas 73. W tym samym czasie w Skierniewicach 

odnotowano 21 ewangelików (w tym 20 luteranów), 15 w Łowiczu i 10 w Sochaczewie. 

Wymienione osady miały najczęściej charakter rzemieślniczy lub wczesnoprzemy-

słowy, co ciekawe tworzyły one po raz pierwszy własne struktury samorządowe. 

Luteranie zamieszkujący Stryków zdominowali ówczesny magistrat miasta złożony  

z burmistrza i dwóch rajców (Fijałkowski 1998, s. 34). 

Warto też zwrócić uwagę na początki tworzenia się pomniejszych struktur wewnątrz-

parafialnych, jakimi były kantoraty z wspominaną już posługą kantorów. Były one 

jednostkami składowymi każdej ewangelickiej parafii, cieszącymi się sporą samo-

dzielnością. Znaczne były też obowiązki samych kantorów, którzy poza posługą 

duszpasterską, w szczególnych wypadkach udzielali sakramentów, grzebali zmarłych  

i prowadzili elementarne szkoły dla dzieci. Pod ich opieką pozostawały także 

cmentarze. Wyjeżdżali oni również z posługą duchową do osad najbardziej oddalonych 

od rodzimych parafii, ponieważ przebywająca tam ludność miała często problemy  

z samodzielnym dotarciem do parafii, do której przynależała. Kryteria uprawniające do 

sprawowania tej posługi były w wielu przypadkach bardzo jasne: początkowo była to 

umiejętność płynnego czytania oraz pisania. W związku z posiadanymi umiejętno-

ściami, osoba kantora była zwykle szanowana oraz poważana, a sam kantor stanowił 

wsparcie dla sołtysów, spośród których wielu pozostawało analfabetami. Funkcjono-

wanie ewangelickich kantoratów zostało uregulowane prawnie w 1849 roku. Odtąd 

obowiązki kantorów określone były poprzez specjalne instrukcje. Dokładna liczba osób 

pełniących tę funkcję dla badanego terenu pozostaje nieznana (Fijałkowski 1998, s. 36; 

Woźniak 2013, s. 201-202). 

Powstanie i rozwój kolejnych ośrodków ewangelickich badanego obszaru przypadło 

na dramatyczne dla Polski rozbiorowe lata 1793–1795. Był to niełatwy czas, w którym 

                                                           
2
 Informacje pozyskane z wywiadu z ks. Wiesławem Żydlem (październik 2015 r.)  
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centralna Polska, w tym cały obszar badawczy, stanowiły terytorium prowincji Prusy 

Południowe (Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 303). Nie zahamowało to dalszego 

napływu kolonistów z zachodu Europy. Z upływem czasu coraz większa ich liczba 

przybywała z rejonów m.in. Szwabii i Wirtembergii. W odróżnieniu jednak od 

„olędrów” osiedlano ich na terenach częściowo już zagospodarowanych. W ślad za już 

istniejącymi osadami powstawać zaczęły kolejne. I tak wokół osiedli w rejonach 

Żyrardowa i Wiskitek powstało kilkanaście ewangelickich wsi, w tym: Antoniew, 

Feliksów, Józefów, Mariampol, Teklinów i Maurycew, nazwane tak od imion członków 

rodziny Łubieńskich właścicieli tamtejszych dóbr oraz samego hrabiego Feliksa 

Łubieńskiego (Breyer 1931, s. 118). 

Na początku XIX wieku na badanym obszarze powstały dwa osiedla zamieszkane 

przez luteranów i braci morawskich (herrnhutów): wieś Lwówek (Leonberg) w okoli-

cach Sannik oraz wspominana już wcześniej Nowosolna (niem. Neu-Sulzfeld), kolonia 

tworzona od 1801 roku (Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 82). W tym samym czasie, 

ewangeliccy koloniści zostają osiedleni w obrębie ziem Księstwa Łowickiego w okoli-

cach wsi Łyszkowice i Zawady, później także Sielc i Zakulina (Fijałkowski 1998,  

s. 38). Wraz ze wzrostem liczby osiedlających się w Łowiczu ewangelików, w 1805 

roku udostępniono im kościół św. Bartłomieja oraz utworzono cmentarz na podmokłych 

terenach, na lewym brzegu Bzury. Szybko jednak, bo rok później, kościół ten został im 

odebrany i przekształcony na koszary dla przybyłych wojsk napoleońskich3
. 

Znaczącymi jednostkami parafialnymi omawianego obszaru w czasach zaborów 

stały się także: założona w roku 1801 parafia w Rudzie-Bugaju i parafia w Wiskitkach z 

1805 roku, gdzie również wkrótce powstał ewangelicki cmentarz grzebalny. Do 1810 

roku w granicach istniejących już wtedy parafii: iłowskiej, wiskickiej i rudzkiej 

mieszkało blisko 19 000 ewangelików, w większości profesji luterańskiej (Grossman 

1925, s. 47). 

Po przejściu terenów środkowej Polski pod panowanie cara Aleksandra I, po 

zakończeniu wojen napoleońskich, w granicach utworzonego Królestwa Polskiego 

nastąpił kolejny intensywny napływ ewangelickich kolonistów, który trwał tym razem 

aż do wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku (Klink-Orawska 2012, s. 18). 

Wyjątkowo licznie ewangelicy osiedlili się wówczas, ponownie w okolicach Łowicza. 

Pierwszą grupę utworzyli osadnicy z rejonów tzw. Szwabii, czyli Wirtembergii, 

                                                           
3
 Wywiad pogłębiony z ks. dr. Marcinem Undasem, proboszczem parafii luterańskiej w Zgierzu, 

październik 2016. 
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Hohenzollern oraz częściowo Bawarii. Około 1817 roku administracja Księstwa 

Łowickiego osiedliła ich we wsiach: Bednary, Gągolin, Jeziorko, Kompina, Karnków, 

Osiek i Skowroda. Drugą grupę stanowili przybysze z rejonów Kujaw (ściślej mówiąc 

okolic Chodecza) oraz środkowej i wschodniej Wielkopolski (Poznań i Kłodawa). 

Ci przybyli nieco później, bo dopiero w 1820 roku, osiedlając się w dobrach 

prywatnych, zagospodarowali nieużytki i z czasem założyli kolejne, własne siedliska. 

Były to Erminów, Kamilew i Marywil (Fijałkowski 1998, s. 40). Wymienione powyżej 

osiedla bardzo szybko zostały dołączone do istniejących już wtedy parafii. Położone na 

południe od Łowicza włączono do parafii ewangelickiej w Wiskitkach, a sam Łowicz, 

który nie miał wówczas swojej własnej parafii, a także osiedla na północ od niego, 

włączono do parafii w Iłowie (Kneifel 1971, s. 24-25; Fijałkowski 1998, s. 40). 

Ewangelicy łowiccy podejmowali starania o utworzenie filiału od roku 1818. Udało 

się to dopiero po powstaniu listopadowym, w związku osłabieniem parafii w Wis-

kitkach. Ostatecznie parafia w Łowiczu powstała w 1836 roku (Kneifel 1971, s. 24).  

W chwili powstania obejmowała ponad 2000 osób osiadłych w trzech miastach: 

Bolimów, Łowicz i Sobota oraz 62 wioskach. Podlegały jej filie w Kutnie i Wiskitkach. 

W obrębie tej parafii bardzo wysoką wartość osiągnął odsetek ludności wiejskiej, dla 

parafii łowickiej wynoszący 92% i odpowiednio jedynie 8% ludności miejskiej. 

Niecodziennym zjawiskiem dla tej parafii był także powszechny analfabetyzm, utrzy-

mujący się w połowie XIX wieku na poziomie około 70%, pomimo dość rozbudowanej 

już sieci szkół. Były to najczęściej szkoły religijne podniesione z czasem do rangi szkół 

elementarnych. Również dla innych parafii zjawisko to było uznawane w tym czasie za 

powszechne. Wyraźny jego spadek odnotowuje się w latach 70. tego stulecia (Woźniak 

2013, s. 202). Zawody najczęściej wykonywane przez przybywających w te rejony 

osadników to: garbarze, właściciele gorzelni, browarów, olejarni, warsztatów tkackich 

oraz młynów. 

Dalszy rozwój społeczności ewangelickiej i sieci parafialnej na badanym terenie, nie 

byłby możliwy, gdyby nie przychylne nastawienie władz Królestwa Polskiego. 

Ważnym momentem, na który należy zwrócić uwagę w kontekście historii luteranizmu 

w obrębie województwa i jego okolic są lata 1815–1825 (Klink-Orawska 2012, s. 18). 

W samym centrum obecnego województwa łódzkiego powstały wówczas kolejne 

ośrodki przemysłowe, gdzie masowo osiedlali się przybysze w większości wyznania 

ewangelickiego, i gdzie wkrótce potem erygowane zostały parafie ewangelickie. 



 
 

39 
 

Tak liczne powstawanie osad włókienniczych ma swoje uwarunkowania polityczne 

i gospodarcze. Działo się tak przede wszystkim za sprawą polityki rządu, który od lat 

20. XIX wieku postanowił zintensyfikować rozwój gospodarczy centralnej Polski. 

Brakowało tu jednak wykwalifikowanych przedsiębiorców i rzemieślników: tkaczy, 

sukienników i farbiarzy, którzy zasiedliliby wytypowane do tego celu ośrodki fabry-

czne. Korzystano przy tym z szeregu przywilejów wobec nowo przybyłych osadników, 

w postaci ulg podatkowych, jak również zwolnień m.in. z opłat celnych, co więcej, 

potomkowie osadników mieli zapewnione zwolnienie od bardzo długiej i uciążliwej, 

trwającej nawet do 25 lat, służby wojskowej. Po pełnym wywiązaniu się z poleconych 

im na nowym miejscu zadań, mieli pełne prawo do powrotu do macierzystego kraju 

(Klink-Orawska 2012, s. 18). 

Aktem, który zadekretował powstawanie tzw. osad fabrycznych w centrum regionu, 

było zarządzenie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z 1820 roku, zgodnie  

z którym rząd zobowiązał się pomóc osadnikom nie tylko w kształtowaniu zalążków 

przemysłu, ale także w organizowaniu życia religijnego: zapewnieniu opieki 

duszpasterskiej, wzniesieniu kościoła i plebanii dla pastora w miejscu ich zamieszkania 

(Klink-Orawska 2012, s. 18). 

W takich właśnie okolicznościach powstawały społeczności ewangelickie w wielu 

miastach łódzkiego okręgu przemysłowego. Do 1820 roku powstały osady 

włókiennicze w Brzezinach i Aleksandrowie (Kneifel 1962, s. 100). W okolice Brzezin 

w czasie, kiedy badany obszar stanowił prowincję Prusy Południowe (1793–1807) 

przywędrowała tylko nieliczna grupa ewangelików niemieckich. Dopiero po 1818 roku, 

dzięki staraniom założycielki Izabeli Ogińskiej, ich liczba zaczęła wzrastać (Kneifel, 

Richter 1983, s. 6). Przed wojną w 1931 roku według spisu ludności ewangeliccy 

Niemcy stanowili tylko 2% mieszkańców miasta, około 260 osób (Pakuła 2016, s. 1-3). 

Dużo większa grupa osadników wybrała za to obszary podmiejskie Brzezin, gdzie 

założono wiele nowych wsi. Osadników przyciągały tu bardzo dobre warunki 

gospodarcze; żyzne ziemie, gdzie z powodzeniem mogli parać się rolnictwem. W 1795 

roku powstała wieś Boginia, ponadto Erazmów, Głogowiec, Głąbie, Karasica. W latach 

następnych 1796–1800 do grona wsi zasiedlonych przez przybyszów wyznania 

ewangelickiego dochodzą kolejne osady: Gaj, Laski, Małczew (Kneifel, Richter 1983,  

s. 9). W latach 1800–1805 powstaje następna grupa tego typu osad, w tym: Borowa 

Góra, Łaznowska Wola (pierwotnie niem. Grömbach), Zielona Góra, Żakowice. Aż do 

1890 roku powstawały pojedyncze wioski w tej okolicy: 1819 – Leosin i Stamirowice, 
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1820 – Teolin, 1840 – Warszewice, 1845: Albertów i Reginów, 1863 – Leopoldów  

i 1864 – Kazimierzów, 1878 – Michałów. Ostatnie lokacje dokonały się na tym terenie 

po roku 1880: Tymianka k. Strykowa i w 1890 roku Turobowice (Kneifel 1962, s. 101; 

Pakuła 2012). 

W ślad za lokacją całej grupy wiosek zasiedlonych przez ewangelików przynajmniej 

w części z nich powstawały także kantoraty, jak również szkoły. O istnieniu sal 

modlitwy możemy mówić w przypadku miejscowości, takich jak: Albertów, Boginia, 

Borowa, Felicjanów, Gałkówek Kolonia, Głogowiec, Katarzynów, Leosin, Skoszewy, 

Stryków, Teolin, Zielona Góra, Żakowice i w samym mieście Brzeziny (Kneifel, 

Richter 1983, s. 16). Poza kantoratami w części spośród wyżej wymienionych osad  

i miejscowości powstały szkoły elementarne, otwierane przez osadników wkrótce po 

ich osiedleniu. Źródła potwierdzają istnienie takich szkół w następujących miejsco-

wościach: Albertów, Borowa, Brzeziny, Gałkówek Kolonia, Głogowiec, Katarzynów, 

Leosin, Stryków, Teolin, Zielona Góra i Żakowice. Niezbędny do funkcjonowania 

każdej osady był także cmentarz, których w parafii brzezińskiej było 27 (Kneifel, 

Richter 1983, s. 22-26; Pakuła 2012). Do czasów współczesnych zachowały się tylko 

pozostałości niektórych cmentarzy (najczęściej mocno zdewastowane), o których 

dokładniejsze informacje zostaną podane w rozdziale dotyczącym dziedzictwa 

materialnego Kościoła. Parafia ewangelicka w Brzezinach obejmowała kilkadziesiąt 

miejscowości, w których w 1939 roku mieszkało 5500 parafian (Kneifel, Richter 1983, 

s. 83-84). 

Warto w tym miejscu zaprezentować, jak wyglądały relacje społeczne przyby-

wających z zagranicy osadników z ludnością autochtoniczną – polską. Przyjmowały one 

najczęściej dwojaką formę: we wsiach zdominowanych przez ludność niemiecką, jak 

np. Felicjanów czy Teolin, integracja ze społecznością polską postępowała bardzo 

powoli, ponieważ obie grupy społeczne były początkowo dość hermetyczne, co więcej 

posiadały odrębne szkoły i sale modlitwy, co dodatkowo spowalniało procesy 

asymilacji. Nieco innym przykładem integracji może być wieś Gałkówek Kolonia 

zamieszkiwana zarówno przez Niemców (ewangelików), jak i Polaków (najczęściej 

katolików), którzy wspólnymi siłami wybudowali we wsi szkołę, później budynek 

remizy strażackiej oraz współpracowali przy budowie lokalnej drogi (Kneifel, Richter 

1983, s. 27). 

Pomysł zorganizowania parafii luterańskiej w Aleksandrowie był brany pod uwagę 

już od roku 1824, w dwa lata po nadaniu osadzie praw miejskich. Wkrótce po tym 
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wydarzeniu miasto stało się znaczącym ośrodkiem życia gospodarczego. Wraz z na-

pływem osadników wyznania luterańskiego pojawiła się potrzeba powołania parafii. 

Aleksandrowską wspólnotę współtworzyły wsie położone w obrębie dóbr Brużyca 

Wielka (obecnie obszary tych dóbr stanowią integralną część Aleksandrowa): Ruda-

Bugaj, Wierzbno, kilka wiosek wokół Bełdowa, kolejno osadnicy zamieszkujący dobra: 

Bardzeń, Dalików, Niesięcin, Puczniew, Rąbień i Zdziechów. W związku z podniesie-

niem rangi samego Aleksandrowa oraz ograniczoną liczbą okolicznych duszpasterzy, 

parafia Ruda-Bugaj została przeniesiona w 1825 roku do Aleksandrowa (Badziak, 

Chylak, Łapa 2014, s. 305). Finalnie udało się erygować aleksandrowską parafię  

z końcem stycznia 1827 roku, w chwili powstania liczyła 3921 dusz (Klink-Orawska 

2012, s. 24). 

Dalszy rozwój przemysłu spowodował przybycie osadników także i do Pabianic, 

wokół których istniały już osady zamieszkiwane przez ewangelików, jak m.in. Chechło, 

Olechów, Pawlikowice i Rydzyny powstałe przed 1795 rokiem oraz Markówka 

powstała w 1802 roku (Kirsch 2012a, s. 18). Po 1825 roku do Pabianic dotarli także 

„pożyteczni cudzoziemcy” spoza granic Królestwa Polskiego. Dla istniejącej już wtedy 

grupy kilkuset ewangelików zorganizowano kaplicę w dawnym dworze biskupów 

krakowskich, pełniącym w tym czasie funkcję ratusza. Pierwsze nabożeństwa dla 

luteranów odbywały się w tym miejscu na wiele lat przed powołaniem parafii, od około 

1803 roku. Pierwszą próbę powołania parafii w Pabianicach podjęto już w roku 1804, 

argumentując to obecnością około tysiąca osób tego wyznania na terytorium dóbr 

Kapituły Krakowskiej, osiedlonych w 27 okolicznych miejscowościach. Plany te nie 

doszły do skutku, erygowanie pabianickiej parafii odłożono w czasie (Badziak, Chylak, 

Łapa 2014, s. 305-306). Ze względu na panujące warunki polityczne i gospodarcze, 

starania o założenie tej parafii trwały kilkanaście lat. Obawiano się, że miejscowa 

ludność nie będzie w stanie podźwignąć kosztów jej utrzymania. Po przejściowych 

problemach zgoda na erygowanie parafii została wydana w 1817 roku (Badziak, 

Chylak, Łapa 2014, s. 308-309). Ostatecznie parafię ewangelicką w Pabianicach 

erygowano w 1818 roku (Woźniak 2013, s. 196). Współtworzyły ją także osoby 

zamieszkałe w Tuszynie i Starowej Górze. Pabianicka wspólnota borykała się 

początkowo z problemem lokacji kościoła, a na jej siedzibę rozważano także i inne 

miejscowości: Starową Górę bądź też pobliski Gospodarz. Po kilku latach rozważań 

przedstawiciele Tymczasowego Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego wypowie-
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dzieli się za lokalizacją kościoła w Pabianicach, a jego budowę na specjalnie 

wytyczonej w tym celu działce rozpoczęto w 1827 roku (Klimek 2012b, s. 33). 

W tym samym czasie, a więc w drugiej dekadzie XIX wieku, osadnicy niemieccy 

wyznania luterańskiego, ale i Czesi wyznania ewangelicko reformowanego, dotarli do 

Kleszczowa (ówcześnie – Dominium Kleszczów). Wokół Kleszczowa powstało wtedy 

wiele osad. Najbardziej zamożni osadnicy ulokowali się w obrębie samego Kleszczowa 

i nieistniejącego już dziś Kucowa. Pozostali zasiedlili wsie Stawki i Rogowiec. W tym 

rejonie nie brakowało także osadników z Bełchatowa, Łasku i Wielunia. Pojedyncze 

rodziny zamieszkiwały Janów, Łuszczanowice i Wiewiec. Parafia ewangelicka uformo-

wała się w Kleszczowie dopiero w połowie XIX wieku. Z parafią w Kleszczowie od 

1853 roku związana była luterańska filia z miejscowości Dziepółć (gmina Radomsko). 

Wokół kleszczowskiej parafii funkcjonowało kilkanaście ewangelickich cmentarzy 

(Kleszczów parish... 2009). 

Obszarem spoza łódzkiego okręgu przemysłowego, gdzie odnotowano przybyszów 

ze Śląska, Czech, ale też z Prus był powiat wieluński. W 1820 roku na te tereny dotarli 

nowi osadnicy, wyznający w większości protestantyzm (Kneifel 1962, s. 102). Nabo-

żeństwa dla uformowanej już wtedy parafii w Wieluniu odbywały się od 1821 roku. 

Wiadomo także o istnieniu poza miastem kaplicy w Krzeczowie, domach modlitwy  

w Janowie, Lututowie, Marianowie, Swobodzie Świątkowickiej i Wolnicy Grabowskiej 

(Kneifel 1962, s. 165). 

Rok później na gruntach wsi Żabice (obszar dóbr Żabice Wielkie) założona została 

następna osada fabryczna – Konstantynów, choć de facto początki osadnictwa fabrycz-

nego w tym rejonie datowane są na rok 1816 (Nartonowicz-Kot 2006, s. 39; Badziak, 

Chylak, Łapa 2014, s. 315). Założycielem osady był baron Mikołaj Krzywiec 

Okołowicz. Dzięki jego staraniom do Konstantynowa sprowadzono 150 rodzin tkaczy. 

Po osiedleniu się połowy spośród wskazanej liczby rodzin dziedzic zapewniał także 

nieodpłatnie działkę i budulec do wzniesienia ewangelickiego kościoła, dodatkowo 

ziemię na potrzeby założenia cmentarza oraz materiały do jego ogrodzenia (Nartonowicz- 

-Kot 2006, s. 40). Mimo że wszystkie warunki dla budowy kościoła zostały spełnione 

(parafia posiadała odpowiednią działkę oraz wszelkie niezbędne materiały budowlane), 

to prace ukończono dopiero w 1824 roku. Uformowanej parafii podlegały następujące 

wioski i kolonie: Brus, Huta Jagodnicka, Jagodnica, Łaskowice i Złotno, dziś stano-

wiące integralną część Łodzi ( Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 316). 



 
 

43 
 

Kolejne lata 1822–1825 przynoszą pojawienie się luteranizmu w dziejach następujących 

ośrodków miejskich: Sieradza, Tomaszowa Mazowieckiego, Zduńskiej Woli i Zgierza. 

Do Sieradza protestanci dotarli na przełomie wieków XVIII i XIX. Za Prusakami, 

którzy wkroczyli tutaj po 1793 roku, zaczęli przybywać koloniści wyznania ewange-

lickiego ze swoimi rodzinami (Milczarek 2001, s. 52-54). Wspólnota ewangelicka 

powstała z inicjatywy Komisji Województwa Kaliskiego w 1822 roku (Olejnik 2006, 

s. 156). Do celów sakralnych tutejsi luteranie wykorzystywali początkowo dom 

modlitwy, wzniesiony pod koniec XIX wieku, rozbudowany i przekształcony w kościół 

na początku XX wieku (rok poświęcenia 1925). Równolegle do przybycia na tereny 

dzisiejszego Sieradza, gmina ewangelicka założyła cmentarz grzebalny przy tzw. 

trakcie starowarckim. Dokładna data założenia tego cmentarza nie jest znana. Dostępne 

źródła wzmiankują o pochówkach na jego terenie m.in. w 1819 oraz 1837 roku 

(Milczarek 2001, s. 52). 

Historia przybycia luteranów na tereny dzisiejszego Tomaszowa Mazowieckiego jest 

ściśle związana z początkami miasta, założonego pod nazwą Tomaszów przez hrabiego 

Antoniego Ostrowskiego w 1823 roku (Biernat 2014, s. 7). Sama parafia luterańska 

zaczęła kształtować się o wiele wcześniej, bo już w 1820 roku, kiedy w Tomaszowie 

powołane zostało kolegium kościelne, dążące do erygowania parafii. Budowa kościoła 

trwała aż do roku 1839, jednak parafię erygowano przed jej ukończeniem w roku 1830 

(Informator obchodów 100-lecia... 2002). 

W 1824 roku nastąpiło erygowanie parafii w Zgierzu (Szlawski 2007, s. 2). Ośrodek 

ten w 1820 roku został włączony do grona tzw. miast rządowych, przez co stanowił 

przedmiot zainteresowań wielu środowisk, w tym wspólnoty osiadających tam 

stopniowo osadników, w większości wyznania luterańskiego (Badziak, Chylak, Łapa 

2014, s. 432). Podobnie jak w przypadku innych osad, powstanie parafii w Zgierzu 

poprzedziło wcześniejsze lokowanie w tym rejonie kolonii, z dominacją ludności 

protestanckiej: Dąbrówki – 1788, Swędowa – 1792; Radogoszczy – 1794; Proboszczewic 

– 1800; Rosanowa i Białej – 1840 (Klink-Orawska 2012, s. 27-28). Reasumując, parafii 

zgierskiej podlegały tereny zlokalizowane na południe i południowy wschód od miasta. 

W jej obrębie znalazła się również gmina Radogoszcz (obecnie w granicach Łodzi). Do 

parafii należała ponadto ludność zamieszkała w Grabieńcu – późniejszym Mikołajewie 

(dominium Kały), społeczności ewangelickie z gminy Łagiewniki, a także z obszarów 

na wschód i południowy wschód od samego Zgierza. Pewna część wymienionych 
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wcześniej terenów w 1840 roku znalazła się w strukturach parafialnych kościoła  

w Nowosolnej (Woźniak 2013, s. 194). 

W 1825 roku rozpoczęło się osadzanie ewangelików w okolicy Zduńskiej Woli, co 

zbiegło się w czasie z powstawaniem zalążków samego miasta. Wiąże się to z przy-

byciem osadników z Czech i Saksonii (Stulczewski 2009, s. 87). Za przykładem innych 

miast, tutejsi ewangelicy dość szybko podjęli starania o utworzenie odrębnej wspólnoty 

i erygowanie samodzielnej parafii. Ze strony ówczesnego dziedzica Zduńskiej Woli, 

Stefana Złotnickiego, parafianie uzyskali dwie działki pod budowę kościoła oraz zgodę 

na utworzenie cmentarza. Parafia usamodzielniła się bardzo szybko, bo już dwa lata 

później, w 1827 roku. Chęć współtworzenia gminy luterańskiej zadeklarowało wówczas 

408 ewangelickich rodzin ze Zduńskiej Woli i okolicznych wsi (Stulczewski 2009,  

s. 88). W drugiej i trzeciej dekadzie XIX wieku ukształtowały się wspólnoty ewange-

lickie w Ozorkowie (1826), Rawie Mazowieckiej (1829) i Bełchatowie (1837). 

Sytuacja samego Ozorkowa na tle innych omawianych tutaj ośrodków była dość 

uprzywilejowana z racji kreatywnego właściciela osady – Ignacego Starzyńskiego 

(Górny 2014, s. 8). Wspólnota ewangelicka, złożona z coraz liczniej przybywających do 

Ozorkowa osadników, dokonała nieoficjalnego powołania parafii już w drugiej połowie 

1814 roku, i równolegle zaczął tam rezydować na stałe pastor (Górny, Łuczak 2009,  

s. 32). Co ciekawe, doszło do tego jeszcze przed nadaniem Ozorkowowi praw 

miejskich, co nastąpiło dopiero w 1816 roku. Pierwszy drewniany kościół dla tej 

wspólnoty, zbudowany w formie prostokąta, widnieje na planie z 1816 roku. 

Oczywiście członkowie formującej się parafii mieli świadomość tymczasowości 

drewnianego obiektu, który jak najszybciej miał być zastąpiony kościołem murowanym. 

Należy tutaj dokonać dygresji, iż taka sytuacja miała miejsce w przypadku większości 

omawianych miast, ponieważ początkowo skromne budżety ewangelickich wspólnot 

nie pozwalały na wzniesienie trwalszego, murowanego obiektu. Sprawa wzniesienia 

okazałego kościoła murowanego była najczęściej uzależniona od poparcia właściciela 

osady oraz od hojności zamożnych darczyńców. Wracając do Ozorkowa, starania 

parafian o wzniesienie kościoła murowanego podjęto w 1821 roku, kiedy do miasta 

przybyli pierwsi przedstawiciele znamienitych ozorkowskich rodzin: Wernerów  

i Schlosserów – późniejszych wspomożycieli tej parafii. Wsparcie tego celu okazał 

także wspominany już Ignacy Starzyński, wystosowując odpowiednie pismo do władz 

wojewódzkich, niestety bezskutecznie. Nie przeszkodziło to jednak w oficjalnym 

erygowaniu parafii w 1826 roku. Finalnie, po wielu trudach, kościół w Ozorkowie 
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został wzniesiony w 1842 roku i jest on jednym z najciekawszych obiektów architek-

tonicznych wzbogacających krajobraz miasta (Trzcińska 2011, s. 18).  

Pozostając tematycznie w rejonie Ozorkowa, warto omówić także historię wspólnoty 

ewangelickiej, która ukształtowała się w sąsiedniej Łęczycy, gdzie przez blisko sto lat, 

od 1841 roku, funkcjonował filiał podległy parafii ozorkowskiej. Wcześniej ewangelicy 

z tych terenów przynależeli do parafii w Przedeczu. Dwa lata później, za sprawą działań 

członka gminy i fabrykanta Adolfa Schlabitza, parafianie uzyskali plac w Łęczycy pod 

budowę świątyni, gdzie wkrótce został przeniesiony i ponownie złożony drewniany 

kościół ewangelicki z Aleksandrowa. Obraz ołtarzowy ufundował mieszkaniec 

Ozorkowa i parafianin Karol Scheibler – przyszły łódzki potentat przemysłowy 

(Łuczak, Górny 2009, s. 32). 

Nowej ojczyzny ewangeliccy osadnicy z Niemiec, u progu XIX wieku, poszukiwali 

także w Rawie Mazowieckiej i jej okolicach. Równolegle powstawały kolonie wiejskie 

wokół miasta: Franciszkanów i Strobów w 1800, Kochanów i Brzozów (1802). Około 

1820 roku założone zostały kolonie: Annosław, Kaleń, Łochów, Raducz, Stanisławów, 

Studzianki i Tranapol (Kneifel 1962, s. 91). Pierwsze kroki prowadzące do powstania 

parafii podjęto w 1821 roku, kiedy spośród licznej grupy parafian wybrana została 

nieoficjalna rada parafialna (Informator parafii… 2015, s. 26-29). Ewangelicy rawscy 

zwrócili się w tym czasie do władz z wnioskiem o przejęcie ruin katolickiego kościoła 

św. Ducha, który uzyskali wraz z działką po kilku latach starań4. Wkrótce kościół został 

odremontowany i przystosowany do pełnienia funkcji religijnej. Oficjalne potwierdzenie 

istnienia parafii nastąpiło w 1829 roku (Fijałkowski 1991b, s. 20-23). 

W trzeciej dekadzie XIX wieku wyznawcy kościoła luterańskiego dotarli w okolice 

Bełchatowa. Dziewiętnastowieczna historia tego miasta związana jest z rodziną 

Kaczkowskich. Za sprawą działań dzierżawcy Bełchatowa, Józefa Kaczkowskiego,  

w 1801 roku powstała tutaj manufaktura włókiennicza, a w 1820 roku miasto zostało 

zaliczone do grona miast rządowych i nabrało całkiem nowego, przemysłowego 

charakteru. Prawdopodobnie ta data wyznacza początek osadnictwa niemieckich 

osadników wyznania ewangelickiego w tej okolicy (Kulesza, Goździewicz 2006,  

s. 164). Budowa ewangelickiej świątyni rozpoczęła się w roku 1830, przy poparciu 

inicjatywy przez Kaczkowskiego, i trwała dwa lata. Oficjalne powołanie parafii i kon-

sekrowanie kościoła odbyło się nieco później – w 1837 roku (Kulesza, Goździewicz 

                                                           
4 Wywiad z diakonką Haliną Radacz, proboszczem parafii w Rawie Mazowieckiej, wrzesień 2016. 
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2006, s. 165). Bełchatowskiej parafii podlegała filia w Pożdżenicach (u progu XX 

wieku nazwa tej miejscowości brzmiała Poździenice). W 1852 roku za sprawą 

ówczesnego pastora powstała tu szkoła elementarna. Naukę w niej pobierała ponad 

setka dzieci. Niestety, pomyślny rozwój Bełchatowa przerwał upadek powstania 

listopadowego, wskutek czego miasto podupadło i utraciło na pewien czas prawa 

miejskie (Zawilski 1967, s. 75). 

Pozostając jeszcze na chwilę przy drugiej i trzeciej dekadzie XIX wieku, należy 

przeanalizować losy zborów ewangelickich z Poddębic i Radomska. W przypadku 

pierwszego ze wymienionych ośrodków, pojedyncze kolonie zasiedlane ewangelikami 

powstawały już od 1796 roku. Osadnictwo w tym miejscu przybrało na sile zwłaszcza 

po roku 1822, kiedy Poddębice uzyskały prawa miejskie, dzięki staraniom ówczesnego 

właściciela – Klemensa Zakrzewskiego. To właśnie temu dziedzicowi przypisuje się 

sprowadzenie do Poddębic kolonistów-sukienników pochodzenia niemieckiego, jak 

również założenie manufaktury. Wskutek tych kreatywnych posunięć, miasto zaczęło 

się pomyślnie rozwijać. Dopiero gwałtowny rozwój Łodzi i wybuch powstania listopa-

dowego zahamowały ten proces (Busch 1867, s. 160). 

Niespełna trzy lata później w 1825 roku, na terenie Poddębic istniał już kościółek 

konstrukcji szachulcowej, wykorzystywany przez luterańską ludność. Nie przetrwał on 

jednak długo, w latach 60. XIX wieku popadł w ruinę i niedługo potem został 

rozebrany. Zorganizowana wspólnota ewangelicka uformowała się nieco później.  

W 1838 roku powstał w Poddębicach filiał parafii w Konstantynowie, który usamo-

dzielnił się jako parafia dopiero w 1936 roku. Jako datę budowy murowanego kościoła, 

który przetrwał do czasów współczesnych, źródła podają rok 1871, choć zorganizowana 

wspólnota luterańska mogła już istnieć w latach 20. XIX wieku. W 1853 roku  

w Poddębicach została wzniesiona również pastorówka, dla pastora, który był obecny  

w mieście już wcześniej (Kneifel 1971, s. 173-174).  

Działania mające doprowadzić do powstania wspólnoty ewangelickiej w Radomsku 

przebiegały w sposób bardziej burzliwy aniżeli w Poddębicach. W kształtowaniu się tej 

parafii uczestniczyły sąsiadujące z Radomskiem wioski: Feliksów i Dziepółć. Pierwszą 

osadą, mającą dać początki przyszłej parafii w Radomsku, był Feliksów; w 1841 roku 

powstał tam filiał (zwany też Zapolice). Bardzo szybko, bo już w następnym roku został 

on przeniesiony do Radomska, gdzie władze miasta zadeklarowały wolę przekazania 

ewangelikom kościoła szpitalnego (ostatecznie do przekazania obiektu nie doszło). 

W obliczu braku możliwości rozwoju wspólnoty w samym Radomsku, centrum filiału 
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przeniesiono po raz kolejny w 1851 roku do Dziepółci, gdzie mieściła się szkoła 

ewangelicka. Z biegiem lat w Dziepółci wzniesiono niewielki murowany kościółek 

ewangelicki, który poświęcono i oddano do użytku w 1915 roku (Kneifel 1971, s. 118-

119). Równolegle na terenie Radomska (funkcjonującego wówczas pod zaborczą nazwą 

Noworadomsk) nabożeństwa luterańskie odbywały się w wynajmowanej sali modlitwy. 

Kwestia umiejscowienia siedziby filiału pozostawała dalej nierozstrzygnięta. W 1917 

roku powstał odrębny filiał w Radomsku, natomiast w czerwcu 1925 roku doszło tu do 

poświęcenia kościoła ewangelickiego, budowanego od 1910 roku (Dąbek 2010, s. 135). 

Parafię ewangelicką Radomsko-Dziepółć powołano w 1936 roku, na mocy nowego 

ustawodawstwa kościelnego, z połączenia obu wcześniejszych filiałów. Wznowiło to 

rywalizację między tymi ośrodkami, tym razem o miejsce stałego zamieszkania pastora. 

Ze względu na niedostateczną liczbę materiałów źródłowych trudno powiedzieć coś 

więcej na temat dalszych dziejów tego zboru, który w układzie Radomsko-Dziepółć 

funkcjonował do 1945 roku (Kneifel 1971, s. 118-119). 

Jedną z najmłodszych, jeśli nie najmłodszą spośród wszystkich przywoływanych  

w tej części pracy wspólnot luterańskich badanego regionu jest parafia z Zelowa. 

Powstała ona dopiero na początku XX wieku, choć ewangelicy-augsburscy na tych 

ziemiach byli obecni już od lat 20. XIX wieku (Papuga, Gramsz 2003, s. 71).  

W pierwszej kolejności dotarli tutaj osadnicy czescy, i to oni zapoczątkowali w tym 

miejscu przemysł włókienniczy (Barwińska 1995, s. 18). Droga do usamodzielnienia się 

parafii luterańskiej w Zelowie nie była łatwa. Początkowo nie była ona samodzielnym 

zborem, ale filiałem podległym parafii w Bełchatowie. Jednak zalążkiem ewangelickiej 

parafii w Zelowie stała się pobliska wieś – Pożdżenice, gdzie w 1857 roku założony 

został zbór będący filiałem parafii ewangelickiej w Bełchatowie. Ewangelicy zelowscy 

korzystali więc z usług kantora z Pożdżenic oraz pastora z Bełchatowa, który wizytował 

to miejsce kilkanaście razy w ciągu roku. Ze względu na brak danych trudno ustalić, jak 

kształtowała się wielkość tego zboru, wiadomo jedynie, że w drugiej połowie XIX 

wieku była to społeczność licząca około 1500 osób (Papuga, Gramsz 2003, s.71-72). 

Ze względu na migracje ludności zbór ten zaczął się jednak stopniowo zmniejszać 

i ośrodkiem koncentracji ewangelików na powrót stał się Zelów, gdzie liczba 

protestantów stopniowo zaczęła wzrastać. Trudno jednak dokładnie ustalić, jak duży był 

to wzrost, ponieważ często statystyki ujmowały liczbę osób wyznania ewangelicko- 

-augsburskiego łącznie z członkami zelowskiej parafii reformowanej. W pierwszej 

dekadzie XX wieku w Zelowie zamieszkiwało ponad 4 tysiące protestantów, nie 
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wiadomo jednak, ilu z nich stanowili luteranie. Na początku lat 30. XX wieku, kiedy 

zapadły decyzje dające zelowskiej wspólnocie niezależność (finalnie samodzielna 

parafia w Zelowie utworzona została w 1940 roku), społeczność ewangelicka (głównie 

narodowości niemieckiej) osiągała w Zelowie liczebność około 500 osób. Po II wojnie 

światowej zbór zelowski na pewien okres właściwie przestał funkcjonować. Swoją 

działalność wznowił około 1950 roku w obliczu wielu problemów: braku pastora  

i zniszczeń wybudowanego nota bene kilkanaście lat wcześniej kościoła. Dzięki 

pomocy pastorów parafii reformowanej udało się przywrócić choćby prowizoryczne 

działanie tej wspólnocie. 

Rozwój sieci parafialnej na ziemi łódzkiej przyniósł w skali całego regionu szereg 

wymiernych korzyści. W pierwszej kolejności należy wskazać ożywienie gospodarcze 

oraz społeczne wielu miast i miasteczek, gdzie dotarli ewangeliccy osadnicy. Ich 

przybycie dla wielu miast naszego województwa wiązało się nie tylko z powstaniem 

manufaktury, ale z czasem owocowało także powstaniem szkoły elementarnej, budynku 

straży pożarnej, taniej kuchni, domu opieki lub przedszkola zwanego często freblówką. 

Szczegółowe omówienie korzyści płynących z osadnictwa zagranicznych przybyszów 

wyznających luteranizm w miastach województwa łódzkiego zostanie dokonane 

w rozdziale czwartym, poświęconym aktywności członków badanego kościoła. 

Rosnąca z roku na rok liczba samodzielnych parafii oraz filii przede wszystkim 

ułatwiła pracę lokalnym kantorom, którzy zwykle mieli w zakresie swoich obowiązków 

wiernych z kilku lub kilkunastu miejscowości. Pozwoliło to ponadto wytyczyć bardziej 

precyzyjnie granice poszczególnych parafii, i co za tym idzie, zwiększyć ich wpływy 

poprzez nałożenie na wszystkich wiernych podatku kościelnego zwanego „składką 

parafialną” (Fijałkowski 1998, s. 41). Społeczność ewangelicka, w ciągu niespełna stu 

lat utworzyła na badanym terenie silną liczebnie sieć parafialno-kantoracką. Powstałe  

w jej ramach struktury religijne i świeckie, czyli przede wszystkim omawiane parafie  

i kantoraty, przetrwały w większości aż do II wojny światowej (Klink-Orawska 2012, 

s. 19). 

2.3. Rozwój i funkcjonowanie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łodzi 

(do 1918 roku) 

Poza analizą rozwoju kościoła luterańskiego z punktu widzenia poszczególnych 

ośrodków badanego obszaru, konieczne jest także szczegółowe spojrzenie na historię 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w samej Łodzi. Dziedzictwo tej denominacji, 
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stanowiące przedmiot dalszej części pracy, przetrwało tragiczne lata obu wojen świato-

wych oraz niełatwe dla kościołów mniejszościowych lata Polski Ludowej. Świadomość 

tego faktu wymusza potrzebę odrębnego omówienia sytuacji protestantyzmu w Łodzi. 

Napływ protestantów do Łodzi, a następnie na tereny, które w ciągu badanego 

okresu zostały do niej przyłączone, był uwarunkowany przede wszystkim względami 

gospodarczymi oraz politycznymi. Przybywanie osadników popierały władze zaborcze, 

dla umocnienia swoich wpływów. Po wojnach napoleońskich i kongresie wiedeńskim 

ziemia łódzka została wcielona w skład Królestwa Polskiego, przechodząc jednocześnie 

pod panowanie carskiej Rosji. Rosnąca liczba napływających osadników została  

w Łodzi odnotowana tuż po ogłoszeniu postanowienia Rady Administracyjnej z roku 

1820. Dokument ten umożliwił tworzenie w miastach rządowych przemysłowych osad, 

które zasiedlać mieli rękodzielnicy, tkacze czy farbiarze (Badziak, Chylak, Łapa 2014, 

s. 27). Już w 1821 roku rozpoczęto wytyczanie granic Nowego Miasta z ośmiobocznym 

rynkiem (obecny plac Wolności) oraz główną osią, którą stanowił trakt piotrkowski – 

dziś ulica Piotrkowska. To tutaj mieli osiedlać się nowo przybyli sukiennicy, zwani  

w tym czasie nieco na wyrost „fabrykantami”. Pierwszym przybyłym do Łodzi w 1821 

roku osadnikiem był Fryderyk Wilhelm Daun, jednak opuścił on miasto zaledwie po 

miesiącu, nie widząc tutaj dla siebie szans na dobrobyt. Nowe Miasto zaczęło się 

zaludniać dopiero w 1823 roku, i od tego momentu liczba osadników stale rosła 

(Stefański 1992b, s. 14, Flatt 1853, s. 27). O skali sukcesu, jakim było utworzenie 

Nowego Miasta i osady Łódka, mówią wyraźnie dane dotyczące liczby ludności:  

w 1820 roku Łódź liczyła 767 mieszkańców, a zaledwie osiem lat później liczba ta 

przyrosła ponad sześciokrotnie, osiągając wartość 4273 osób (Janczak 1982, s. 38-40). 

Przybywającym do Łodzi osadnikom zapewniono liczne uprawnienia i przywileje,  

w tym pomoc państwową w organizowaniu opieki duszpasterskiej oraz obietnicę 

wybudowania kościoła i plebanii (Czembor 1998, s. 46).  

Liczba ewangelików w Łodzi dalej systematycznie rosła wraz ze wzrostem ogólnej 

liczby jej mieszkańców, przy czym w drugiej połowie XIX wieku przyrost ten był 

wolniejszy niż w przypadku innych wyznań (Statystyka miasta Łodzi 1918–1920, 1922, 

s. 3). Dość szybko z napływających do Łodzi osadników wykształciła się grupa 

zamożnych fabrykantów, stanowiących część ówczesnej elity Łodzi. W końcu drugiej 

dekady XIX wieku ewangelicy stanowili w Łodzi jedną trzecią ludności, a dwadzieścia 

lat później – jej połowę (Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 316). 
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Poza działalnością przemysłową, społeczność ewangelicka nie zapominała o potrze-

bach duchowych. Od chwili przybycia stanowiło to dla osadników temat niezwykle 

istotny. Co ciekawe postulat dotyczący utworzenia pierwszej łódzkiej parafii złożono na 

ręce ówczesnego burmistrza Łodzi, Antoniego Czarkowskiego, w 1822 roku, kiedy  

w obrębie samej Łodzi nie mieszkał na stałe jeszcze żaden kolonista tego wyznania 

(Strzałkowski 2005, s. 6). Z wnioskiem takim wystąpili wtedy mieszkańcy okolicznych 

wsi powstałych jeszcze za czasów zaboru pruskiego, zasiedlonych całkowicie lub częś-

ciowo przez imigrantów wyznania ewangelickiego. Rolnicza ludność kolonii niemal 

całkowicie ewangelickich, takich jak: Bedoń, Brużyca, Nowosolna czy Ruda-Bugaj, 

wiedząc o planach powstania w Łodzi przemysłu włókienniczego, wyszła z propozycją 

erygowania odrębnej parafii (Stefański 1992b, s. 14-15). 

W związku ze wskazanym wcześniej postulatem, w czerwcu 1824 roku przeprowa-

dzono urzędowy spis ludności ewangelickiej, który wykazał liczbę 3200 osób tego 

wyznania, z czego najwięcej, bo aż 1028, zamieszkiwało w Nowosolnej, znacznie 

mniej, bo blisko 500, w Antoniewie (Czembor 1998, s. 46). Należy pamiętać, że 

decyzja o powstaniu pierwszej parafii łódzkiej w związku z tak liczną zbiorowością 

ewangelików w Nowosolnej nie zapadła jednomyślnie i początkowo zdania w tej spra-

wie były podzielone. Na zaistniałą sytuację korzystnie wpłynęło rozpoczęcie budowy 

osady fabrycznej – Łódki, co przyspieszyło realizację tego zamierzenia. W momencie 

zapadnięcia decyzji o powstaniu pierwszej łódzkiej parafii, wszystkie wymienione 

wcześniej zbory podlegały jeszcze parafii ewangelickiej w Zgierzu. Pastorem tej parafii 

był w tym czasie ks. Henryk Bando. Wkrótce stanął on na czele komitetu budowy 

parafii łódzkiej wraz z Christianem Wendischem – fabrykantem łódzkim, Janem 

Adamowskim – kupcem i Klebsatellem – sołtysem Nowosolnej. Wmurowanie kamienia 

węgielnego pod budowę kościoła św. Trójcy miało miejsce 26 kwietnia 1826 roku 

(Jubiläumsschrift...1913, s. 72).  

W tym samym roku, rozporządzeniem Komisji Rządowej ds. Kultu i Oświecenia 

Publicznego określone zostały granice tworzącej się parafii. Zgodnie z nim należeć do 

niej miały 503 rodziny z samej Łodzi oraz okolicznych wiosek położonych nie dalej niż 

1, 25 mili od miasta (ok. 15,4 km). Były to więc: Andrzejów, Augustów, Andrespol, 

Antoniew, Budy Bedońskie, Dąbrowa, Górki, Janów, Justynów, Mileszki, Nowosolna, 

Stoki oraz Wiączyń Górny, Dolny i Nowy. Do parafii przynależały także rodziny 

ewangelicko-reformowane, którym zapewniono co jakiś czas wizyty duchownego 

reformowanego (Czembor 1998, s. 47). 
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Problematyczny stał się jednak wybór pierwszego proboszcza dla parafii św. Trójcy. 

W rok po określeniu granic parafii ewangelickiej w Łodzi, parafianie łódzcy bez 

porozumienia z konsystorzem sprowadzili do parafii ks. Fryderyka Metznera z Kamie-

nicy Saskiej (Chemnitz). Decyzją zgromadzenia parafialnego został on wybrany 

proboszczem parafii, jednak konsystorz dość długo nie chciał zatwierdzić tego wyboru, 

argumentując, że ks. Metzner nie zna języka polskiego. Ostatecznie jednak wydano 

zgodę i wprowadzenie nowego proboszcza nastąpiło podczas uroczystego poświęcenia 

kościoła 26 czerwca 1829 roku. Księdzu Metznerowi przypisuje się upowszechnienie  

w Łodzi najstarszego dokumentu drukowanego. W 1839 roku, na okoliczność 

poświęcenia domu Zgromadzenia Majstrów Tkackich, zlokalizowanego u zbiegu ulic 

Piotrkowskiej i Przejazd (Tuwima), napisał pieśń wykonaną przez miejscowy chór. 

Tekst tej pieśni został wydany drukiem (Strzałkowski 2005, s. 7). 

Już u progu swojego istnienia, pierwsza łódzka parafia luterańska liczyła blisko sześć 

tysięcy członków. Z roku na rok przybywało wiernych, których liczba utrzymała się  

na wskazanym poziomie, nawet po wydzieleniu się odrębnej parafii luterańskiej  

w Nowosolnej. Liczna parafia oznaczała liczne obowiązki, w tej sytuacji pastorowi 

pomagały też osoby świeckie, w tym nauczyciele religii. 

Wkład w rozwój parafii mieli także herrnhuci, którzy w latach 40. XIX wieku 

utworzyli swoje pierwsze struktury społeczne (Czembor 1998, s.79-80; Woźniak 2013, 

s. 206). Herrnhuci przybyli do Łodzi z Nowosolnej w 1847 roku. Nabożeństwa 

odbywały się na Piotrkowskiej 105, a po 1859 r. w Wielkiej Sali przy ul. Andrzeja, 

obecnej ul. A. Struga (Szczepankiewicz-Battek 2015, s. 64-65). 

Szereg istotnych zmian dla łódzkiej parafii przyniósł rok 1830. Ze względu na 

przepisy zakazujące grzebania zmarłych wokół kościołów, pastor Metzner przedłożył 

władzom wojewódzkim postulat wyznaczenia działki na potrzeby cmentarza grzebalnego 

dla łódzkiej parafii ewangelickiej. Miejsce dogodne do tego celu udało się ewangelikom 

uzyskać w 1830 roku przy tzw. drodze retkińskiej (ob. miejsce to można zlokalizować 

przy ulicy Ogrodowej 22). Na potrzeby pochówków, ewangelicy zakupili plac 

sąsiadujący z istniejącym już cmentarzem rzymskokatolickim, powstał w ten sposób 

pierwszy łódzki cmentarz dwuwyznaniowy. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto 

jego użytkowanie, jednak ze względu na szybki przyrost liczby ludności szybko okazał 

się być za mały. Dwie dekady później, w 1850 roku, ludność Łodzi osiągnęła 15 565 

osób, z czego ok. 43% stanowili ewangelicy (Stefański 1992b, s. 16). Dalsze powięk-

szanie cmentarza stało się jednak niemożliwe. Ostatecznie wyłączony został z użytko-
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wania w 1862 roku, choć pochówków dokonywano na nim aż do roku 1880 

(Wiercińska 2012b, s. 137-139). 

Odbiegając nieco od początków parafii św. Trójcy, warto zwrócić uwagę na 

historyczne znaczenie 1830 roku, kiedy w Królestwie Polskim wybuchło powstanie 

listopadowe. Może dziwić postawa osadników, którzy nie wyrażali poparcia dla idei 

tego zrywu narodowego. Należy jednak podkreślić, iż osadnicy przybyli na te tereny, 

kiedy Polska jako niepodległe państwo nie funkcjonowała, przez co uznawali oni 

władze carskie za legalnego przedstawiciela władzy, pod zwierzchnictwem którego 

chcieli uczciwie pracować. Odczuli oni niestety dotkliwe skutki, jakie przyniósł upadek 

powstania. W przemyśle włókienniczym doszło wtedy do zastoju, którego efekty 

dotknęły większość z nich. Sukiennicy zwracali się wówczas o doraźną pomoc do 

swoich parafii (Strzałkowski 2005, s. 7). 

Wracając do tematyki pierwszej łódzkiej parafii, należy podkreślić, iż kościół 

św. Trójcy był obiektem wyjątkowym, ponieważ stanowił pierwszy murowany sakralny 

budynek w Łodzi. Jego lokalizacja u zbiegu Nowego Rynku i ulicy Piotrkowskiej,  

w sąsiedztwie nowego ratusza, również akcentowała znaczenie ewangelików w Łodzi 

(Stefański 1992b, s. 14; Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 319). Za kościołem był 

usytuowany dom pastora, gdzie zamieszkał ks. Metzner, a z pozostałych stron kościół 

otaczał niewielki plac z ogrodem. To tam dokonywano pierwszych pogrzebów, których 

z racji młodego wieku osadników było niewiele (Stefański 1992b, s. 15-16). 

Parafia św. Trójcy zmagała się z wieloma problemami, zwłaszcza ze spłaceniem 

długu zaciągniętego na budowę kościoła. Zajmowała przy tym rozległe terytorium. Nie 

od razu udało się kościół w pełni wyposażyć. Jednak z czasem, przy pomocy funduszy 

rządowych, parafia odzyskała stabilność finansową i przy pełnym wyposażeniu mogła 

realizować swoje zadania. W funkcjonowaniu parafii ważną rolę odgrywali członkowie 

dozoru kościelnego, organu czuwającego nad prawidłową strukturą kościelnych wpły-

wów i wydatków. Działaniom tego organu przewodniczył najczęściej pastor. Obligato-

ryjnie każda z parafii powoływała również zgromadzenie parafialne (co ma miejsce do 

dziś), które było odpowiedzialne za wszelkie działania inwestycyjne i podejmowało  

w imieniu całej wspólnoty różnego typu decyzje organizacyjne. W późniejszym czasie, 

obradom takich zgromadzeń przewodniczył burmistrz lub prezydent miasta. Z upływem 

lat zaczęto dokonywać także regularnych wyborów do Kolegium Kościelnego. Człon-

kami takich wewnątrzparafialnych organów byli zwykle najzamożniejsi parafianie, jak 
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Karol Scheibler i Ludwik Grohman (Woźniak 2013, s. 200; Badziak, Chylak, Łapa 

2014, s. 324). 

Z ramienia konsystorza nad prawidłowym rozwojem parafii łódzkiej czuwał super-

intendent diecezji płockiej, dokonując systematycznych wizytacji. Kontrolowano 

wówczas sposób głoszenia Słowa Bożego, ale również sytuację parafii i szkolnictwa  

z nią związanego. Protokół z takiej wizytacji wiele mówił także o inicjatywach para-

fialnych, m.in. powołanym chórze i orkiestrze puzonistów. Uwzględniał również liczbę 

udzielanych rocznie sakramentów – ślubów i pogrzebów. 

Wraz z upływem lat pojawiały się nowe problemy. Szybko okazało się, że materiały 

użyte do budowy kościoła były słabej jakości, ponadto zmorą świątyni była wszech-

obecna wilgoć. Parafia św. Trójcy musiała przejść kilka remontów. Nie zawsze w ich 

kosztach chciały partycypować wszystkie podległe parafii zbory, np. zbór w Nowo-

solnej wyraźnie nie chciał uczestniczyć w kosztach remontów łódzkiej parafii (Badziak 

Chylak, Łapa 2014, s. 322). Wkrótce potem badany obszar zaczęły nawiedzać epidemie 

cholery, które na gruncie łódzkim zebrały wiele ofiar. W czasie drugiej epidemii, w 1852 

roku, zmarł pastor parafii św. Trójcy ks. Metzner, zostawiając bardzo liczną parafię 

łódzką (12 tysięcy wiernych) bez opieki (Strzałkowski 2005, s. 8). 

Po śmierci pierwszego proboszcza parafii św. Trójcy, stanowisko to objął w roku 

1853 ks. pastor Karol G. Manitius. Jego działalność przypadła na okres największego 

i najbardziej burzliwego rozwoju miasta. Łódzka parafia była wtedy najliczniejszą 

parafią ewangelicką w całym Królestwie Polskim. W czasie, kiedy proboszczem był  

ks. Manitius, swoją działalność przemysłową rozpoczął przybyły z Ozorkowa Karol 

Scheibler – jeden z twórców Łodzi przemysłowej i wielki ofiarodawca łódzkiej parafii 

luterańskiej (Czembor 1998, s. 50; Strzałkowski 2005, s. 8). Ksiądz Manitius był osobą 

mocno zaangażowaną w rozwój łódzkiego luteranizmu. To za jego kadencji dokonano 

generalnego remontu kościoła św. Trójcy, udało się także powołać do służby w parafii 

dwóch wikariuszy. Pomyślną działalność pastora przerwała, niestety, w 1865 roku 

decyzja konsystorza o jego odwołaniu z pełnionej funkcji i przeniesieniu do Łomży. 

Decyzję tę podjęto na podstawie najprawdopodobniej sfabrykowanych pomówień, które 

miały go rzekomo skompromitować. W praktyce osoba ks. Manitiusa była niewygodna 

politycznie oraz, w opinii carskiej władzy, wspierała środowiska rewolucyjne (Badziak, 

Chylak, Łapa 2014, s. 334). Po tym wydarzeniu parafią łódzką administrował ksiądz 

Alfred Modl (lata 1865–1867) (Kneifel 1967, s. 137), a po jego nagłej śmierci, od 1868 
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roku nowym proboszczem został ksiądz Berthold Klemens Rondthaler (Kneifel 1967,  

s. 154; Czembor 1998, s 51). 

Duża liczba ludności, nawracające epidemie i wysoka śmiertelność wśród dzieci 

powodowały szybkie zapełnianie się cmentarzy i konieczność poszukiwania przez 

władze parafii ewangelickiej nowego placu na pochówki. Dogodne do tego celu miejsce 

znaleziono przy drodze konstantynowskiej (ob. ul. Ogrodowa) i użytkowano je od 1855 

roku. Teren utworzonego cmentarza z czasem podzielono na trzy części: rzymskoka-

tolicką, ewangelicko-augsburską i prawosławną. Współcześnie cmentarz nazywany jest 

Starym Cmentarzem. Po jego zapełnieniu Rada Miejska zmuszona była zapewnić 

mieszkańcom kolejne miejsce na pochówki zmarłych. Cmentarz dwuwyznaniowy:  

w części ewangelicki, w części rzymskokatolicki planowano utworzyć przy dawnej  

ul. Pańskiej (ob. Żeromskiego). Z powodu opieszałości władz nie doszło do realizacji 

tych planów. Utworzono natomiast cały zespół cmentarzy w obrębie opustoszałej wsi 

Doły (ob. ul. Wojska Polskiego). Podobnie jak Cmentarz Stary był on przeznaczony dla 

kilku grup wyznaniowych: rzymskich-katolików, ewangelików i wyznawców prawo-

sławia (Wiercińska 2012a, s. 211). Ewangelikom udało się także utworzyć cmentarz na 

Rokiciu Starym. Kompleks nekropolii na Dołach i cmentarz ewangelicko-augsburski na 

Rokiciu weszły w skład Łodzi w czasie inkoporacji nowych terenów w 1906 roku. 

(Stępniewski, Szambelan 2009, s. 42). Cmentarz ewangelicki istniał także na Rado-

goszczu, włączony został w granice administracyjne Łodzi w wieku XX (Lewkowska, 

Walczak 1996, s. 29-41). 

Napływ ludności i wzrost jej liczby nie ustawał. Pierwszy spis ludności w Łodzi, 

który uwzględniał kryterium wyznania, miał miejsce w 1864 roku. Dane uzyskane na 

jego podstawie wskazują na dominację w mieście ludności wyznania ewangelickiego: 

13 330 luteranów i 12 513 katolików (Strzałkowski 2005, s. 8). W obliczu tak wysokiej 

liczby wiernych szybko okazało się, że jedna parafia ewangelicka w Łodzi nie 

wystarczy.  

Pod koniec lat 40. XIX wieku zmianie uległy przepisy obowiązujące w Królestwie 

Polskim, powstał także nowy Konsystorz Ewangelicko-Augsburski (Badziak, Chylak, 

Łapa 2014 s. 331). Nowe przepisy miały za zadanie ujednolicić istniejące prawo-

dawstwo i dostosować je do panującego w Cesarstwie Rosyjskim. Kolegia kościelne 

dostały nowe, szersze uprawnienia, jednocześnie państwo zaczęło wycofywać się 

z finansowania Kościołów i ich działalności. W praktyce zmiany te miały doprowadzić 

do podporządkowania Kościoła władzy państwowej, co nasiliło się jeszcze po upadku 
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powstania styczniowego. Łódzka parafia należała wtedy do diecezji płockiej (Czembor 

1998, s. 48). W 1859 roku Zgromadzenie Parafialne podjęło inicjatywę zbiórki 

funduszy na budowę nowego kościoła pod wezwaniem św. Jana. Sprawne zebranie 

funduszy uniemożliwił wybuch powstania styczniowego w 1863 roku i konsekwencje 

jego upadku: kryzys w przemyśle oraz powszechne ubóstwo. Zmieniano proboszczów, 

którzy ukarani przez władze carskie za popieranie powstania byli oddelegowywani do 

odległych miast. Za udział w wydarzeniach 1863 roku, w głąb Rosji wywieziono także 

liczną grupę łódzkich ewangelików (Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 335). 

Pomimo niełatwych czasów, liczba członków parafii św. Trójcy ciągle rosła: w 1870 

roku wynosiła ok. 20 tysięcy, a w 1880 aż 40 tysięcy. Kościół ten mieścił jednorazowo 

ok. 1200 osób, w związku z czym sprawa budowy drugiego kościoła parafialnego  

w Łodzi stawała się coraz bardziej nagląca. W raportach dotyczących funkcjonowania 

parafii z tego okresu wskazywano także na informacje o ciągle wysokiej liczbie 

niepiśmiennych parafian, w tym wielu dzieci wykorzystywanych do pracy w fabrykach 

(Czembor 1998, s. 51). Planowana budowa kościoła św. Jana mogła zostać rozpoczęta 

dopiero po uzyskaniu szeregu niezbędnych zezwoleń, co udało się zrealizować w roku 

1876. Jej rozpoczęcie długo nie było możliwe, ze względu na prawną konieczność 

uregulowania statusu własnościowego działek, na których miała stanąć świątynia. Jako 

najbardziej odpowiednie miejsce na potrzeby nowej, drugiej w Łodzi parafii, wybrano 

działki przy ul. Dzikiej (ob. Sienkiewicza), między ulicami Główną (ob. Piłsudskiego) a 

Nawrot (Stefański 1992b, s. 20; Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 343). Kiedy wreszcie 

sprawa nabrała przyspieszenia, prezesem komitetu budowy został Karol Scheibler, 

który jednocześnie zadeklarował na ten cel niebagatelną kwotę 50 tys. rubli, czyli 

połowę planowanych kosztów jego budowy. Jak podaje literatura, był on człowiekiem 

już wtedy dość mocno schorowanym, jednak na realizacji tego projektu szczególnie mu 

zależało. Kościół miał być szczególnym darem dla ewangelików łódzkich (Stefański 

1995, s. 57; Badziak, Chylak, Łapa 1998, s. 345). Finalnie budowę drugiego kościoła 

parafialnego, pod wezwaniem św. Jana, rozpoczęto latem 1880 roku od wmurowania 

kamienia węgielnego. Jednym z architektów wynajętych do stworzenia planów świątyni 

był Ludwik Schreiber, pracujący także dla samego Scheiblera. Cztery lata później 

kościół został uroczyście poświęcony w atmosferze wielkiego święta dla całego miasta. 

Przy budowie pracowało łącznie około 3 tysięcy mężczyzn (Badziak, Chylak, Łapa 

2014, s. 347-349). Na krótko przed uroczystym poświeceniem dokonano podziału 

parafii wzdłuż ulic Andrzeja i Przejazd. Obszar na północ miał przynależeć do parafii 
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św. Trójcy, a na południe do św. Jana (Czembor 1998, s. 52). Warto również zwrócić 

uwagę na skład Kolegium Parafialnego, w którym zasiadało wielu zasłużonych i za-

możnych mieszkańców Łodzi: Ludwik Grohman, Edward Herbst, Teodor Steigert sen., 

Fryderyk Wilhelm Schweikert, Juliusz Albrecht i Juliusz Kunitzer (Badziak, Chylak, 

Łapa 2014, s. 394). 

Proboszczem parafii został mianowany ks. pastor Piotr Wilhelm Angerstein (Kneifel 

1967, s. 190). Poza swoją działalnością duszpasterską ks. Angerstein przysłużył się 

swojej wspólnocie poprzez powołanie wielu stowarzyszeń działających przy parafii. 

Jako pierwszy łódzki proboszcz wprowadził regulamin parafialny, który określał po-

winności każdego parafianina i samego proboszcza, regulował on również kwestie 

finansowe oraz związane z powoływaniem organów wewnątrzparafialnych. Dbał też  

o sprawy edukacji młodych parafian, zabiegał o tworzenie w różnych częściach miasta 

tzw. szkół konfirmandów (Czembor 1998, s. 55). Placówki te miały za zadanie wspierać 

i edukować dzieci często nielegalnie zatrudniane w fabrykach, przez co zaniedbywane 

w nauce szkolnej i w wychowaniu religijnym, pozostające najczęściej analfabetami. 

Było to dość istotne, zważywszy że liczba luteranów w Łodzi systematycznie rosła. 

Dla obu istniejących w Łodzi parafii ewangelickich przełom XIX i XX wieku był 

okresem dalszego rozwoju, stymulowanego pośrednio rozwojem przemysłu. Obydwa 

kościoły okazały się zbyt małe, aby pomieścić wszystkich luteranów łódzkich, których 

liczebność w roku 1897 przekroczyła 55 tysięcy osób (tab. 1). 

Tabela 1. Wyznania w Łodzi w świetle spisu powszechnego z 1897 roku 

Lp. Wyznania Mężczyźni Kobiety 
Ogółem 

w liczbach procentowo 

1 Prawosławni 5 329 1 491 6 820 2,17 

2 Katolicy 71 551 80 171 151 722 48,32 

3 Luteranie 26 773 29 936 55 709 17,74 

4 Reformowani 163 164 327 0,10 

5 Baptyści 227 276 503 0,16 

6 Żydzi 48 827 49 844 98 671 31,42 

7 Pozostałe 230 38 268 0,08 

 Razem 153 100 160 920 314 020 100,00 

Źródło: Kulesza, Walicki, Łapa 2010, s. 29 
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Aby wybrnąć z tej sytuacji, zważywszy na poprawę koniunktury w przemyśle 

włókienniczym, zdecydowano się na rozbudowę kościoła św. Trójcy, ukończoną w roku 

1892. W przypadku parafii św. Jana, do której należała większość łódzkich luteranów, 

postanowiono parafię podzielić i wybudować oddzielną, trzecią świątynię pod wezwa-

niem św. Mateusza. O potrzebie wzniesienia świątyni dla ewangelików w południowej 

części miasta napisał proboszcz parafii św. Jana, ksiądz Angerstein, w artykule z 1898 

roku opublikowanym na łamach czasopisma „Evangelisch-Lutherisches Kirchenblatt”
5
 

(Grzegorczyk 2013, s. 33). 

Prace nad tym dziełem rozpoczęto już w 1901 roku, kiedy zapadła oficjalna decyzja 

o pobudowaniu trzeciego kościoła ewangelickiego w Łodzi oraz wybrano komitet 

budowy. Trzy lata później, w 1904 roku, został zakupiony plac przy ulicy Piotrkowskiej 

279/281, a w 1909 roku dokonano uroczystego złożenia kamienia węgielnego pod 

budowę tego kościoła (Stefański 1992b, s. 23). W początkowej fazie budowy powstała 

tylko kaplica św. Mateusza ufundowana przez małżeństwo Herbstów, później dopiero 

główny gmach świątyni, który w trakcie budowy zdecydowano się powiększyć. 

Wznoszenie świątyni, pomimo wzrostu kosztów z racji jej rozbudowy, postępowało 

bardzo sprawnie. Wiele prac wykonywali sami parafianie, nie oczekując za to żadnego 

wynagrodzenia. Na kilka miesięcy przed wybuchem I wojny światowej kościół  

św. Mateusza był pokryty prowizorycznym dachem. Budowę w sierpniu 1914 roku 

przerwały jednak działania wojenne. Nawet po ich zakończeniu, przez długi czas brako-

wało środków na ukończenie budowy z racji rekwizycji materiałów budowlanych oraz 

zaginięcia części środków zebranych wcześniej na budowę kościoła, zdeponowanych  

w rosyjskich bankach (Czembor 1998, s. 55; Grzegorczyk 2013, s. 42). 

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o planach z 1913 roku budowy kościoła 

ewangelicko-augsburskiego w obrębie osady Bałuty, gdzie odnotowywano wtedy stan 

dużego przeludnienia. Planowana świątynia miała stać się filią parafii św. Trójcy, 

jednak zamiary te pokrzyżował wybuch wojny. Projektem świątyni, która miała mieścić 

się przy ówczesnej ulicy Dworskiej (ob. Organizacji WiN), kierował architekt powiatu 

łódzkiego Franciszek Karpiński. Plany świątyni nie zostały zachowane, wiadomo 

jednak, że swoim wyglądem miała nawiązywać do gotyku. W tym samym miejscu po 

wojnie w latach 1923–1933 wybudowano kaplicę luterańską, którą obecnie użytkuje 

parafia metodystyczna. 

                                                           
5
 „Evangelisch-Lutherisches Kirchenblatt”, Jahrgang 15, nr 6/1898. 
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Działania wojenne prowadzone od lata 1914 roku spowodowały wiele nieodwracal-

nych zmian dla wszystkich istniejących parafii w Łodzi, ale i poza nią. Najważniej-

szymi zadaniami wszystkich zborów i stowarzyszeń w tym czasie stały się walka  

z nędzą i ubóstwem oraz ochrona narastającej liczby wdów i sierot. Nieukończona 

kaplica św. Mateusza (zwana potocznie Mateusikiem) stała się wówczas najważniej-

szym miejscem, w którym udzielano pomocy wszystkim potrzebującym. Można tam 

było otrzymać niezbędną odzież, leki, a nawet opał. Wstrzymano działalność większości 

stowarzyszeń. W obliczu zniszczeń miasto zaczęło się wyludniać. W 1918 roku liczba 

ludności w Łodzi w porównaniu ze stanem z 1914 roku zmniejszyła się o prawie 

połowę. Funkcjonowanie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim 

w trakcie działań wojennych jak i po ich zakończeniu zostało w znacznym stopniu 

utrudnione. Liczba ewangelików uległa znacznej redukcji. O ile w przededniu wojny,  

a więc około 1914 roku, ich populacja kształtowała się na poziomie blisko 100 tysięcy, 

o tyle w momencie zakończenia wojny, w 1918 roku, spadła do 39 tysięcy (Grzegorczyk 

2013, s. 43). Były to w większości wdowy, dzieci i osoby starsze, co wynikało  

z powoływania mężczyzn do wojska. W 1918 roku, w parafiach łódzkich na 100 

mężczyzn przypadało aż 217 kobiet
6
. 

                                                           
6
 „Lodzer Freie Presse” nr 85 z 27.03.1919, s. 2 
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3. Aktywność religijna i społeczna ewangelików augsburskich – 

różnorodność i analiza form 

3.1. Wprowadzenie 

Określone we wstępie cele pracy, poza inwentaryzacją dziedzictwa materialnego  

i identyfikacją czynników kształtujących współczesną liczebność badanego Kościoła, 

obejmują również przeprowadzenie analizy form aktywności członków badanej 

wspólnoty. Aktywność ta będzie rozpatrywana w podziale na: religijną i społeczną. Dla 

lepszego uporządkowania tych treści, w obrębie każdej z części zastosowane będą jej 

dalsze podziały. W tym miejscu autorka pragnie dodać, iż przyjęcie na potrzeby tego 

rozdziału jednej spójnej klasyfikacji dla wszystkich form aktywności członków 

badanego Kościoła było zadaniem trudnym. W przypadku aktywności luteranów  

w województwie łódzkim po 1918 roku mamy do czynienia ze stopniowym ograni-

czaniem spektrum jej form, szczególnie po 1939 roku. Dla wskazanego zakresu 

czasowego, wiele poruszanych tutaj form aktywności wzajemnie się przenikało lub 

wynikało jedna z drugiej, co dodatkowo utrudniało ich jednoznaczne sklasyfikowanie. 

Specyfika i różnorodność form aktywności religijnej i społecznej luteranów będą 

rozpatrywane w obrębie współczesnych granic administracyjnych województwa łódz-

kiego, od 1918 roku aż do współczesności. Szczególnie ważny będzie w tym przypadku 

okres II wojny światowej, który stanowi cezurę kończącą liczne rodzaje aktywności 

członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, oraz rok 1989, który, symbolicznie 

wyznaczając początek demokratyzacji Polski, umożliwił częściowe ich wznowienie. 

Przed przystąpieniem do analizy nakreślenia wymaga układ treści, który będzie 

odmienny w stosunku do układu „według parafii”, zastosowanego w rozdziale 

dotyczącym dziedzictwa materialnego. Ze względu na duże zróżnicowanie liczebne 

parafii i średnią wieku parafian, nie wszystkie z nich mają współcześnie możliwość 

podejmowania jakichkolwiek przejawów aktywności w wymiarze społecznym.  

W związku z powyższym, za najbardziej uzasadniony autorka uznała układ treści 

prezentujący aktywność religijną i społeczną w odniesieniu do całości społeczności 

luteranów województwa łódzkiego. 

Poza zarysowaniem układu treści, konieczne jest też zdefiniowanie zakresu głównych 

pojęć nadrzędnych dla tej części pracy – aktywności religijnej i aktywności społecznej, 

rozpatrywanych w odniesieniu do wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
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Znaczenie obu tych terminów odnajdujemy w pracach z zakresu nauk socjologicznych  

i geograficznych. 

Aktywność społeczną wyjaśniają Monika Mularska-Kucharek i Agnieszka Świątek, 

jako: swoistą cechę osobowości, jaka przejawia się w gotowości do zajmowania się 

problemami społecznymi i wykonywania zadań na rzecz innych ludzi i grup (Mularska- 

-Kucharek, Świątek 2011, s. 69-70) oraz Maksymilian Pacholski i Andrzej Słaboń, jako: 

rodzaj działań społecznych, czyli procesu podmiotowej aktywności zmierzającej do 

osiągnięcia zamierzonego celu. Podmiotem działania może być jednostka lub 

zbiorowość. Przyjmowane cele oraz sposoby ich realizacji są zazwyczaj warunkowane 

przez społecznie ustanowione systemy wartości, w związku z tym rezultaty podjętego 

działania mają określone implikacje społeczne (Pacholski, Słaboń 2010, s. 41). 

Ze względu na fakt, iż obie te definicje nie odpowiadają w pełni charakterowi 

przeprowadzonych badań, w kontekście celu pracy autorka sformułowała własne 

operacyjne znaczenie terminu aktywność społeczna, w myśl którego, będą to: wszystkie 

dobrowolne działania, w obrębie unormowanych społecznie wspólnot, grup i stowarzy-

szeń, podejmowane [nieodpłatnie] w ramach pełnionych w nich funkcji. 

Podobnie drugi z terminów, „aktywność religijna”, definiowany jest najczęściej na 

gruncie socjologii religii, poprzez stwierdzenie, że: wszędzie gdzie pojawiał się 

człowiek, ujawniał on swą aktywność religijną i pozostawiał jej rozmaite ślady, które 

świadczą nie tylko o jego transcendentnym odniesieniu w życiu prywatnym, ale też  

o organizacji form życia społecznego i kultury (Adamski 2011, s. 5), oraz na gruncie 

teologii, gdzie traktuje się tę aktywność jako rodzaj: istoty życia, stanu, zdolności lub 

dyspozycji do czynnego regulowania stosunków jednostki z otoczeniem (Kochan 2009, 

s. 137). 

W tym przypadku autorka pracy również proponuje własną operacyjną definicję 

aktywności religijnej, przez którą rozumie: wszystkie unormowane doktrynalnie 

działania jednostek (wyznawców) podejmowane w ramach określonej wspólnoty 

religijnej, odwołujące się do wiary w wspólnie wyznawane bóstwo lub ostateczną 

rzeczywistość. 

Do zrealizowania problemu badawczego, związanego z analizą aktywności lutera-

nów województwa łódzkiego, posłużyły metody z zakresu geografii historycznej, 

geografii religii i socjologii. Kluczową rolę odegrały studia kameralne nad literaturą 

przedmiotu i metody socjologiczne: przede wszystkim metoda wywiadu pogłębionego. 
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Respondentów wybrano metodą doboru celowego (wykorzystując metodę tzw. kuli 

śnieżnej). 

W badaniach uczestniczyli przede wszystkim coraz mniej liczni i przeważnie 

zaawansowani wiekiem wierni, kolejno duchowni oraz administracja kościelna 

wszystkich szczebli, z uwzględnieniem biskupa diecezjalnego, a także przedstawicieli 

konsystorza. Finalnie do przetworzenia wyników przeprowadzonych wywiadów zasto-

sowano metody statystyczne i kartograficzne. 

Jak już wspomniano, do realizacji celu pracy zostały wykorzystane metody m.in. 

z zakresu socjologii, przede wszystkim wywiadu. Przeprowadzono je w 16 miastach 

województwa łódzkiego, z których 14 to siedziby funkcjonujących parafii, a dwa to 

siedziby filiału. Rozmówcami byli przede wszystkim członkowie luterańskich parafii, 

wielu cennych informacji udzielili również pracownicy kancelarii parafialnych. Istotnym 

źródłem informacji byli pastorzy, diakoni i wikariusze. Nieoceniona była także pomoc 

biskupa diecezji warszawskiej i rzecznika prasowego Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego w Polsce. 

Przed rozpoczęciem analizy obu rodzajów aktywności, w ramach części wprowa-

dzającej, warto przedstawić najistotniejsze cechy społeczno-demograficzne badanej 

zbiorowości, takie jak: liczebność, płeć, struktura wieku parafian i dokonać krótkiego 

ich scharakteryzowania. 

Zamieszkująca obszar województwa łódzkiego społeczność członków Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego jest wspólnotą wyznaniową żyjącą obecnie w znacznym 

rozproszeniu nie tylko w badanym województwie, ale także i w całej Polsce. Jej 

liczebność, niegdyś podawana w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy osób, dziś 

oscyluje w granicach 1200 osób. Szczegółową liczebność poszczególnych parafii 

luterańskich z obszaru badawczego na dzień 31 grudnia 2017 roku prezentuje rycina 1. 

Rycina 1 prezentuje liczebność parafii luterańskich województwa łódzkiego w 2017 

roku. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że 10 spośród 16 rozpatry-

wanych wspólnot luterańskich stanowiły parafie małe, liczące nie więcej niż 50 osób. 

Najmniejszą z samodzielnych parafii była parafia w Poddębicach, licząca siedem osób. 

Najmniejszą jednostką w badanej przestrzeni ogółem był filiał parafii kutnowskiej  

w Łowiczu, gdzie statystyki ujmują tylko dwie osoby (na ryc. 1 przypisane do parafii  

w Kutnie). Pozostałe parafie tylko w dwóch przypadkach, Pabianic i Tomaszowa 

Mazowieckiego, osiągały liczebność sięgającą stu i ponad stu osób. W 2017 roku 

najliczniejszą wspólnotą była parafia ewangelicko-augsburska św. Mateusza w Łodzi, 
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licząca około 550 osób. Taki stan liczebny badanej wspólnoty miał bezpośrednie prze-

łożenie na podejmowaną współcześnie aktywność wiernych, o czym będą traktować 

dalsze części rozdziału. 

 

 

Ryc. 1. Liczebność parafii luterańskich województwa łódzkiego w 2017 roku 

Źródło: opracowanie własne na podst. wyników badań terenowych 

 

Istotne informacje na temat badanej denominacji ujawnia również rozkład płci i stru-

ktura wieku objętych badaniami luteranów, prezentowany kolejno na rycinach 2 i 3. 

 

 

Ryc. 2. Rozkład płci respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podst. wyników badań terenowych 

 

Rycina 2 prezentuje rozkład płci respondentów, którzy wzięli udział w badaniu. Na 

udział w wywiadzie na terenie całego województwa, zgodę wyraziły 72 osoby:  

49 kobiet, 23 mężczyzn. Znaczna część tej grupy (23 osoby) były w wieku poproduk-
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cyjnym, powyżej 65 lat (tab. 2). Wywiady przeprowadzono także z 9 duchownymi 

(biskup diecezjalny, księża i diakoni). Łącznie z przedstawicielami duchowieństwa 

w badaniu wzięło udział 81 osób. Wywiady były przeprowadzane bezpośrednio po 

nabożeństwach w oparciu o scenariusz wywiadu stanowiący załącznik zamieszczony na 

końcu pracy. 

Wracając do struktury płci respondentów, zdecydowaną większość stanowiły 

kobiety, dominujące liczebnie w większości parafii ewangelicko-augsburskich 

województwa łódzkiego. Było to możliwe do zaobserwowania również w trakcie trwa-

nia nabożeństw, w których, autorka uczestniczyła wielokrotnie w okresie prowadzenia 

badań terenowych. Uzyskany obraz struktury płci jest uwarunkowany zastosowaną 

metodą badawczą, jaką były wywiady przeprowadzane z parafianami po nabożeń-

stwach, na których liczebnie dominowały kobiety. Warto w tym miejscu dodać, że 

kobiety dużo chętniej decydowały się na udział w wywiadzie i udzielały pełniejszych, 

bardziej wyczerpujących odpowiedzi. 

Tabela 2. Struktura wieku respondentów 

Przedział wiekowy (lata) Liczba respondentów Udział w % 

18-24   2   2,4 

25-34   7   8,6 

35-44 18 22,2 

45-54 13 16,0 

55-64 18 22,2 

> 65 23 28,3 

Łącznie 81 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podst. wyników badań terenowych 

 

 

Ryc. 3. Struktura wieku respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podst. wyników badań terenowych 
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Rycina 3 prezentuje strukturę wieku respondentów, którzy zdecydowali się na udział 

w wywiadzie. Największą liczebność wykazały trzy spośród wyżej wymienionych 

przedziałów wiekowych: pierwszy z nich to grupa powyżej 65 lat, kolejne dwa to 

przedziały: 35-44 i 55-64 lat. Taki rezultat, podobnie jak w przypadku rozkładu płci 

respondentów, należy uzasadniać przyjętą metodą badawczą wywiadu, przeprowadza-

nego tuż po zakończeniu niedzielnych nabożeństw, na których najliczniej obecną grupę 

wiekową stanowiły osoby w wieku około 60 roku życia i ich potomkowie, obecni  

30- i 40-latkowie. Najmniej liczną grupę respondentów stanowiły osoby młode: 18-24 

lata. 

Pewne przełożenie na aktywność luteranów może mieć też struktura wyznaniowa ich 

rodzin (ryc. 4). W przypadku rodzin ewangelickich województwa łódzkiego dominują 

rodziny niejednorodne wyznaniowo, najczęściej ewangelicko-katolickie. Taką strukturę 

rodzin warunkuje fakt ogromnego spadku liczebności denominacji i coraz większych 

trudności ze znalezieniem współmałżonka w obrębie własnego wyznania. Generuje to 

stopniowy wzrost odsetka małżeństw dwuwyznaniowych i tym samym niejednorodnych 

wyznaniowo rodzin. 

 

 

Ryc. 4. Struktura wyznaniowa rodzin luteranów województwa łódzkiego 

Źródło: opracowanie własne na podst. wyników badań terenowych 

Podsumowując, w strukturze wieku i płci badanej mniejszości dominowały osoby 

powyżej 60 lat, z wyraźną przewagą kobiet. Najmniej liczebną grupę stanowiły dzieci  

i osoby młode, co źle rokuje dalszej egzystencji wyznania w naszym regionie. 

W większości parafii jej członkowie pochodzili najczęściej z okolicznych miejscowości 

na terenie gminy, a nie z terenów samego miasta (ryc. 5). Wyjątkiem na tym tle jest 
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parafia łódzka i najbardziej liczebne parafie województwa: pabianicka, piotrkowska, 

tomaszowska, w strukturze których większość parafian to mieszkańcy tych miast. 

 

 

Ryc. 5. Struktura respondentów pod względem miejsca zamieszkania 

Źródło: opracowanie własne na podst. wyników badań terenowych 

W ramach podsumowania części dotyczącej cech społeczno-demograficznych 

badanej denominacji, komentarza wymagają jeszcze zmiany liczebności w badanym 

zakresie czasowym, tj. po 1918 roku, i wskazanie najważniejszych czynników które je 

warunkowały. Zmiany liczebności wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po 

1918 roku prezentuje tabela 3. 

Tabela 3. Liczebność członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w wybranych latach 

Liczba 

luteranów 

Rok 

1918 1923 1931 1954 1960 

Woj. łódzkie 173 000 ~130 241
b
 163 140

c
 ~15 041

d
 7361

e
 

Polska 449 609
a
 449609 428 216 142 645 117 734 

 

Liczba 

luteranów 

Rok 

1964 1973 1989 2011 2017 

Woj. łódzkie 6244
f
 2285

g
 

2098
h
 

2128
i
 

1149
j
 

1462
k
 

1112
l
 

Polska 100 898 80 246 91 126 70 766 61 270
ł
 

 

Wyjaśnienie oznaczeń użytych w tabeli: a – za rok 1923, b – za Grelewski (1937), c – za NSP 1931 

obejmuje wiernych trzech Kościołów ewangelickich: Ewangelicko-Augsburskiego i Reformowanego 

oraz Unijnego, d – szacunki autorki na podstawie Michalak (2002), e – Kalendarz Ewangelicki na 

1960 rok, f, g, h – za: Urban (1994), i – szacunki autorki na podstawie źródeł kościelnych, j –szacunki 
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autorki na podstawie źródeł kościelnych, k – za NSP 2011, l – szacunki autorki na podstawie źródeł 

kościelnych, ł - za: Mały rocznik statystyczny Polski (2018). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Grelewski 1937; Michalak 2002; Urban 1994, 500-lat 

Reformacji w Polsce 2017; NSP 1931, NSP 2011, Mały Rocz. Stat. 2018; Kalendarz Ewangelicki 

1960 

 

Tabela 3 ukazuje zmiany liczebności ewangelików augsburskich w województwie 

łódzkim za wybrane lata. Dobranie cezur czasowych było w tym przypadku niezwykle 

trudne, z jednej strony ze względu na brak dostępnych danych statystycznych dla tej 

denominacji (m.in. za okres okupacji), a z drugiej strony, ze względu na fakt 

naprzemiennego podawania statystyk kościoła w odniesieniu do jednostek, wyjątkowo 

trudnych do porównywania. Statystyki dotyczące tej mniejszości (zwłaszcza po 1939 

roku) podawane były w dwojaki sposób: przez źródła kościelne najczęściej 

w odniesieniu do diecezji, tak aby nie ujawniać wielkości poszczególnych parafii, 

natomiast przez źródła państwowe w odniesieniu do pojedynczych parafii (w granicach 

ówczesnych województw), co przy braku granic parafii (które w przypadku kościoła 

luterańskiego nie odnoszą się do jednostek administracyjnych kraju) wyjątkowo 

utrudnia analizę badanej zmiennej. Analizę liczebności dodatkowo utrudniał fakt, iż 

parafie luterańskie z terenu współczesnego województwa łódzkiego, w rozpatrywanym 

odstępie czasu, przynależały nie do jednej, ale najczęściej do kilku diecezji kościelnych. 

Poprzez przeprowadzoną kwerendę literatury, badania terenowe i pomoc Konsysto-

rza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie udało się zestawić powyższe 

cezury, na podstawie których można analizować, jak kształtowała się liczebność 

członków kościoła luterańskiego w województwie łódzkim po 1918 roku i co 

warunkowało zachodzące zmiany. 

W odrodzoną po I wojnie światowej Polskę, społeczność luterańska naszego 

województwa wkroczyła jako blisko dwustutysięczna społeczność. Z perspektywy 

współczesnej liczebności, 173 tys. luteranów w roku 1918, na tle liczby ewangelików  

w całej Polsce, która wynosiła wówczas blisko pół miliona, jest wręcz imponująca. Jeśli 

dodamy do tego, iż w 1921 i 1931 roku Łódź była miastem, w którym ewangelicy 

stanowili odsetek ludności sięgający 10%, wynik ten nabiera jeszcze większego 

znaczenia (500-lat Reformacji w Polsce... 2017, s. 64). Od lat 30. XX wieku obie te 

wartości, tj. liczba luteranów w województwie i liczba ewangelików w kraju, zaczynają 

się stopniowo kurczyć, a tempo tego kurczenia gwałtowanie wzrasta w 1939 roku, po 

wybuchu II wojny światowej. Dlatego z całą pewnością, jako pierwszy i najważniejszy 
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czynnik kształtujący liczebność wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, należy 

przyjąć początek II wojny światowej z całym szeregiem jego tragicznych konsekwencji. 

Tempo zmian liczebności wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na 

badanym terenie mocno stymulowały również wydarzenia polityczne, gospodarcze 

i nastroje społeczne w kraju po 1945 roku. Nowa władza Polski Ludowej była 

nastawiona wybitnie antykościelnie, a trudną sytuację w Polsce podsycały antynie-

mieckie nastoje społeczne (Eberhardt 2000, s. 46). Kościół Ewangelicko-Augsburski, 

został objęty obserwacją odpowiednich organów aparatu państwowego.  

Z racji pochodzenia i innych bezpodstawnych przesłanek, ludność ewangelicką 

powszechnie utożsamiano z niemieckością, tym samym szykanowano i prześladowano. 

Utrudniano praktyki religijne i stosowano wiele innych mechanizmów, które będą 

poruszane w rozdziale następnym. Sytuację potęgowała dodatkowo grabież ewange-

lickiego mienia. Zapoczątkowane w czasie wojny masowe wyjazdy ewangelików  

z regionu łódzkiego uruchomiły lawinowy spadek liczby luteranów do około 15 tysięcy 

osób w 1954 roku. W tak ukształtowanych realiach Polski Ludowej, wielu ewangelików 

żyć już nie mogło i nie chciało. Jako drugi czynnik kształtujący liczbę luteranów  

w województwie łódzkim należy przyjąć uwarunkowania polityczne i społeczne Polski 

Ludowej oraz represje dotykające członków kościołów, w tym mniejszościowych. 

Kiedy u kresu ustroju socjalistycznego w latach 80. XX wieku były jeszcze nadzieje 

na jakikolwiek wzrost liczebności badanego Kościoła, decyzją Wojskowej Rady 

Ocalenia Narodowego w 1981 roku wprowadzono stan wojenny. Był to kolejny 

wyraźny sygnał wobec wielonarodowościowego i wielowyznaniowego społeczeństwa, 

mówiący, że w powojennej Polsce warunki życia są niezwykle trudne. Jeśli ktokolwiek 

myślał o powrocie na ziemie swoich przodków, z pewnością porzucił te zamiary. Jako 

trzeci czynnik kształtujący liczebność Kościoła należy przyjąć represje społeczne 

spowodowane wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce w latach 1981–1983. 

Rezultatem napiętej sytuacji w kraju i braku możliwości swobodnego funkcjono-

wania Kościoła jest jego zredukowana po raz kolejny liczebność, która, u progu 

przywrócenia demokratyzacji w 1989 roku, osiągnęła zaledwie dwa tysiące osób. Jej 

dalszy ubytek postępował na skutek już nie tyle uwarunkowań politycznych, co, 

zapoczątkowanych masowymi wyjazdami, procesów społecznych i demograficznych, 

przede wszystkim braku zastępowalności pokoleń i przewagi liczby zgonów nad liczbą 

urodzeń, właściwie w skali całego województwa. Na początku XXI wieku, dane 

zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku podają liczebność 
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wiernych kościoła już mocno poniżej dwóch tysięcy osób. Jest to jednak wartość 

zawyżona aniżeli ta, którą szacuje autorka na podstawie źródeł kościelnych, podających 

nie 1462, a jedynie 1149 osób. Różnicę tę należy uzasadniać licznymi niedosko-

nałościami, jakie przypisuje się wynikom NSP z 2011 roku, powszechnie krytyko-

wanego za m.in. brak wypełnienia podstawowych kryteriów stawianych współczesnym 

spisom ludności (Barwiński 2014, s. 217-241). 

Należy mieć na uwadze, że jeśli proces kurczenia się liczebności luteranów 

w naszym województwie utrzyma się na takim poziomie, mniejszość luterańska może 

stać się mniejszością reliktową. Jako ostatni czynnik, należy podać procesy 

demograficzno-społeczne – brak zastępowalności pokoleń i przewagę liczby zgonów 

nad liczbą urodzeń. 

Na podsumowanie części wprowadzającej, w kontekście powyższej charakterystyki 

warto przywołać próbę omówienia struktury społeczno-obyczajowej łódzkich ewange-

lików jakiej 20 lat temu dokonała łódzka etnograf, Bronisława Kopczyńska-Jaworska 

(1998). W swoich badaniach, przeprowadzonych z pomocą studentów w 1998 roku, 

prof. Kopczyńska-Jaworska podjęła analizę kilku elementów struktury społecznej  

i obyczajowej członków łódzkiej parafii ewangelicko-augsburskiej św. Mateusza. 

Najbardziej interesujące z punktu widzenia charakterystyki społeczno-demograficznej 

łódzkich ewangelików kwestie, porównywalne z przeprowadzonymi współcześnie 

badaniami autorki, prezentuje tabela 4. 

Tabela 4 prezentuje ewolucję wybranych elementów struktury społeczno-obycza-

jowej luteranów w Łodzi na przestrzeni ostatnich 20 lat. Jako zmienne w tabeli zostały 

ujęte wartości, możliwe do porównania z wynikami przeprowadzonych współcześnie 

badań autorki. Z podobnych przyczyn tabela 4 ujmuje tylko parafię łódzką, której 

dostatecznie duża liczebność umożliwia analizowanie takich zmiennych. Dane zawarte 

w tabeli wyraźnie wskazują na zmiany ilościowe i strukturalne w łódzkiej parafii 

ewangelicko-augsburskiej. Wyraźnej zmianie uległa przede wszystkim liczebność 

wiernych, których ubytek na przestrzeni 20 lat wyniósł około 250 osób (czyli ponad 

30%). Zmianie ulegała także struktura wiekowa parafian, których średnia wieku uległa 

lekkiemu odmłodzeniu. Kolejne przekształcenie dotyczyło struktury wyznaniowej 

luterańskich rodzin z Łodzi, które jeszcze przed dwoma dekadami były jednorodne 

wyznaniowo, natomiast dziś uległy wymieszaniu. Zmianie uległo też grono osób, które 

dołączyły do parafii łódzkiej na drodze konwersji. Ich odsetek w strukturze parafii 

wzrósł niemal dwukrotnie, co pozytywnie rokuje na przyszłość łódzkiej parafii. 
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Tabela 4. Ewolucja wybranych elementów struktury społeczno-obyczajowej luteranów w Łodzi 

Wybrane cechy struktury 

luteranów 

Rok 

1998 2018  

Szacunkowa liczebność parafii ok. 800 osób ok. 550 osób 

Struktura parafii wg płci  dominacja liczebna kobiet dominacja liczebna kobiet 

Struktura parafii wg wieku 
dominacja osób w wieku 

 65 + 

dominacja osób w wieku 

60–65 

Struktura wyznaniowa rodzin  

rodziny jednorodne 

wyznaniowo (ewangelickie  

od co najmniej 3 pokoleń) 

rodziny niejednorodne 

wyznaniowo (najczęściej 

ewangelicko-katolickie) 

Miejsce pochodzenia parafian 
dominacja rdzennych 

mieszkańców Łodzi 

dominacja rdzennych 

mieszkańców Łodzi  

Zbiorowość konwertytów  

w strukturze parafii (w %) 
ok. 12%  ok. 20–25% 

Stosunek parafian do 

ewangelickich pozakościelnych 

praktyk religijnych
a
  

praktykowanie uległo 

ograniczeniu 

praktykowanie uległo 

zanikowi 

a
 poprzez pozakościelne praktyki religijne autorka rozumie: modlitwę w gronie rodzinnym i przy 

posiłku, głośne czytanie Biblii w domu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników własnych badań terenowych oraz: Kopczyńska-

Jaworska 1998, s. 175-200 

 

Ta i pozostałe wykazane powyżej elementy charakterystyki społeczno-demogra-

ficznej badanej denominacji przekładają się na stopień jej aktywności. Współcześnie 

tylko najliczniejsze z parafii luterańskich województwa łódzkiego mają fizyczną 

możliwość podejmowania inicjatyw wykraczających poza ich podstawowe funkcje 

religijne, ale nawet ich sprawowanie napotyka już na problemy związane z brakiem 

odpowiedniej liczby pastorów. Średnio na jednego protestanckiego duchownego  

w naszym województwie przypada od dwóch do trzech ośrodków parafialnych, 

w przypadku biskupa diecezji, pełniącego równolegle obowiązki administratora parafii, 

wartość ta jest jeszcze wyższa i wynosi aż pięć ośrodków. 

Na zakończenie podsumowania cech społeczno-demograficznych społeczności 

luteranów zamieszkujących województwo łódzkie, warto dodać kilka słów komentarza 

w odniesieniu do przekształceń sieci parafialnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 

w strukturach, której społeczność ta podejmuje aktywność religijną i społeczną. 

W okresie badawczym, który finalnie sięgnął blisko stu lat, sieć parafialna Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego podlegała kilkuetapowym przekształceniom, podykto-

wanym uwarunkowaniami historycznymi, gospodarczymi i społecznymi. Ich zilustro-

wanie przestrzenne ukazuje rycina 6. 
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Ryc. 6. Ewolucja struktur organizacyjnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  

na badanym obszarze w latach 1918–2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz Kneifel (1971) 

W drugą dekadę XX wieku, a więc w pierwsze lata funkcjonowania niepodległego 

państwa polskiego, społeczność luterańska województwa łódzkiego wkroczyła jako 

blisko stutysięczna społeczność, skupiona wokół 26 parafii (tuż przed wybuchem I wojny 

światowej w województwie łódzkim było ich niewiele mniej – 24). Już wtedy, jeśli 

chodzi o liczbę parafii, dominowała Łódź, w granicach której, do 1918 roku, uformowały 

się dwie wspólnoty parafialne: parafia św. Trójcy w 1826 roku i parafia św. Jana w 1884 

roku. Największą ich liczbę erygowano jednak w pierwszej połowie XIX wieku (w latach 

1800–1850 powstało ich aż 18). 

Po 1918 roku, sieć parafialna dalej stopniowo się rozwijała, choć już na pewno nie tak 

dynamicznie jak dotychczas. Lata dwudziestolecia międzywojennego wyznaczyły począ-

tek funkcjonowania kilku parafii z terenów samej Łodzi: powstała wówczas nie tylko 

parafia św. Mateusza (1928), ale także kilka parafii z ówczesnych łódzkich przedmieść: 
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parafia w Rudzie Pabianickiej (1924), w Radogoszczu (1932), Bałutach–Żubardziu 

(1936), Grabieńcu i Andrzejowie (1936). W tym okresie (zwłaszcza w latach 30. XX 

wieku) parafie luterańskie powstawały licznie w rejonach województwa, pozostających 

poza strefą największych wpływów Łodzi: w Bukowcu, Łęczycy, Radomsku, Sieradzu. 

W przededniu II wojny światowej, sieć parafii ewangelicko-augsburskich w woje-

wództwie łódzkim ukształtowała się na poziomie swojego największego rozwoju, 

tworząc łącznie 36 ośrodków. Taki był też stan wyjściowy po zakończeniu działań 

wojennych w 1945 roku, choć ze względu na brak danych statystycznych trudno podać 

tutaj liczbę wiernych, która na te 36 parafii wtedy przypadała. Z całą pewnością 

zmniejszyła się ona kilkukrotnie. Od daty zakończenia II wojny światowej, a więc od 

1945 roku, możemy mówić także o początku wielkiej redukcji liczby luterańskich parafii 

na badanym terenie. Z grona ukształtowanych do 1939 roku 36 jednostek kościelnych, do 

czasów współczesnych nie przetrwała nawet ich połowa. 

Po wojnie, w procesie dalszego kształtowania się sieci parafialnej, na znaczeniu 

zyskały czynniki wskazane przez autorkę przy okazji omawiania zmian liczebności  

(s. 66-68). Poza okrucieństwem wojny i jej ofiarami, redukcja liczby parafii postępowała 

na skutek uwarunkowań politycznych związanych z nowym ustrojem, uwarunkowań 

gospodarczych oraz procesów demograficzno-społecznych. W okresie 44 lat od zakoń-

czenia II wojny światowej do wprowadzenia w Polsce ustroju demokratycznego w 1989, 

swoje funkcjonowanie zakończyło aż 20 ewangelicko-augsburskich jednostek kościel-

nych (parafii oraz filiałów). 

Zahamowanie tego regresu oraz stabilizację funkcjonowania kościoła luterańskiego  

w Polsce przyniosła demokratyzacja kraju. Zmiany w obrębie sieci parafialnej, jakie 

zaszły pomiędzy 1989 a 2018 rokiem, po raz pierwszy od wielu lat nie przyniosły zmian 

ilościowych, a jedynie niewielkie zmiany strukturalne. Przez ostatnie 20 lat doszło jedy-

nie do przekształcenia zanikającej parafii w Łowiczu w filiał parafii w Kutnie, które 

miało miejsce w czerwcu 2001 roku. Odtąd sieć parafialna badanego Kościoła w woje-

wództwie łódzkim utrzymuje się na niezmienionym poziomie 16 jednostek kościelnych 

(14 samodzielnych parafii oraz dwóch filiałów). 

3.2. Aktywność religijna ewangelików augsburskich województwa łódzkiego 

– różnorodność i analiza form 

W przypadku wspólnot wyznaniowych, aktywność religijna to pierwszy naczelny 

rodzaj działań jednostek, wyrażający się przede wszystkim w praktycznej realizacji 
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doktrynalnych założeń danej konfesji. W przypadku badanego Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego, podejmowane formy aktywności religijnej nawiązują do głównych 

założeń luteranizmu, które można streścić w czterech krótkich „flagowych” hasłach: 

jedynie wiara (Sola Fide), jedynie Pismo [Święte] (Sola Scriptura), jedynie łaska (Sola 

Gratia) i jedynie Chrystus (Solus Christus). Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż na 

spektrum działań w ramach aktywności religijnej składają się działania wewnętrzne, 

przeznaczone dla członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, oraz działania 

zewnętrzne, ekumeniczne, podejmowane we współpracy z innymi wyznaniami obecny-

mi w województwie łódzkim. Specyfikę aktywności religijnej luteranów województwa 

łódzkiego prezentuje rycina 7. 

 

 

Ryc. 7. Aktywność religijna luteranów w województwie łódzkim 

Źródło: opracowanie własne 

Z analizy wywiadów z administratorami parafii województwa łódzkiego wynika, że 

do najpowszechniejszych działań podejmowanych w ramach aktywności religijnej 

luteranów należą: 

a) nabożeństwa ewangelickie; 

b) sakramenty i pozostałe formy posługi religijnej: chrzty, konfirmacje, śluby i po-

grzeby jako wskaźniki kondycji religijnej Kościoła; 

c) zajęcia katechetyczne dla dzieci i młodzieży; 

d) konwersje – jako najpowszechniejsza forma napływu nowych członków Kościoła; 

e) działalność ekumeniczna – jako zewnętrzny wymiar aktywności religijnej lute-

ranów. 

 

a) Spośród licznych przejawów życia religijnego luterańskich parafii województwa 

łódzkiego nadrzędną rolę odgrywały i odgrywają nabożeństwa religijne (fot. 1a i 1b).  

W rozumieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego są one warunkiem niezbędnym 

dla ciągłości istnienia Kościoła. Na ich przebieg składają się ukształtowane na 

przełomie wieków kanony, zwyczaje i gesty liturgiczne. Warto pamiętać, że nie 
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wszędzie muszą mieć one jednakowy przebieg i formę. Nabożeństwa ewangelickie są  

w swojej formie bardzo zróżnicowane – od postaci tradycyjnej w murach kościoła 

(najczęściej spotykanej) do mniej formalnej, prowadzonej np. na świeżym powietrzu. 

To, co stanowi o ich ewangelickim charakterze, to koncentracja uwagi na centralnej 

części, jaką jest zwiastowanie Słowa Bożego przez czytanie Pisma Świętego i kazanie. 

 

      

Fot. 1a. i 1b. Tradycyjne nabożeństwo ewangelickie 

Źródło: http://www.diec.warszawska.luteranie.pl/wiecej.php?id=247 (dostęp: 30.07.2018 r.) 

 

Najbardziej powszechne w kościele luterańskim formy liturgiczne to nabożeństwa: 

tzw. Słowa Bożego oraz z Wieczerzą Pańską (z przystąpieniem wiernych do komunii). 

Są one odprawiane najczęściej naprzemiennie lub w innej dowolnej konfiguracji  

w zależności od wielkości parafii i jej potrzeb. W odniesieniu do województwa łódz-

kiego, gdzie dominują parafie małe, jest to układ jednego nabożeństwa z Sakramentem 

Ołtarza oraz trzech tradycyjnych w miesiącu. W większości parafii naszego woje-

wództwa z racji ich liczebności są one kameralne, mają oczywiście jednak charakter 

otwarty. W większości zborów są one najczęściej odprawiane raz w tygodniu,  

w niedzielę, w parafiach najmniej licznych i filiałach – 1–2 razy w miesiącu. Frek-

wencja na nabożeństwach w większości badanych parafii (poza Łodzią) nie przekracza 

20–25 osób, a bywa też znacząco mniejsza. W związku z niewystarczającą liczbą 

duchownych luterańskich, każdy z nich ma pod swoją opieką kilka parafii. Niekiedy 

generuje to spore trudności, aby w porę dotrzeć z parafii do parafii na zaplanowane 

nabożeństwo. Warto zwrócić uwagę, że w kościele luterańskim odbywają się także  

w cyklu rocznym nabożeństwa okolicznościowe: adwentowe i pasyjne, nabożeństwa 

chrzcielne, ślubne, pogrzebowe i inne, nawiązujące do kalendarza liturgicznego. 

b) Sakramenty i pozostałe formy posługi religijnej. W przypadku Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego istotnym wskaźnikiem życia religijnego jest liczba osób, 
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które każdego roku przyjmują chrzest, oraz liczba osób przystępujących do konfirmacji, 

będącej potwierdzeniem luterańskiej dojrzałości religijnej (ryc. 8). O pewnego rodzaju 

„kondycji religijnej“ luteranów mówią także dane dotyczące ślubów i pogrzebów1. 

Warto jednak rozgraniczyć, że o ile chrzest święty jest traktowany w Kościele 

Ewangelicko-Augsburskim jako sakrament, o tyle pozostałe wskazane tutaj praktyki 

religijne (m.in. śluby) nie mają takiej rangi i są postrzegane jako formy posługi 

duszpasterskiej, a nie sakramenty. 

 

Ryc. 8. Liczba chrztów i konfirmacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce  

w latach 1956–2016 

Źródło: 500 lat Reformacji w Polsce, 2017, s. 79 

Rycina 8 prezentuje liczbę chrztów i konfirmacji udzielonych w Kościele 

Ewangelicko-Augsburskim w latach 1956–2016. W skali całego kraju, na przestrzeni 

ostatnich 60 lat, liczba dzieci przyjmujących chrzest każdego roku zmniejszyła się 

czterokrotnie, a konfirmację sześciokrotnie. Dopiero ostatnie dwadzieścia lat wskazuje 

na okres pewnej stabilizacji, związanej z wyczekiwanymi zmianami ustrojowymi  

                                                           
1
Wskaźnikiem „kondycji religijnej“ każdej parafii luterańskiej jest również liczba konwersji, tu celowo 

pominięta, omówiona w odrębnej części rozdziału. 
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i swobodą wyznania, jakie przyniosły lata 90. XX w. W świetle statystyk kościelnych  

w ciągu roku w Polsce udzielanych jest przeszło 700 chrztów i około 600 konfirmacji 

(500-lat Reformacji w Polsce 2017, s. 79). W województwie łódzkim liczba chrztów 

i konfirmacji nie rokuje dobrze dla badanej denominacji. Jak wskazują źródła kościelne, 

od co najmniej 20 lat liczba dzieci przyjmujących chrzest i młodzieży przyjmującej 

konfirmację rocznie nie przekracza kilkunastu osób (tab. 5). 

Tabela 5. Wskaźniki aktywności religijnej luteranów województwa łódzkiego za wybrane lata 

Rodzaj 

posługi/sakramentu 

Rok 

1927
a
 1956

b
 1989

c
 2017

d
 

Chrzty ~3728 155 12 9 

Konfirmacje ~3276 270 11 9 

Śluby ~1351 82 14 3 

Pogrzeby ~2442 246 77 21 

Wyjaśnienie oznaczeń użytych w tabeli: a – szacunki autorki na podstawie Kalendarza 

ewangelickiego za rok 1929, b – szacunki na podstawie: Michalak (2002), c, d – dane na podstawie 

statystyk kościelnych z Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kalendarz Ewangelicki za rok zwyczajny 1929; Michalak 

2002; dane kościelne uzyskane z Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie 

 

Tabela 5 ukazuje wskaźniki aktywności religijnej luteranów z województwa łódz-

kiego za wybrane lata. Pierwotnie zakładano, że będą to cezury nawiązujące do zakresu 

czasowego pracy, tj. rok 1918 jako początek okresu badawczego, 1945 jako zakoń-

czenie działań wojennych, 1989 jako początek demokratyzacji kraju i 2017 jako ostatni, 

z którego są już dostępne pełne dane. Okazało się to niemożliwe z braku danych za lata 

1918 i 1945. W tej sytuacji najbliższe możliwe do porównania są dane z 1927 i 1956 

roku. Należy podkreślić, że danych tak zróżnicowanych ze względu na źródło nie 

można traktować jako wykładni stanu faktycznego. W treści pracy zostały one podane 

jako wskaźniki, mające ukazać kondycję religijną badanej denominacji. Zasadniczym 

wnioskiem płynącym z treści tabeli jest tempo, w jakim maleje liczebność społeczności 

luterańskiej województwa łódzkiego, zauważalne poprzez pryzmat coraz mniejszej 

liczby udzielanych sakramentów i posług religijnych. Najbardziej widoczne zmiany 

obserwujemy w odwołaniu do liczby udzielanych ślubów i chrztów, która uległa 

wielokrotnemu zmniejszeniu. Luteranie mają coraz większe trudności w znalezieniu 

współmałżonka w obrębie swojego wyznania. W praktyce generuje to coraz mniejszą 

liczbę ślubów i późniejszą mniejszą liczbę chrztów. Podobne wnioski płyną ze 
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wskazanej liczby pogrzebów, która w przypadku trzech ostatnich cezur wyraźnie 

przewyższa liczbę chrztów, oznaczających przyjęcie do wspólnoty nowych członków. 

c) Przejawem aktywności religijnej luteranów badanego województwa jest także 

katechizacja dzieci i młodzieży. Każdemu związkowi wyznaniowemu, o uregulowanej 

sytuacji prawnej, przysługuje prawo do nauczania religii i wychowywania religijnego 

dzieci i młodzieży w publicznych placówkach szkolnych, zgodnie z wolą rodziców lub 

opiekunów prawnych (w świetle ustawy o gwarancji wolności sumienia i wyznania  

z 1989 roku). Ogólne zasady tego nauczania reguluje ustawa o systemie oświaty z 1991 

roku (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.). 

W myśl przepisów, w każdej publicznej szkole o rozpoczęciu nauki religii decyduje 

wola rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów. Realizacja tego zada-

nia, według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, wyrażana jest najczęściej 

poprzez złożenie odpowiedniego pisemnego oświadczenia. W oparciu o taki dokument 

placówka szkolna ma obowiązek zorganizowania nauczania religii zgodnie z wolą 

zainteresowanych, a szkołę reprezentuje w tym zakresie jej dyrektor. Placówki szkolne 

mają obowiązek zorganizowania lekcji dla grupy liczącej minimum siedmiu uczniów,  

w przypadku zaś mniejszej liczby uczniów – w grupie międzyklasowej. Jeżeli w całej 

szkole na naukę religii określonego związku wyznaniowego zgłosi się mniej niż 

siedmiu uczniów, to organ kierujący szkołą, najczęściej jest to gmina lub powiat, 

w porozumieniu z właściwym Kościołem, organizuje zajęcia w pozaszkolnym punkcie 

katechetycznym. Założenie punktu katechetycznego należy do kompetencji związku 

wyznaniowego. W praktyce, pozaszkolny punkt katechetyczny jest najczęściej salą 

znajdującą się w kościele, jego okolicy lub innym pomieszczeniu przygotowanym na 

ten cel. W takim przypadku w grupie nie powinno być mniej niż troje uczniów (Ustawa 

o wolności sumienia... rozdz. 2, art. 20, pkt. 1-3). 

Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów nauczania i podręczników 

zatwierdzonych przez właściwe władze związków wyznaniowych i ministra edukacji 

narodowej. Nauczyciela religii w punkcie katechetycznym obowiązują takie same 

przepisy dotyczące nauczania jak w przypadku innych pedagogów, w tym prowadzenie 

dziennika zajęć. Uczniowie, pobierający naukę religii w punkcie katechetycznym, na 

koniec roku szkolnego otrzymują ocenę z religii ujętą na świadectwie, na podstawie 

zaświadczenia katechety. Stopień z religii, jako przedmiotu nieobowiązkowego, nie jest 

wliczany do średniej ocen na świadectwie szkolnym. Katechizacją dzieci i młodzież 

wyznania luterańskiego objęte są od najmłodszych lat aż do 18 roku życia. Zwykle 
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dziecko od około trzeciego roku życia uczęszcza (początkowo z rodzicem) do tzw. 

szkółki niedzielnej, a wraz z rozpoczęciem nauki w szkole, do 18 roku życia, także na 

zajęcia katechetyczne (najczęściej odbywają się one w wymiarze blisko 90 minut, po 

zajęciach lekcyjnych2). Oficjalne dane z tego zakresu dla województwa łódzkiego 

prezentuje tabela 6. 

Tabela 6. Statystyki dotyczące katechizacji dzieci i młodzieży w Kościele Ewangelicko- 

-Augsburskim w 2017 roku 

Katechizacja dzieci i młodzieży  

w Kościele E.-A. w 2017 roku 

Zasięg terytorialny 

Udział % województwo 

łódzkie
a Polska 

Liczba punktów katechetycznych 

w obiektach kościelnych 
8 130 6,2 

Liczba dzieci uczęszczających do 

kościelnych punktów katechetycznych 
81 2627 3,1 

Liczba punktów katechetycznych 

w szkołach 
0 174 0 

Liczba dzieci uczęszczających do 

punktów katechetycznych w szkołach 
0 4466 0 

Liczba szkółek niedzielnych 5 152 3,3 

Liczba dzieci uczęszczających na 

szkółki niedzielne 
56 3085 1,8 

a 
bez parafii w Wieruszowie, dla której punkt katechetyczny jest zorganizowany poza woj. łódzkim 

Źródło: opracowanie własne na podst. materiałów źródłowych z Konsystorza Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Warszawie 

 

Dane zawarte w tabeli 6 wyraźnie wskazują, że w województwie łódzkim dzieci  

i młodzież, uczęszczające na zajęcia katechetyczne, stanowią niewielki odsetek w skali 

całego kraju. W naszym województwie punkty katechetyczne w szkołach nie wystę-

pują, a tych pozaszkolnych, usytuowanych w obiektach kościelnych, na 14 parafii 

ewangelicko-augsburskich jest tylko osiem. Tym samym, jedynie w co drugiej parafii 

luterańskiej województwa łódzkiego udaje się uformować grupę katechetyczną. 

W podobnym systemie, religijne wychowanie dzieci i młodzieży odbywało się 

w przeszłości. Zajęcia katechetyczne były, tak jak współcześnie, prowadzone na terenie 

parafii, najczęściej na plebanii. Podobnie jak dziś, praktykowano szkółki niedzielne dla 

najmłodszych dzieci. W skrajnych przypadkach bywało również tak, że ksiądz w trosce 

o wychowanie religijne młodego pokolenia dojeżdżał do ich miejsca zamieszkania. 

Podsumowując ten akapit i odnosząc kwestie katechizacji dzieci i młodzieży do całego 

                                                           
2
 Na podstawie wywiadu pogłębionego z Agnieszką Godfrejów-Tarnogórską – rzecznikiem prasowym  

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, lipiec 2018. 
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okresu badawczego, widzimy wyraźny spadek liczby dzieci, która tej katechizacji 

obecnie podlega. 

d) Konwersje. Rozpatrując aktywność religijną luteranów u progu XXI wieku, 

szczególną uwagę zwraca zagadnienie konwersji, w której procesie do wspólnoty 

wstępują jej nowi członkowie. Na potrzeby omówienia tego aspektu życia religijnego 

luteranów, autorka przyjmuje jego następujące znaczenie terminologiczne: konwersja to 

bardziej lub mniej raptowna zmiana nie tylko samych przekonań, w tym przypadku 

religijnych, lecz związana z nimi mniejsza lub większa zmiana tożsamości i całego 

świata stosunków społecznych (Kopczyńska-Jaworska, Woźniak 2002, s. 99). W przy-

padku konwersji do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na terenie województwa 

łódzkiego interesujące pozostają: proces przygotowawczy, pierwotna przynależność 

konfesyjna konwertytów, ich cechy społeczno-demograficzne, czynniki, które współ-

cześnie ją warunkują, i statystyki liczbowe tego zjawiska. 

Dane źródłowe, dotyczące konwersji w obrębie parafii luterańskich badanego terenu, 

pozyskano na drodze wywiadów z duchownymi oraz poprzez wywiady z kilkunastoma 

osobami z dwóch parafii luterańskich, które dokonały konwersji w ciągu ostatnich kilku 

lat. Przy ich doborze również zastosowano metodę tzw. kuli śnieżnej. Inna metoda 

byłaby tutaj niemożliwa do zastosowania, ponieważ personalia konwertytów, w świetle 

ochrony danych osobowych są właściwie niemożliwe do uzyskania. Informacje doty-

czące liczby konwersji w Łodzi za ostatnie 18 lat pozyskano dzięki uprzejmości parafii 

luterańskiej św. Mateusza w Łodzi. Rozmowy prowadzono podczas badań terenowych 

w 2017 roku i uzupełniono jesienią 2018 roku. Dodatkowo, jesienią 2018 roku, za 

zgodą administratora parafii łódzkiej, autorka podjęła próbę przeprowadzenia ankiety  

z uczestnikami spotkania dla zainteresowanych luteranizmem, w których często biorą 

udział potencjalni konwertyci. Formularz tej ankiety, spośród kilkunastu obecnych na 

spotkaniu, wypełniło sześć osób. Jej treść stanowi załącznik do pracy. 

Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego, do Kościoła może przystąpić każda pełnoletnia osoba, która przyjęła sakrament 

chrztu świętego, na drodze aktu konwersji, jak również ta bez takiego sakramentu, 

wtedy wstępuje ona w grono wiernych poprzez chrzest święty3. Zarówno w pierwszym, 

jak i w drugim przypadku prawny akt wstąpienia do Kościoła poprzedzony jest tzw. 

                                                           
3
W oparciu o Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 26 października 1996 roku z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity opracowany na 10. 

sesję XII Synodu Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP w dniach 14–16 października 2011 r. 
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procesem przygotowawczym, który w Kościele luterańskim może trwać nawet rok.  

W toku przygotowań, przez wiele miesięcy, w czasie cyklicznych spotkań z ewange-

lickim duchownym, konwertyta poprzez lekturę Pisma Świętego i jego interpretację 

poznaje naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Na potrzeby dokonania konwersji 

wskazuje się tzw. świadków konwersji, tj. najczęściej dwie pełnoletnie konfirmowane 

osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego, które po dokonanym obrzędzie, wraz  

z wstępującym do Kościoła oraz duchownym, składają podpisy w dokumentacji danej 

parafii. Podczas konwersji, osoba pragnąca wstąpić do Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego, wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, przyrzeka wierność Chrystusowi 

oraz składa deklarację czynnego uczestniczenia w życiu Kościoła, poprzez udział  

w nabożeństwach, przystępowanie do sakramentu komunii świętej, a także dbanie  

o dobro tej wspólnoty (Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego w RP...). 

Dzięki przeprowadzonym wywiadom, autorce udało się wykazać, że pierwotna 

przynależność wyznaniowa konwertytów z terenów województwa łódzkiego była 

jednolita. Aktu konwersji na luteranizm we wszystkich zbadanych przypadkach 

dokonywały osoby, deklarujące swoją wcześniejszą przynależność do rzymskiego 

katolicyzmu, były to zatem osoby już ochrzczone. 

Ciekawa jest struktura konwertytów ze względu na wiek, płeć i wykształcenie. 

Zdecydowanie odbiega ona od cech demograficznych rozpatrywanych dla całej 

społeczności członków Kościoła, omówionych we wprowadzeniu do rozdziału. Osoby 

konwertujące do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego mieszczą się w przedziale 

wieku od 30 do 50 lat, cechuje je równowaga w podziale według płci, najczęściej 

legitymują się wykształceniem średnim i wyższym. Z uwagi na osobisty charakter 

zjawiska oraz ochronę danych osobowych, autorka podaje te informacje w formie 

zgeneralizowanej dla całego województwa. Osoby po konwersji, z którymi przeprowa-

dzono wywiady, deklarowały powód swojej decyzji zupełnie swobodnie. Z treści tych 

rozmów jasno wynikało, że są to osoby, które podjęły decyzję o zmianie wyznania na 

podstawie wcześniejszego doświadczenia z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, 

nabytego poprzez uczęszczanie na nabożeństwa, jako tzw. sympatycy, lub zaangażo-

wanie w ponadwyznaniowe inicjatywy, jak np. chór. Dalsze przesłanki, jakimi moty-

wowano konwersję, podawano w następujący sposób: rozmówcy z jednej strony 

wskazywali kwestie najbardziej odstręczające ich od dotychczasowej konfesji, z drugiej 

zaś te, które w największym stopniu wywołały ich aprobatę w ramach przyjmowanego 
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luteranizmu. Wśród tych pierwszych wskazywano przede wszystkim na: upolitycznie-

nie Kościoła rzymskokatolickiego, nadmierne gloryfikowanie hierarchów kościelnych, 

ingerowanie przez duchowieństwo w sprawy kobiet, narastający brak tolerancji, poczu-

cie odrzucenia, brak indywidualnego podejścia w relacjach z wiernymi, różnice doktry-

nalne dotyczące m.in. instytucji papiestwa lub też pojmowania istoty sakramentów.  

W opozycji do powyższych w odniesieniu do wyboru luteranizmu, jako nowej drogi 

duchowej, wskazywano na: brak odgórnych nakazów i zakazów w obrębie nauki 

Kościoła, poczucie równości i przynależności do wspólnoty, przejrzystość zasad 

fiskalnych w obrębie Kościoła i jego ograniczoną strukturę organizacyjną, uczciwość 

i rzetelność nauk Kościoła, nawiązujących ściśle do treści ujętych w Biblii, traktowanie 

każdego z wyznawców w sposób indywidualny. 

Na bardzo podobne powody konwersji, wskazała Bronisława Kopczyńska-Jaworska 

w publikacji Łódzcy luteranie..., analizując zagadnienie konwersji w odniesieniu do 

parafii łódzkiej w 1998 roku. Można stwierdzić, że na przełomie ostatnich 20 lat nie 

uległy one większym zmianom (Kopczyńska Jaworska, Woźniak 2002, s. 99-110). 

Zebrany materiał empiryczny dowodzi ponadto, że konwersje do Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w parafiach województwa łódzkiego warunkują dwie 

grupy czynników: subiektywne i obiektywne (tab. 7). 

 

Tabela 7. Czynniki warunkujące konwersje religijne 

 

Czynniki warunkujące konwersje religijne: 

subiektywne (psychologiczno-społeczne) obiektywne (demograficzno-społeczne) 

Narastające zniechęcenie dotychczasowym 

wyznaniem, różnorodnie motywowane, 

pociągające za sobą wzrost poczucia 

„niedopasowania“ do niej 

Świadomość własnych potrzeb duchowych, 

wynikająca z dojrzałości i zgromadzonego 

doświadczenia życiowego, pobudzająca do 

refleksji i przemyśleń 

Narastająca potrzeba zmiany, będąca 

wynikiem negatywnych doświadczeń oraz 

dwóch powyżej przytoczonych czynników 

świadomości potrzeb duchowych  

i zniechęcenia do dotychczasowej konfesji 

Zaludnienie miasta, które wpływa na większą 

anonimowość potencjalnych konwertytów  

i mniejszą presję najbliższego otoczenia  

w stosunku do nich po jej dokonaniu 

Akademicki status ośrodka miejskiego, 

gwarantujący regularny napływ osób młodych, 

często poszukujących nowych wspólnot 

wyznaniowych dla siebie 

Zawieranie małżeństw mieszanych, przy okazji 

których dochodzi do konwersji. Z racji 

kurczących się parafii i trudności ze 

znalezieniem współmałżonka w obrębie 

własnego wyznania ich liczba stopniowo 

wzrasta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz: Hałas 2007; 

Libiszowska-Żółtkowska 2003; Zimnica-Kuzioła 2010 
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Liczbę konwersji do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w województwie łódz-

kim, na przykładzie parafii św. Mateusza w Łodzi, prezentuje rycina 9. 

 

 

Ryc. 9. Konwersje do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na przykładzie parafii łódzkiej  

w latach 2001–2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zasobów parafii ewangelicko-augsburskiej św. Mateusza 

w Łodzi  

Przedstawione na wykresie dane prezentują liczbę osób, które na drodze konwersji 

wstąpiły do parafii ewangelicko-augsburskiej w Łodzi w latach 2001–2018 z uwzględ-

nieniem podziału według płci. Pierwszym i jednym z najistotniejszych wniosków jest 

zauważalny stopniowy wzrost zainteresowania doktryną kościoła luterańskiego, na co 

wskazuje rosnąca liczba konwersji, które od blisko 20 lat obywają się w parafii  

św. Mateusza każdego roku, tym samym w strukturze całej społeczności luterańskiej 

naszego województwa z roku na rok stanowią coraz większy odsetek. 

W analizowanym okresie, najwięcej osób przystąpiło do kościoła luterańskiego  

w roku 2012 – aż 20, i w roku 2018 – 12, najmniej w 2007 roku, tylko jedna osoba. 

Uzasadnienie takiego rozkładu danych, ze względu na brak szerszych badań w tym 

zakresie jest bardzo trudne. W obliczu braku źródeł i szczegółowych badań, które 

pozwoliłyby na głębszą analizę w tym zakresie, najbardziej uzasadnioną odpowiedzią 

pozostaje losowość. Rozkład płci w przypadku większości analizowanych na wykresie 

lat jest równomierny, do Kościoła każdego roku przystępuje zwykle podobna liczba 

kobiet i mężczyzn. Ponieważ przy dokonywaniu konwersji parafia św. Mateusza nie 

pobiera od osób danych dotyczących ich metryki, przeanalizowanie ich wieku czy 

wykształcenia nie jest możliwe. Z wyników wywiadów z pastorami wynika, że 
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najczęściej są to osoby w wieku około 30 lat i powyżej, dojrzałe i ustabilizowane 

życiowo. Ich decyzja o konwersji do kościoła luterańskiego, poprzedzona wielo-

miesięcznymi przygotowaniami, jest przemyślana. 

W pozostałych parafiach luterańskich województwa łódzkiego, niewielka liczba 

konwersji i ich nieregularność w czasie uniemożliwiają dalsze analizowanie i wniosko-

wanie w tym zakresie. W parafiach średnich (takich jak: Pabianice, Zgierz, Piotrków 

Trybunalski, liczących około 100 osób) odnotowuje się 2-3 konwersje, co kilka lat. 

Parafie najmniejsze (liczące do 50 osób) odnotowują konwersje sporadycznie w nie-

regularnych odstępach czasu. Są to najczęściej konwersje pojedyncze, przypadające raz 

na 5–7 lat lub rzadziej. Analizując dane parafialne, można prognozować, iż w dalszym 

ciągu liczba konwersji w Łodzi utrzyma się na wysokim poziomie, a stopniowy wzrost 

będzie odnotowywany zwłaszcza w obrębie parafii średnich: Pabianic, Zgierza, 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

Pozostając przy temacie konwersji, można dodać, że sporadycznie zdarzają się też 

sytuacje, w których członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, najczęściej  

z racji niezadowolenia z warunków w swojej parafii, „migrują”, przenosząc się do innej 

parafii w obrębie diecezji lub kraju, co nie stanowi aktu konwersji, a jedynie zmianę 

przynależności instytucjonalnej. 

Luterańskie prawo kościelne dopuszcza także konwersję w drugą stronę. Zmiana 

wyznania i wystąpienie z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest możliwe, bez 

większych trudności administracyjnych. Takich przypadków, w ramach prowadzonych 

badań, autorka pracy w województwie łódzkim nie odnotowała. 

Podsumowując zagadnienie konwersji, w odniesieniu do całego okresu badawczego, 

sięgającego 1918 roku, kształtowało się ono następująco: 

– zmianie uległ odsetek pojedynczych konwersji na tle całego zboru: do 1939 roku  

w strukturach kilkutysięcznych parafii konwersje zdarzały się sporadycznie, 

najczęściej przy okazji zawierania mieszanych małżeństw, 

– w okresie II wojny światowej, w obliczu strat ludnościowych i nowych uwarun-

kowań prawnych, konwersje były traktowane marginalnie, o ich liczbie niewiele 

wiadomo, statystyki nie zachowały się, 

– po 1945 roku, w nowych realiach politycznych wykształciła się sytuacja odwrotna, 

w obliczu szykan, napiętnowań i wysiedleń pojawiły się konwersje z luteranizmu na 

rzymski katolicyzm, liczba konwersji na luteranizm była bardzo niska, 
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– po 1989 roku, parafie zdziesiątkowane doświadczeniami II wojny światowej  

i socjalizmu, wraz z początkami demokratyzacji Polski ponownie otworzyły się na 

nowych wyznawców, liczba konwersji zaczęła stopniowo rosnąć4. 

 

e) Formą zewnętrznych działań Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, związanych  

z aktywnością religijną, są działania ekumeniczne. Kościół luterański w województwie 

łódzkim pozostaje inicjatorem i aktywnym uczestnikiem dialogu ekumenicznego na 

płaszczyźnie lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Wszelkie działania, podejmowane 

w ramach tego ruchu, są częścią tożsamości luterańskiej, która nawiązuje do tradycji 

XVI-wiecznej reformacji. 

Od drugiej połowy lat 40. XX wieku Kościół Ewangelicko-Augsburski funkcjonuje  

w ramach Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE)5. Rozpoczęła ona działalność jeszcze  

w czasie trwania II wojny światowej, choć formalnie była zarejestrowana w 1946 roku;  

pierwszym prezesem został ks. Zygmunt Michelis z Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego. Prace Rady prowadzone są w odpowiednich komisjach i oddziałach regio-

nalnych (tu: Oddział Łódzki). 

Głównym celem PRE jest podejmowanie działań na rzecz tolerancji religijnej oraz 

dialogu pomiędzy zrzeszonymi Kościołami. Działalność w tym zakresie wyraża się 

w realizowanych inicjatywach, takich jak: nabożeństwa ekumeniczne, konferencje, 

działalność wśród dzieci i młodzieży, ekumeniczne akcje charytatywne, współpraca  

z mediami (Hanc 2016, s. 14-18). 

Lokalnym wymiarem działań ekumenicznych, podejmowanych przez społeczność 

luterańską na terenie województwa łódzkiego, są następujące wydarzenia: 

– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – coroczny cykl nabożeństw ekumenicz-

nych, odbywających się pod koniec stycznia, w których uczestniczą przedstawiciele 

różnych wyznań chrześcijańskich, w tym luteranie (fot. 2a i 2b). 

– Światowy Dzień Modlitwy (zwany wcześniej Światowym Dniem Modlitwy 

Kobiet) – inicjatywa ekumeniczna propagowana zwłaszcza przez kobiety, chrześci-

janki różnych wyznań, obchodzona każdego roku w marcu, 

 

                                                           
4
 Wywiad z ks. Szymonem Czemborem, administratorem parafii w Kutnie, wrzesień 2018 rok. 

5
 Polska Rada Ekumeniczna: społeczność Kościołów chrześcijańskich o charakterze ekumenicznym, 

będąca częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. W Polsce zrzesza obecnie siedem Kościołów: 

Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Metodystyczny, 

Ewangelicko-Reformowany, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów i Polski 

Autokefaliczny Kościół Prawosławny, źródło: https://ekumenia.pl (dostęp: 20.07.2018 r.). 
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Fot. 2a. i 2b. Nabożeństwo o charakterze ekumenicznym – Łódź i Pabianice 

Źródło: http://diec.warszawska.luteranie.pl/foto_duze/nabo2.jpg (dostęp: 30.07.2018 r.) 

 

– okolicznościowe nabożeństwa ekumeniczne w okresie świąt religijnych i państwo-

wych. Przykładem jest prowadzona ulicami Łodzi Ekumeniczna Droga Krzyżowa, 

organizowana od 1999 roku (z przerwą w latach 2013–2018), wspólnie z katolikami, 

Kościołem Ewangelicko-Reformowanym i Ewangelicko-Metodystycznym (fot. 3). 

Od wznowienia tej inicjatywy w 2018 roku przyjęła ona nową nazwę – Droga 

Światła. Innym przykładem działania ponadwyznaniowego w naszym wojewódz-

twie, w której uczestniczy Kościół luterański, jest akcja również organizowana  

w okresie świątecznym: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, skierowana do dzieci  

z najuboższych rodzin. 

 

Fot. 3. Ekumeniczna Droga Krzyżowa – obecnie Droga Światła 

Źródło: http://archidiecezja.lodz.pl/galeria/13-ekumeniczna-droga-krzyzowa-ulicami-lodzi/  

(dostęp: 30.07.2018 r.) 

 

– charakter ekumeniczny mają także wybrane wydarzenia sportowe, dla przykładu 

można podać ekumeniczne turnieje siatkówki (Informator ewangelickiej parafii  

św. Mateusza w Łodzi za rok 2011, s. 23), 

– symbolem ekumenizmu województwa łódzkiego jest również specjalna nagroda –

Serce Łodzi – przyznawana osobom fizycznym i instytucjom, które, zgodnie z nazwą 

nagrody, oddają swoje serce Łodzi i łodzianom. Nagrodę przyznaje Kapituła 
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Nagrody, w której skład wchodzą duchowni czterech łódzkich wyznań: Kościoła 

rzymskokatolickiego, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Parafii Prawosławnej  

pw. św. Aleksandra Newskiego i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza6. 

Statuetka nagrody, miniaturowy dzwon „Serce Łodzi”, przyznawana jest od 2012 

roku. Jej laureatami byli do tej pory: Fundusz Ochrony Macierzyństwa im. Stani-

sławy Leszczyńskiej, łódzki Caritas, łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska, były 

prezydent miasta Jerzy Kropiwnicki, prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar z łódzkiej 

Akademii Muzycznej oraz pośmiertnie Jan Karski. 

– ekumeniczny charakter przybierają również audycje radiowe, programy telewi-

zyjne, transmitowane w mediach lokalnych oraz akcje podejmowane w Internecie,  

w tym powstała w 2011 roku platforma internetowa Bedeker Adwentowy7. 

O zaangażowaniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w nurt ekumeniczny świad-

czy także uhonorowanie zwierzchnika diecezji warszawskiej (w obrębie której mieści 

się niemal całe województwo łódzkie), biskupa Jana Cieślara, przez Prezydenta RP 

Andrzeja Dudę wysokim odznaczeniem państwowym – Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski
8
. 

3.3. Aktywność religijna luteranów województwa łódzkiego – podsumowanie 

W obliczu przemian politycznych, historycznych, gospodarczych i kulturalnych, 

aktywność religijna luteranów województwa łódzkiego po 1918 roku podlegała wielu 

zmianom. Pierwsze z nich dało się zaobserwować tuż po zakończeniu I wojny 

światowej, jednak wówczas nie były one jeszcze zbyt radykalne. W dwudziestoleciu 

międzywojennym można nawet mówić o pewnej stabilizacji luterańskiego życia 

religijnego. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja po 1939 roku. Restrykcje okupanta 

dotykające osób wierzących, obowiązujące w regionie łódzkim, bywały nawet bardziej 

dotkliwe niż te obowiązujące w tym czasie na terenie Niemiec. Możliwą aktywność 

religijną Kościoła mocno utrudniono i ograniczono, a wiele jej przejawów zlikwido-

wano. Nabożeństwa odprawiano nie tylko w kościołach, ale po uzyskaniu specjalnych 

zezwoleń także w kaplicach i domach modlitwy. Z powodu drastycznego spadku liczby 

duchownych, część posług religijnych wykonywali kantorzy. W ramach nakładanych 

stopniowo obostrzeń wprowadzono ograniczenie (a z czasem likwidację) nauczania 

religii. Wszelkie działania z zakresu aktywności religijnej utrudniło cofnięcie dotacji 

                                                           
6
 http://archidiecezja.lodz.pl/2017/11/wreczenie-nagrody-serce-lodzi-2017/(dostęp 20.07.2018 r.). 

7
 http://archidiecezja.lodz.pl/film/bedeker-adwentowy-ks-michal-makula-madrosc/ (dostęp 20.07.2018 r.) 

8
 „Życie Pabianic”, nr 47 z 22.11.2016, s. 32 
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państwowych oraz nałożenie zakazu zbierania ofiar i składek na cele religijne. 

Zniesiono święta kościelne (w tym obchody najważniejszego z nich – Wielkiego 

Piątku). Odprawianie nabożeństw miało odbywać się tylko w języku niemieckim, przez 

duchownych zweryfikowanych przez Gestapo. Ostatecznym ciosem w aktywność 

religijną ewangelików było odebranie w roku 1941 parafiom osobowości prawnej 

(Strzałkowski 2005, s. 36, Klink Orawska 2012, s. 194-196). 

Po 1945 roku, Kościół Ewangelicko-Augsburski w naszym regionie rozpoczął 

funkcjonowanie w obliczu nowych, niezwykle trudnych realiów państwowych i licznych 

problemów. Najistotniejsze z nich to utrata wielu zwierzchników Kościoła i jego 

duchownych, utrata dziesiątek tysięcy wiernych, konfiskata mienia kościelnego oraz 

konieczność funkcjonowania w warunkach dużego rozproszenia. Po ustabilizowaniu się 

sytuacji prawnej Kościoła i wytworzeniu nowych, przejściowych struktur administra-

cyjnych, co przypadło dopiero na latach 50., można mówić o próbach reaktywowania 

życia religijnego i aktywności religijnej. Miała ona jednak, w porównaniu z okresem 

przedwojennym, mocno ograniczony charakter (Klink-Orawska 2012, s. 226). 

Na przekór licznym przeciwnościom parafie luterańskie województwa łódzkiego 

trwały, realizując swoje zadania religijne i społeczne, w oczekiwaniu na poprawę 

sytuacji. W wymiernym kształcie przyniosły ją dopiero zachodzące na przełomie lat 80. 

i 90. XX wieku zmiany ustrojowe i demokratyzacja Polski. Pojawiły się tak długo 

wyczekiwane regulacje prawne, odnoszące się także do kwestii aktywności religijnej,  

w tym najistotniejsza Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 13 maja 1994 roku9. Powróciła swoboda działania 

i pojawiły się nowe, dotąd niedostępne możliwości także w zakresie podejmowania 

aktywności religijnej. Nabożeństwa i wszelkie czynności religijne, bez przeszkód mogły 

być odprawiane nie tylko w murach kościołów. Nauka religii wróciła do szkół, a stopnie 

z tego przedmiotu powróciły na świadectwach szkolne. Pojawił się szereg nowych form 

aktywności, w tym: działalność diakonijna i duszpasterstwa środowiskowe – wojskowe, 

więzienne czy szpitalne. Kościół luterański również włączył się w działalność eku-

meniczną. 

W XXI wieku, kościół luterański w województwie łódzkim do realizacji zadań  

z zakresu aktywności religijnej wykorzystuje także możliwości, jakie niosą współczesne 

media i Internet. Niemal wszystkie parafie luterańskie mają własne witryny internetowe 

                                                           
9
 Jednolity tekst ustawy:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940730323 (dostęp: 

20.05.2018 r.) 
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i profile na portalach społecznościowych, na których są relacjonowane formy aktyw-

ności religijnej. Równolegle, z wielką energią, zaczęto rozwijać także wieloaspektową 

aktywność społeczną, omówioną w drugiej części rozdziału. 

Do najistotniejszych zmian w zakresie aktywności religijnej luteranów województwa 

łódzkiego po 1918 roku należą: 

– język, w jakim odprawiano nabożeństwa (niemiecki, następnie równolegle nie-

miecki i polski, w latach 1939–1945 znów tylko niemiecki, ostatecznie po 1945 roku 

tylko język polski), 

– częstotliwość odprawiania nabożeństw: spadek od kilku czy nawet kilkunastu 

nabożeństw do jednego w skali tygodnia, 

– frekwencja wiernych w praktykach religijnych: spadek uczestnictwa wiernych 

w nabożeństwach, z kilkuset do kilkudziesięciu lub kilkunastu osób w parafiach 

najmniejszych, 

– stopniowy zanik pozakościelnych praktyk religijnych (tj. czytania Pisma Świętego 

w domach, modlitwy przy posiłku), zwłaszcza po 1945 roku, 

– stopniowy wzrost liczby konwersji do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 

szczególnie widoczny na przykładzie luterańskiej parafii w Łodzi. 

3.4. Aktywność społeczna ewangelików augsburskich województwa łódzkiego 

– różnorodność i analiza form 

Przedmiotem analizy drugiej części rozdziału będzie aktywność społeczna członków 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w wymiarze oświatowym, kulturalnym10, dobro-

czynnym i infrastrukturotwórczym. 

We wstępie do tej części pracy, warto zwrócić uwagę na odmienną (w odniesieniu do 

aktywności religijnej) specyfikę tego rodzaju działań. Aktywność społeczna luteranów 

województwa łódzkiego wykracza poza mury kościelne, podczas gdy religijna jest 

podejmowana najczęściej w kościele lub jego najbliższym otoczeniu. W swojej istocie, 

aktywność społeczna wymaga nieporównywalnie większych nakładów funduszy, pracy 

i zaangażowania ludzi. Celem jej realizacji w przypadku luteranów jest propagowanie 

kultury, wiedzy, integracja samej społeczności parafialnej i lokalnej oraz bezintere-

sowna pomoc drugiej osobie bez względu na przynależność polityczną i religijną. 

                                                           
10

 W treści podrozdziału 3.4.2, aktywność ta akcentuje także elementy aktywizacji i integracji społecz-

ności parafialnej poprzez organizację spotkań okolicznościowych, i z tego powodu jej nazwa zostanie 

rozszerzona do wymiaru kulturalno-towarzyskiego. 
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Przed rozpoczęciem analizy form aktywności społecznej luteranów województwa 

łódzkiego, autorka pragnie także uzasadnić sposób, w jaki zostanie to zrealizowane. Ze 

względu na dużą liczbę publikacji z zakresu historii, geografii historycznej i geografii 

religii (autorstwa m.in. K.P. Woźniaka, K. Radziszewskiej, S. Pytlasa, K. Stefańskiego, 

M. Kuleszy, A. Rykały), które szczegółowo omawiają przykłady działalności mniej-

szości narodowych i wyznaniowych naszego regionu w mikroskali, powtarzanie tych 

treści raz jeszcze jest bezcelowe. Stąd też autorka skupia się na ogólnej charakterystyce 

najbardziej rozpowszechnionych form tej aktywności oraz akcentuje te z nich, które są 

podejmowane współcześnie. Ze względu na specyfikę niektórych poruszanych tutaj 

zagadnień, nakreślenie ich tła historycznego wymusiło przekroczenie cezury początko-

wej pracy, jaką wyznacza rok 1918. 

 

 

Ryc. 10. Specyfika aktywności społecznej luteranów województwa łódzkiego 

Źródło: opracowanie własne 

 

Aktywność społeczna luteranów została poddana analizie w obrębie czterech 

najbardziej rozwiniętych wymiarów, związanych z oświatą, kulturą, dobroczynnością  

i infrastrukturotwórczością. Kolejność ich omawiania nie jest przypadkowa i wykazuje 

związek z aktywnością religijną, która stanowiła pierwszy i podstawowy rodzaj 

(podstawę) działalności ewangelików augsburskich. Po ugruntowaniu swojej pozycji 

religijnej, w miarę stopniowego rozwoju, parafie aktywizowały swoje działania 
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ukierunkowane na rozwój szkolnictwa, kultury, dobroczynności oraz działań związa-

nych z rozwojem lokalnej infrastruktury. Z powodu odmiennych uwarunkowań natury 

historycznej, społecznej i gospodarczej, współcześnie podejmowana jest tylko ich 

skromna część. Szczegółowe zależności w tym zakresie prezentuje analiza w dalszej 

części rozdziału, do której wstęp stanowi rycina 10. 

3.4.1. Aktywność społeczna luteranów województwa łódzkiego – wymiar 

oświatowy 

Społeczność luterańska regionu łódzkiego wiele uwagi i troski poświęcała kwestii 

należytego wykształcenia dzieci i młodzieży. Tuż obok kwestii religijnych było to 

przedmiotem największego zainteresowania wszystkich parafian. Zalążkiem tej działal-

ności było powoływanie już w pierwszej połowie XIX wieku na terenach wiejskich tzw. 

szkół kantorackich. Z kolei w miastach, powstawaniu szkół wyznaniowych sprzyjała 

ustawa szkolna z 1853 roku, choć oczywiście szkoły powstawały także i przed nią 

(Kopczyńska-Jaworska 2000, s. 134). Na terenach miejskich, w miarę upływu lat, 

powoływano nie tylko szkoły wyznaniowe o charakterze szkół elementarnych, ale także 

gimnazja i szkoły prywatne, które stawały się wizytówką polskiego ewangelicyzmu, 

słynęły bowiem z wysokiego poziomu nauczania. Były to szkoły fundowane przez 

parafie ewangelickie, przy wsparciu finansowym państwa. Ich siedziby początkowo 

były lokowane najpierw w mieszkaniu pastora, w domu parafialnym lub w lokalach 

bezpośrednio przy parafii. Z czasem przenoszone do odrębnych budynków, wzno-

szonych specjalnie do tego celu. W szkołach na terenach wiejskich nauczaniem  

w zakresie podstawowym zajmowali się najczęściej kantorzy, w miastach nauczanie 

sprawowali nauczyciele i bardzo często także pastorzy. Zmianie uległ z czasem język 

wykładowy tych placówek, początkowo uczono wyłącznie po niemiecku, u progu  

XX wieku coraz częściej prowadzono naukę także w języku polskim. 

Program nauczania tych szkół nie był jednolity. Poza nauczaniem religii i śpiewu, 

uczono pisania i czytania, a także podstaw algebry. W miarę upływu lat, do rangi 

przedmiotu szkolnego podniesiono lekcje rysunku, przyrody i geografii. Uczono 

również języka polskiego i rosyjskiego. Możliwości swobodnego rozwoju szkoły te 

miały zwłaszcza w czasach zaborów, kiedy widziano w nich dodatkowy element, który 

pogłębi różnice społeczne i osłabi tzw. żywioł polski (Woźniak 1998a, s. 210). Na 

przełomie wieków XIX i XX, wysoką pozycję osiągnęły szkoły prywatne, w tym 

niemieckie gimnazja i progimnazja. Posiadały one w swojej ofercie bogaty wachlarz 
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zajęć pozalekcyjnych promujących sport, literaturę i sztukę. Wysoką renomę w śro-

dowisku miały szkoły ewangelickie z terenów: Łodzi, Zgierza, Aleksandrowa Łódz-

kiego i Pabianic, z powodzeniem funkcjonowały także w pozostałych ośrodkach 

miejskich (Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki). Powołując się na przykład 

parafii z Łodzi i Zgierza, można także dodać, że w regionie łódzkim szkolnictwo 

ewangelickie rozrosło się aż do powstania całej „sieci” szkół, jaką tworzyły szkoły 

kantorackie, szkoły elementarne, szkoły niedzielne dla niepiśmiennych rzemieślników 

i szkoły prywatne. Ich dawne siedziby można do dziś znaleźć m.in. w Zgierzu, Pabia-

nicach i Łodzi (fot. 4a i 4b). Placówką związaną z aktywnością oświatową ewangelików 

było także Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie, funkcjonujące w Łodzi w latach 

1912–1937 (Woźniak 1998a, s. 211). 

Po zakończeniu II wojny światowej i upaństwowieniu systemu oświaty, dalsze pro-

wadzenie szkół ewangelickich przestało być możliwe, a w obliczu ogromnych migracji 

ludności nawet uzasadnione. Możliwości, aby takie szkoły zaistniały ponownie, 

pojawiły się dopiero po 1989 roku, jednak do stanu sprzed 1939 roku z pewnością nie 

udałoby się powrócić. Luterańskim parafiom, które były administratorami tych pla-

cówek, po 1945 roku odebrano nie tylko budynki szkolne, ale także inne nieruchomości, 

które stanowiły podstawę ich utrzymania. 

     

Fot. 4a. i 4b. Siedziby dawnych placówek oświatowych: szkoła ewangelicka  

w Zgierzu i Gimnazjum Niemieckie w Pabianicach 

Źródło: fot. 4a. A. Kruś i fot. 4b 

https://fotopolska.eu/Pabianice/b287430,Szkola_Podstawowa_nr_9.html (dostęp: 30.09.2018 r.) 
 

W poczet działalności oświatowej, podejmowanej przez parafie luterańskie na 

terenie województwa łódzkiego, należy włączyć również przedszkola. Obejmowały one 

opieką najmłodsze dzieci w wieku od 3 do 7 lat i bardzo często miały charakter ponad-

wyznaniowy. Ewangelickie przedszkola, zwane też freblówkami, funkcjonowały  

m.in. w Łodzi, Zduńskiej Woli, Pabianicach i Zgierzu. W ostatnim z tych miast, 

przedszkole ewangelickie posiadało status placówki prywatnej i, jak wynika z zachowa-

nych sprawozdań, odnotowywało „wybitnie dodatnie wyniki pracy” (fot. 5). 
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Fot. 5. Dzieci uczęszczające do ewangelickiego przedszkola w Zgierzu (tzw. freblówki) 

Źródło: Klink-Orawska 2012, s. 171 
 

Ewangelickie przedszkola swoją siedzibę miały najczęściej w domach przypara-

fialnych, a formalnym ich właścicielem były parafialne kolegia kościelne. Największy 

rozkwit działania przedszkoli przypadł na lata międzywojenne. Dzieci (katolickie  

i luterańskie), uczęszczające wspólnie do przedszkola ewangelickiego, rozpoczynały  

i kończyły dzień modlitwą w obu językach: polskim i niemieckim, a poprzez zajęcia  

i zabawę przygotowywały się do dalszej nauki w szkole (Szlawski 2007, s. 12). 

Poza sprawnie funkcjonującym przedszkolem, przykład Zgierza jest także odpo-

wiedni, aby zaprezentować funkcjonowanie jeszcze jednej formy aktywności luteranów 

w wymiarze oświatowym – przyparafialnych bibliotek. Przytoczona jako przykład 

biblioteka parafii zgierskiej funkcjonowała od 1905 roku i była wyposażona w 1100 

woluminów dzieł w trzech językach: niemieckim, polskim i rosyjskim. Pieczę nad 

biblioteką sprawował pastor i kilkuosobowy zarząd (Szlawski 2007, s. 12-13). Sprawne 

funkcjonowanie całej tej grupy placówek przerwał wybuch II wojny światowej.  

Po 1945 roku część szkół podjęła działalność w ograniczonym zakresie, która z czasem 

była stopniowo wygaszana. Ostatecznie na terenie województwa łódzkiego po aktyw-

ności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w wymiarze oświatowym nie pozostało 

zbyt wiele śladów. 

3.4.2. Aktywność społeczna luteranów województwa łódzkiego – wymiar 

kulturalno-towarzyski 

Oddziaływanie parafii luterańskich na szeroko pojętą kulturę pozostaje ich znakiem 

rozpoznawczym od XIX wieku aż do czasów współczesnych. Wraz z rozwojem 

kolejnych parafii, w miarę zaspokojenia potrzeb natury religijnej i oświatowej, rosnąca 
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liczebnie społeczność luterańska województwa łódzkiego ukierunkowała swoje dalsze 

działania w stronę działań kulturalnych. Miały one przede wszystkim za cel pomóc 

zadomowić się osadnikom w nowym miejscu i pielęgnować tradycję z rodzinnych 

stron. Podkreślały (rozumianą w pozytywnym znaczeniu) odrębność wspólnotową 

tutejszych luteranów, którzy zapragnęli od życia w nowym miejscu czegoś więcej 

aniżeli coniedzielnej modlitwy i codziennej pracy (Woźniak 1998a, s. 207-214). 

Podejmowanie przez społeczność luterańską działań ukierunkowanych na kulturę 

początkowo miało charakter bardzo skromny i zamknięty. Aktywność ta ograniczona 

była do grona współwyznawców i prowadzona wyłącznie w języku niemieckim. 

Z upływem lat, pomimo zawirowań politycznych, gospodarczych, wojennych, rozrosła 

się do tego stopnia, że pośród funkcjonujących form i inicjatyw, właściwie każdy bez 

względu na wiek i płeć mógł odnaleźć alternatywę dla siebie. 

Warto w tym miejscu doprecyzować, że na gruncie podejmowania jakikolwiek 

działań społecznych, nie tylko kulturalnych, wspólnota ewangelicka z kilku powodów 

uchodziła za uprzywilejowaną. Przede wszystkim jej działalność w zakresie samo-

organizowania się nie napotykała tak często na prawne zakazy i obwarowania ze strony 

rządzących, co dotyczyło w XIX wieku m.in. Polaków (po klęskach powstania objętych 

zakazem zrzeszania się). Co więcej, prawo do samoorganizowania się było wobec 

ewangelików bardzo często zagwarantowane pisemnie w kontraktach osadniczych. 

Trzeba też podkreślić, że społeczność luterańska miast województwa łódzkiego prze-

łomu XIX i XX wieku (w większości związana z pracą w przemyśle) odnosiła spore 

sukcesy na polu tworzenia inicjatyw kulturalnych, także ze względu na nagromadzony 

kapitał finansowy, którego innym często brakowało. Nie można też pominąć faktu, iż 

przy liczebności, jaką na początku XX wieku luteranie osiągnęli w miastach środkowej 

Polski, stanowili oni kulturotwórczy potencjał sam w sobie. Posiadając tak ważne 

czynniki stymulujące rozwój aktywności, z powodzeniem działali bardzo prężnie, 

zwłaszcza na najbardziej zaniedbanych przez rządzących płaszczyznach życia społecz-

nego i towarzyskiego, jak właśnie kultura i omówiona w dalszej części, dobroczynność. 

Działania ewangelików augsburskich, mocno zarysowane w drugiej połowie XIX 

wieku, umocniły się w niepodległej Polsce, w której społeczność ta chciała wyraźnie 

zaakcentować swoją obecność. Odwołując się do powyżej omawianych cech tej 

społeczności, jak również biorąc pod uwagę jej dokonania związane z kulturą i życiem 

towarzyskim na terenie Łodzi, można z całą pewnością przychylić się do stwierdzenia 

Krzysztofa Woźniaka, iż stanowili oni najbardziej „kulturotwórczą” społeczność miasta 
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drugiej połowy XIX wieku. Ponadprzeciętna aktywność luteranów utrzymywała się 

mocno także w okresie dwudziestolecia międzywojennego, niczym nieskrępowana 

właściwie aż do tragicznego w swoich skutkach września 1939 roku. 

Aktywność luteranów, ukierunkowana na szeroko pojętą kulturę i akcenty życia 

towarzyskiego, wymaga szerszego komentarza jeszcze z jednego powodu: stopnia 

swojej trwałości. Pomimo ogromnego powojennego zdziesiątkowania liczebności 

wiernych Kościoła, działalność kulturalna luteranów (związana zwłaszcza z propagowa-

niem muzyki) przetrwała i pozostaje rozpoznawalna w wielu miastach województwa 

łódzkiego. 

Należy zaznaczyć, że pełne działania luteranów naszego województwa na rzecz 

kultury pozostają właściwie niemożliwe do odtworzenia, ze względu na niezachowane 

XIX-wieczne dokumenty, traktujące o powoływaniu, rejestrowaniu i funkcjonowaniu 

poszczególnych jego form. Z drugiej strony, spektrum inicjatyw społecznych (w tym 

także i kulturalnych) w parafiach województwa łódzkiego nie było też nieograniczone  

i w praktyce sprowadzało się do pewnego zbioru, z którego czerpały w podobny sposób 

wszystkie z nich. Najpopularniejsze z nich stanowiły stowarzyszenia śpiewacze, chóry, 

koła dla dorosłych kobiet i mężczyzn, stowarzyszenia młodzieżowe, towarzystwa 

sportowe i gimnastyczne (Czembor 1998, s. 64-77). 

Ze względu na szczególną rolę muzyki i śpiewu w liturgii protestanckiego 

nabożeństwa, początki rozwoju aktywności w wymiarze kulturalno-towarzyskim były 

skupione wokół tworzenia towarzystw śpiewaczych, chórów i orkiestr. Fenomen ich 

powoływania i funkcjonowania zapoczątkowany w XIX wieku (w ramach niekiedy 

mocno rozbudowanych struktur organizacyjnych) jest do dziś przedmiotem rozważań 

naukowych w postaci prac dyplomowych i publikacji. Chóry i stowarzyszenia 

śpiewacze to najpopularniejsza i najbardziej rozpowszechniona forma luterańskiej 

aktywności kulturalnej. Z dużym prawdopodobieństwem można orzec, że o ile nie 

wszystkie parafie ewangelicko-augsburskie województwa łódzkiego powoływały 

parafialne koła i stowarzyszenia, o tyle chór lub towarzystwo śpiewacze ukształtowało 

się niemal przy każdej z nich. Największe i najaktywniejsze parafie badanego terenu 

(Łódź, Pabianice, Zgierz, Aleksandrów, Tomaszów Mazowiecki) zakładały kilka,  

a nawet kilkanaście tego typu podmiotów. Ich funkcjonowanie tworzyło historię parafii 

ewangelickich województwa łódzkiego. Poszczególne chóry, męskie lub mieszane, 

miały swoje sztandary, oznaczenia i stroje, a członkostwo w nich wymagało nie-

nagannych manier. Swoimi występami uświetniały parafialne i miejskie uroczystości 
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(Kirsch 2012a, s. 159-173). W sposób symboliczny rywalizowały podczas okolicz-

nościowych zjazdów, co ma miejsce do dzisiaj podczas diecezjalnych zjazdów chórów 

(fot. 6a i 6b). Współcześnie na terenie badanego województwa funkcjonują już tylko 

trzy luterańskie chóry parafialne: łódzki, pabianicki i zgierski (Woźniak 2014, s. 127-

140). 

     

Fot. 6a i 6b. Występy chórów luterańskich parafii zgierskiej i łódzkiej 

Źródło: www.zwiastun.pl/wydarzenie_580b4/zjazd_chorow_diecezji_warszawskiej.html  

(dostęp 20.10.2018 r.) 

 

U progu XX wieku, w następstwie zmian zapoczątkowanych na skutek rewolucji 

1905 roku, nastąpił wzrost aktywności ukierunkowanej na tworzenie różnorodnych 

stowarzyszeń społecznych, dotychczas zakazanych, zwłaszcza o charakterze świeckim. 

W środowisku łódzkich luteranów stało się to impulsem do powoływania stowarzyszeń, 

towarzystw i kół, szczegółowo wyspecjalizowanych, odrębnych dla dorosłych i mło-

dzieży. Wtedy także podejmowane były pierwsze próby wyjścia z inicjatywami 

społecznymi poza ścisłe grono parafialne. 

Mężczyźni gromadzili się wokół inicjatyw, takich jak chóry, towarzystwa śpiewacze, 

orkiestry oraz poszukiwali rekreacji w obrębie towarzystw strzeleckich (niezwykle 

popularnych już w XIX wieku). Towarzystwa te, zwane także bractwami kurkowymi,  

w swoich szeregach licznie gromadziły ewangelików. Pomimo że w swoim zasadniczym 

założeniu propagowały posługiwanie się bronią, to umacniały więzi społeczne i były 

żywymi nośnikami kultury tego środowiska. Bractwa takie działały m.in. w: Ozorko-

wie, Zduńskiej Woli, Pabianicach, Aleksandrowie, Łodzi, Konstantynowie i Toma-

szowie Mazowieckim (Górny, Łuczak 2009, s. 26). 

Charakter stowarzyszeń i kół powoływanych przez kobiety wyznania luterańskiego 

był nieco inny. W statutach swoich stowarzyszeń, ewangeliczki przyjmowały za cel 

zwłaszcza walkę z ubóstwem, opiekę nad osobami starszymi i dziećmi, a także 

propagowanie należytej moralności wśród parafian, m.in. poprzez walkę z alkoho-
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lizmem. W szeregach tych towarzystw pogłębiały swoją wiedzę religijną, a nawet 

inicjowały własne kobiece chóry. Ze względu na szeroki zakres ich działalności, z racji 

tego, jak wiele działo się wewnątrz każdego z nich, przekrój ich funkcjonowania trudno 

jednoznacznie przypisać do konkretnego wymiaru aktywności. Profil ich działalności 

był na tyle rozbudowany, że obejmował kwestie zarówno kultury, jak i dobroczynności. 

W przestrzeni całego województwa nie brakowało Stowarzyszeń Kobiet Ewangeliczek, 

Kół Pań, Ewangelickich Stowarzyszeń Pań, Tanich Kuchni i Związków Kobiet 

(Czembor 1998, s. 76-77). 

Spośród tak rozbudowanego zbioru organizacji przyparafialnych w badanym 

zakresie czasowym, współcześnie na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje tylko 

jedno koło parafialne, tj. Koło Pań przy parafii ewangelicko-augsburskiej św. Mateusza 

w Łodzi. Opiekę nad jego działaniami sprawuje żona łódzkiego proboszcza, Renata 

Makula. Łódzkie Koło Pań liczy obecnie kilkanaście członkiń, w większości są to 

emerytowane parafianki. Ponieważ są to panie w podeszłym wieku, z racji zmiennego 

stanu zdrowia i możliwości fizycznych skład tego koła nie jest stały i podlega regu-

larnym rotacjom. Jego zakres działania to przede wszystkim organizowanie wszelkich 

wydarzeń parafialnych oraz współpraca z parafią w ramach działalności diakonijnej 

Kościoła11. 

Odrębne struktury tworzyła luterańska młodzież. Dla młodego pokolenia luteranów 

stowarzyszenia organizowano w układzie odrębnych struktur dla dziewcząt i chłopców 

w wieku nastoletnim, po przyjętej konfirmacji, choć z czasem spopularyzowano także 

stowarzyszenia mieszane. Stowarzyszenia młodzieżowe, podobnie jak zresztą stowarzy-

szenia śpiewacze, mocno rozbudowywały się wewnętrznie. Za przykład znacznego 

stopnia rozbudowy może posłużyć Ewangelicki Związek Młodzieżowy, powołany przy 

luterańskiej parafii św. Trójcy w Łodzi, który w ramach swoich struktur utworzył 

odrębny chór, orkiestrę, a nawet założył bibliotekę. Współcześnie luterańska młodzież 

naszego województwa bierze czynny udział w Ogólnopolskich i Diecezjalnych Zjaz-

dach Młodzieży Ewangelickiej, organizowanych regularnie na terenie całego kraju.  

Z racji ograniczonej liczebności nie formuje jednak odrębnych stowarzyszeń przypara-

fialnych (Informator Parafialny – Boże Narodzenie, 2013, s. 26). 

Przy organizacji publicznych uroczystości stowarzyszenia ewangelickie jednoczyły 

siły i wspólnie działały w określonym celu. Bez względu jednak na kierunek, w jakim 

                                                           
11

 Na podstawie wywiadu z Renatą Makulą, opiekunką Koła Pań łódzkiej parafii luterańskiej, wrzesień 

2018 roku. 
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działały, były trwałymi nośnikami „ewangelickiej kultury” i luterańskiego etosu pracy  

u podstaw. Dokładnej liczby wszystkich kół, stowarzyszeń i towarzystw przy lute-

rańskich parafiach promujących kulturę w skali województwa nie da się jednoznacznie 

określić. Niezaprzeczalny pozostaje jednak fakt, że ich liczba i wielkość dobitnie 

świadczyły o kondycji i zamożności społeczności luterańskiej w regionie łódzkim. 

Najzamożniejsze z parafii naszego województwa: w Łodzi, Ozorkowie i Pabianicach 

posiadały ich nawet po kilkanaście. Jako ciekawostkę, dotyczącą ich liczebności  

w województwie łódzkim, można przytoczyć dzień poświęcenia kościoła luterańskiego 

św. Mateusza w Łodzi (listopad 1928 roku). W pochodzie kroczącym tego dnia ulicą 

Ewangelicką (ob. Roosevelta) swoje reprezentacje ze sztandarami miało ich aż 120 

(Czembor 1998, s.74). 

Po wybuchu II wojny światowej działalność parafii w zakresie aktywności kultu-

ralnej właściwie zanikła. Po zakończeniu wojny z powodu strat, emigracji, konfiskaty 

mienia, była właściwie nie do odtworzenia. Najaktywniejsi reprezentanci wyjechali lub 

zginęli, gwałtownie skończyły się też fundusze na jej prowadzenie. Życie parafialne 

zostało mocno ograniczone. Działalność kulturalna parafii ewangelickich była jednak 

tak trwała, że nie zatarły jej ani dwie wojny światowe, ani nawet dekady funkcjo-

nowania w realiach Polski Ludowej. 

Współcześnie obraz aktywności luteranów w wymiarze kulturalnym jest wizytówką 

województwa łódzkiego. Od lat 90. XX w., luteranie szczególnie mocno angażują się  

w działalność muzyczną, czemu sprzyja świetna akustyka kościołów. W wielu miastach 

naszego województwa, każdego roku organizowane są koncerty muzyczne, diecezjalne 

zjazdy chórów i dobrze już znane festiwale muzyki klasycznej o randze międzyna-

rodowej. Coraz częściej są one relacjonowane przez lokalne media, są także dostępne 

do oglądania w Internecie12. Charakter kulturalny ma także wiele inicjatyw i projektów 

artystycznych w samej Łodzi, podejmowanych we współpracy z m.in. Filharmonią 

Łódzką, Teatrem Wielkim, Akademią Muzyczną, Międzynarodową Fundacją Muzy-

czną im. Artura Rubinsteina. Ich liczba i różnorodność każdego roku się zwiększa. 

Wybrane aspekty aktywności społecznej luteranów, w wymiarze kulturalnym, po 1989 

roku, zestawia tabela 8. 

 

                                                           
12

 Koncert Galowy w kościele ewangelickim w Tomaszowie Mazowieckim, maj 2018 rok: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1014&v=ae9qidEbqf0 (dostęp: 20.06.2018 r.) 
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Tabela 8. Aktywność kulturalna organizowana lub współorganizowana przez luteranów 

województwa łódzkiego po 1989 roku 

 

Rok 
Aktywność kulturalna organizowana lub współorganizowana przez luteranów 

województwa łódzkiego po 1989 roku (wybrane aspekty) 

1
9

9
6
 

Zapoczątkowanie cyklu koncertów „Niedziela z Muzyką u św. Mateusza. Organizator: parafia 

E.-A. w Łodzi 

2
0

0
2
 

Zapoczątkowanie miejskich koncertów muzycznych w ramach cyklu „Muzyczna Niedziela  

w Pabianicach” (2002–2006). Organizator: parafia E.-A. w Pabianicach 

2
0

0
4
 

II edycja warsztatów Gospel w parafii św. Mateusza. Współorganizator: Parafia E.A.  

w Łodzi 

2
0

0
6
 

Wystawa w ramach obchodów Roku Polsko-Niemieckiego „Pabianiczanie niemieckiego 

pochodzenia w dziejach miasta”. Organizator: parafia E.-A. w Pabianicach 

2
0

0
7
 

Początek cyklu międzynarodowego festiwalu muzycznego „Muzyka świata w Pabianicach”.  

Organizator: parafia E.-A. w Pabianicach 

Sympozjum Ekumeniczne: „Tożsamość duchowa Europy w świetle dialogu ekumenicznego  

i międzyreligijnego”. Organizator: parafia E.-A. w Pabianicach 

2
0

1
0
 

Koncert okolicznościowy upamiętniający tragicznie zmarłego bpa diecezji warszawskiej  

ks. Mieczysława Cieślara 

2
0

1
1
 

Włączenie się parafii E.-A. w Łodzi w „Noc Muzeów” 

2
0

1
2
 Wystawa fotograficzna „Kamienie pamięci, kamienie niepamięci” – dotycząca dziedzictwa 

ewangelickiego. Zorganizowana przy współpracy parafii E.A. w Łodzi i łódzkiego oddziału 

Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. 

2
0

1
3
 Odnalezienie pierwszej kapsuły czasu (z 1923 roku) odkrytej podczas prac remontowych przy 

systemie ogrzewania kościoła łódzkiego; jeszcze w tym samym roku instalacja nowej kapsuły 

w obecności przedstawicieli władz miasta i województwa (parafia E.-A. Łodzi) 

2
0

1
4
 

Odnalezienie drugiej kapsuły czasu (z 1922 roku) odkrytej przy demontażu uszkodzonego 

krzyża na wieży kościelnej. Jeszcze w tym samym roku instalacja nowej kapsuły podczas 

montażu nowego krzyża (parafia E.-A. w Łodzi) 

Uhonorowanie członków i pracowników parafii E.-A. w Łodzi przez ministra kultury 

i dziedzictwa narodowego za działalność na rzecz kultury 

2
0

1
5
 

Zewnętrzne inicjatywy muzyczne: IV Piano Rubinstein Festival, Koncert Adwokatury 

Łódzkiej, Koncert Chórów Akademickich (parafia E.A. w Łodzi) 

Promocja wydawnictwa H. Krajewskiej dotycząca protestantów w Łodzi (parafia E.-A. 

w Łodzi) 

2
0

1
7
 

Cykl spotkań o charakterze dyskusyjnym zorganizowany przy współpracy z Uniwersytetem 

Łódzkim, Akademią Muzyczną i oddziałem PAN w Łodzi, nawiązujących tematycznie do 

tradycji Reformacji (I–VI 2017 w miejscu: parafia E.-A. w Łodzi) 

Konferencja międzynarodowa „Kultura reformacji i reformowanie w kulturze” związana  

z obchodami 500-lecia reformacji w Polsce, zorganizowana przy współpracy m.in. Uniwersy-

tetu Łódzkiego i Akademii Muzycznej w Łodzi 

„Cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego” – seminarium poświęcone upamiętnieniu 

wiejskich cmentarzy ewangelickich naszego województwa (przy współudziale administratora 

parafii E.-A. w Zgierzu) 
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Rok 
Aktywność kulturalna organizowana lub współorganizowana przez luteranów 

województwa łódzkiego po 1989 roku (wybrane aspekty) 

2
0

1
8
 

Koncert galowy w ramach diecezjalnego zjazdu chórów. Organizator koncertu: parafia  

E.-A. w Tomaszowie Mazowieckim  

„Wkład protestantów w odzyskanie niepodległości na ziemiach Polski centralnej” – sesja 

popularnonaukowa oraz imprezy towarzyszące: wykłady, koncert, wystawa i odsłonięcie 

tablicy pamiątkowej. Współorganizator: parafia E.A. w Zduńskiej Woli 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informator Parafialny – Boże Narodzenie (lata 2010-

2017); Klimek 2012b, s. 74-75 

 

Tabela 8 przedstawia wybrane aspekty społecznej aktywności luteranów w wymiarze 

kulturalnym podejmowane na badanym terenie po 1989 roku. Należy zauważyć, iż 

początkowo były to działania związane wyłącznie z muzyką i organizacją koncertów. 

Obecnie luterańskie parafie, we współpracy z urzędami miast, uczelniami wyższymi  

i instytucjami kultury, podejmują się organizacji coraz bardziej złożonych przedsię-

wzięć, takich jak: sympozja, seminaria i międzynarodowe konferencje. Pomimo że od 

strony prawnej mają zagwarantowaną swobodę działania, to nie brakuje przeszkód 

natury finansowej. Stąd często przy organizacji jakichkolwiek działań niezbędna jest 

pomoc parafian, wolontariuszy i dofinansowanie ze strony zewnętrznych sponsorów. 

W ramach tej części pracy, komentarza wymaga również działalność luterańskiego 

towarzystwa, które jako jedyne funkcjonuje na terenie województwa, tj. łódzkiego 

oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTE). Towarzystwo to powstało  

w 1919 roku w Poznaniu, z inicjatywy księdza Karola Kotuli. Jego powołanie u progu 

odzyskania przez Polskę niepodległości miało do odegrania niezwykle ważną rolę: 

ratowania dorobku reformacji w Polsce i zjednoczenia w ramach jednej organizacji 

zamieszkałych w Polsce ewangelików wszystkich narodowości. Jako cele statutowe, 

poza pogłębianiem życia religijnego, wyznaczono również rozwijanie oświaty i dobro-

czynności (Suwalska 2009, s. 2-7). 

Utworzenie łódzkiego oddziału PTE zainicjował łódzki pastor ks. Mariusz Werner. 

Jako oficjalną datę powstania podaje się 29 września 1984 roku. Działalność PTE 

określają trzy główne profile działalności: zewnętrzna (realizowana poprzez włączanie 

się w inicjatywy ogólnopolskie), działalność wydawnicza i merytoryczna: odczytowo- 

-dyskusyjna. Z ważniejszych inicjatyw, w jakie w swojej historii angażował się oddział 

łódzki, należy wymienić powołanie muzeum reformacji w Mikołajkach, próby odbu-

dowy szpitala ewangelickiego w Warszawie i organizację światowego zjazdu Polaków 

ewangelików w 2004 roku w Warszawie (na którym powołano światowe forum 
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Polaków ewangelików). Łódzki oddział PTE postulował także potrzebę wydawania 

prasy ewangelickiej i to zadanie miało spełniać czasopismo „Słowo i Myśl”, obecnie 

wydawane w Poznaniu jako półrocznik w formie elektronicznej pod patronatem PTE 

(Suwalska 2009, s. 2-7). 

 

Ryc. 11. Logo Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 

Źródło: https://www.ptew.org.pl/ (dostęp: 22.05.2018 r.) 

 

Funkcjonowanie łódzkiego oddziału PTE koncentruje się na działalności meryto-

ryczno-odczytowo-dyskusyjnej. Na comiesięcznych spotkaniach, odbywających się  

w parafii św. Mateusza, w formie dyskusyjnej podejmowane są niezwykle różnorodne 

tematy, nawiązujące najczęściej do szeroko pojętej „myśli protestanckiej”, chociaż nie 

brakuje też dyskusji na tematy religijne. Prelegentami są nie tylko luterańscy pastorzy, 

ale także historycy, kulturoznawcy, etnografowie, historycy sztuki. Obecnie łódzki 

oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego liczy około 20 osób. Od października 

2018 roku przewodniczy mu prof. Jarosław Płuciennik, członek Rady Parafialnej 

łódzkiej parafii. 

Do zakresu aktywności kulturalno-towarzyskiej należy włączyć jeszcze jedną 

aktywność, która być może nie posiada wydźwięku stricte kulturalnego, a raczej 

towarzyski, jest jednak nieodłącznym elementem parafialnego życia ewangelików 

województwa łódzkiego. Jest też wizytówką luteranizmu i jedną z jego najbardziej 

współczesnych cech rozpoznawczych. Taką formę aktywności stanowią wewnętrzne 

działania integrujące luterańską społeczność: spotkania parafialne tzw. herbatki 

i parafialne pikniki (fot. 7a). 

Zgodnie ze zwyczajem, „herbatka parafialna” jest niedzielnym spotkaniem parafian  

i gości parafii, odbywającym się najczęściej w sali parafialnej w niedzielę po 

nabożeństwie. Z materiałów źródłowych, traktujących o życiu religijnym luteranów 

województwa łódzkiego, i na podstawie wspomnień najstarszych respondentów wynika, 

że ich tradycja sięga drugiej połowy XX wieku, a dokładnie końca lat 70. (Klink- 

-Orawska 2012, s. 169-170). Pomimo że spotkania te mają typowo towarzyski 

charakter, zwykle połączone są także z krótką modlitwą lub odczytaniem fragmentu 
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Pisma Świętego. Nie brakuje na nich także powszechnego w tradycji luterańskiej 

śpiewu. Odbywają się one, w rytmie indywidualnym dla każdej z parafii, z reguły raz  

w miesiącu. Dla luteranów jest to okazja, aby w swobodnej atmosferze, przy kawie, 

herbacie i wypiekach porozmawiać o trudach minionego miesiąca, wymienić się 

radościami i smutkami dnia codziennego. Są to też okoliczności, w których celebruje 

się urodziny członków parafii lub pastorów. Oczywiście, ze względu na możliwości 

lokalowe parafii i zróżnicowaną ich liczebność nie wszystkie z nich takie spotkania 

organizują. 

     

Fot. 7a. i 7b. Parafialne spotkania wiernych – „herbatka parafialna” i piknik 

Źródło: (fot. 7a)https://www.luteranie.pl/archiwum/2008/80_lat_kosciola_sw_mateusza_w_lodzi,2481.ht

ml (dostęp:20.08.2018r.), (fot. 7b) https://www.facebook.com/Parafia 

EwangelickoAugsburskaSwMateusza/photos/ (dostęp: 22.08.2018 r.). 

 

Podobny charakter mają parafialne pikniki (fot. 7b). Inna jest jednak ich cykliczność. 

Jako spotkania o charakterze rodzinnym, odbywają się raz do roku, zwykle na początku 

wakacji. Jest to okazja do wzajemnego poznania się i zintegrowania wspólnoty para-

fialnej. 

3.4.3. Aktywność społeczna luteranów województwa łódzkiego – wymiar 

dobroczynny 

Kościół luterański w środkowej Polsce, przeżywający na przełomie XIX i XX wieku 

lata swojego największego rozkwitu, koncentrował swoje działania także na niesieniu 

pomocy potrzebującym. Swoim zakresem, dobroczynność luteranów obejmowała  

w pierwszej kolejności własne środowisko, z początkiem XX wieku pomoc zaczęto 

kierować w stronę szerszego grona potrzebujących, bez względu na wyznanie i narodo-

wość (Rykała 2013, s. 263). 
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Działania te realizowano w formie zorganizowanej poprzez funkcjonujące przy 

parafiach koła i stowarzyszenia, omówione w poprzednim podrozdziale, jak również 

poprzez indywidualne zaangażowanie pojedynczych osób, najczęściej ze środków 

własnych (Kopczyńska-Jaworska, Woźniak 2002, s. 32). Do tej niełatwej posługi 

przeznaczono także specjalną posługę diakona lub diakonisy. Tym mianem nazywano 

osoby, a szczególnie kobiety gotowe poświęcić życie działalności charytatywnej. 

Najczęściej były one osobami samotnymi, które podejmowały się niełatwej opieki nad 

chorymi i nad osieroconymi dziećmi (Klink-Orawska 2012, s. 154). 

Inicjatywy dobroczynne, społeczność ewangelicko-augsburska w regionie łódzkim 

realizowała już w drugiej połowie XIX wieku (Pytlas 1998, s. 117-121). Dobro-

czynność szczególnie zyskała na znaczeniu w chwili wybuchu I wojny światowej.  

W sytuacji narastającego bezrobocia i nędzy podejmowano działania, mające choćby 

doraźnie im przeciwdziałać. Opieką otaczano przede wszystkim osoby starsze i dzieci 

(fot. 8). 

 

Fot. 8. Dzieci z ewangelickiego sierocińca w Zgierzu 

Źródło: Klink-Orawska 2012, s. 156 

 

W parafiach ewangelickich, najczęściej „rękoma” członków stowarzyszeń parafial-

nych (nota bene jakże licznie powoływanych u progu XX wieku, w tym także w czasie 

I wojny) i wolontariuszy, sukcesywnie realizowano wielostronne udzielanie pomocy. 

W obliczu chronicznego braku właściwie wszystkiego, gromadzono zapasy żywności  

i poprzez tzw. tanie kuchnie rozdzielano bezpłatnie lub za niewielką opłatą skromne 

posiłki (Rykała 2013, s. 281). W wolnych i prowizorycznie ogrzewanych pomieszcze-

niach, dotychczas wykorzystywanych na cele szkolne, organizowano świetlice,  

w których dzieci mogły spędzić bezpiecznie dzień, a często nawet i noc (Klink-Orawska 
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2012, s. 151). Luterańskie parafie w zakresie aktywności dobroczynnej odnosiły spore 

sukcesy. Świadczyć może o tym rozbudowana sieć placówek, jakie na przełomie XIX  

i XX wieku zainicjowało w Łodzi środowisko luterańskie. Prezentuje je tabela 9. 

 
Tabela 9. Ewangelickie placówki o charakterze dobroczynnym w Łodzi z przełomu XIX i XX 

wieku 

Nazwa placówki 
Data 

utworzenia 
Lokalizacja Założyciel 

Profil 

działalności 

Ewangelicki Dom 

Sierot  
1887 Północna 40 

Luterańska parafia 

pw. św. Trójcy 
sierociniec 

Ewangelicki Dom 

Miłosierdzia i Dom 

Diakonis 

1908 Północna 42 

Warszawski 

Ewangelicko- 

-Augsburski Okręg 

Konsystorski 

pomoc 

medyczna 

Przytułek dla starców  

i kalek 
1886 

Początkowo: 

Cegielniana 97 

kolejno: 

Dzielna 52 

Łódzkie 

Chrześcijańskie 

Towarzystwo 

Dobroczynne 

(ŁChTD) 

dom starców 

Przytułek dla 

bezdomnych 

ewangelickich dzieci 

1907/1908 Wólczańska 253 

Luterańskie parafie 

św. Trójcy  

i św. Jana 

sierociniec 

Ewangelickie ochronki 

dla dzieci 
1916 

Luizy 12 

Engla 16 

Zawadzka 22 

Luterańska parafia 

pw. św. Trójcy 

opieka nad 

dziećmi 

Ewangelickie ochronki 

dla dzieci 
1916 

Nowo Zarzewska 68 

Nawrot 94 

Milscha 57 

Luterańska parafia 

św. Jana 

opieka nad 

dziećmi 

Szpital dla Psychicznie 

i Nerwowo Chorych  

w Kochanówce 

1902 
podłódzka wieś  

Kochanówka 
ŁChTD 

pomoc 

medyczna 

Szpital Anny Marii 1905 Piłsudskiego 71 (od 1910 r.) ŁChTD 
pomoc 

medyczna 

Ochronka dla dzieci  1889/1899 
Północna 23/ 

Smugowa 
ŁChTD 

opieka nad 

dziećmi 

Ochronka dla dzieci 1894/1898 
Smugowa 8/ 

Karola 16 
ŁChTD 

opieka nad 

dziećmi 

Zakład dla idiotów 

i epileptyków 
1904 Tkacka 36 

Stowarzyszenie 

Domu Miłosierdzia 

Warszawskiego  

E.-A. Okręgu 

Konsystorskiego 

opieka nad 

osobami 

chorymi 

umysłowo 

Bezpłatne 

ambulatorium ŁChTD 
1901 Dzielna 25 ŁChTD 

pomoc 

medyczna 

Dom starców  ok. 1938 Dąbrowskiego 46 
Luterańska parafia 

św. Mateusza 
dom starców 

Dom starców ok. 1935  3 Maja 37 

Luterańska parafia 

w Rudzie 

Pabianickiej 

dom starców 
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Nazwa placówki 
Data 

utworzenia 
Lokalizacja Założyciel 

Profil 

działalności 

Przytułek Marii Marty 1928 Żeromskiego 26 

Stowarzyszenie 

Kobiet przy 

luterańskiej 

parafii św. Jana 

pomoc 

socjalna dla 

kobiet 

Szpital św. Jana 1930 Wólczańska 195 

Ewangelickie 

Towarzystwo 

Filantropijne 

pomoc 

medyczna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Badziak, Chylak, Łapa 2014; Milerski B., Woźniak K., 

(red.), 1998, Sosnowska 2015, Strzałkowski 2005, Radziszewska, Woźniak 2000; Stawiszyńska 2009 

 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, sytuacja wbrew pozorom 

nie uległa poprawie. Koniec wojny nie przyniósł końca problemów, a niesienie pomocy 

było potrzebne jeszcze bardziej niż w czasie jej trwania. Na podstawie pozostawionych 

świadectw wyraźnie widać, że luterańskie parafie swoje działania dobroczynne skupiły 

wówczas szczególnie w obrębie prowadzonych już wcześniej domów starców, domów 

opieki, przytułków i sierocińców. Fundusze potrzebne na ich funkcjonowanie, groma-

dzono w czasie płatnych i odtąd biletowanych imprez, takich jak podwieczorki 

muzyczne, prelekcje z przeźroczami, koncerty chórów i towarzystw śpiewaczych. 

Składki zbierano także podczas ślubów i nabożeństw. Paradoksalnie, w obliczu bezro-

bocia i biedy, tego typu formy rozrywki cieszyły się, zwłaszcza w czasie wolnym od 

pracy, dużą popularnością (Kopczyńska-Jaworska, Woźniak 2002, s. 32). 

Prowadzenie działalności dobroczynnej na dotychczasową skalę zahamował po-

czątek II wojny światowej. Ponieważ działalność dobroczynna miała swoje niezwykle 

silne umocowanie w parafiach, władze okupacyjne, ograniczając swobodę funkcjo-

nowania parafii, ograniczyły tym samym prowadzoną przez nie dobroczynność. 

Zablokowano wypłacanie dotacji państwowych na rzecz kościołów i wyznań, zakazując 

równolegle dobrowolnych zbiórek i kolekt. Ostatnie źródło, z jakiego można byłoby 

finansować dalej dobroczynność, czyli wpływy z cmentarzy, odebrano parafiom w roku 

1941 (Grzegorczyk 2013, s. 66). Wbrew założeniom okupanta, nie zahamowało to 

działań dobroczynnych w parafiach luterańskich, spośród których wiele funkcjonowało 

nawet bez formalnych struktur, niosąc pomoc w formie samorzutnych działań o charak-

terze doraźnym, aż do zakończenia wojny. Brak możliwości dalszego finansowania, 

ogromny spadek liczebności wiernych oraz narastające od 1944 roku masowe wyjazdy, 

przyniosły jednak przysłowiowy „początek końca” wielkiej skali filantropii i dobro-

czynności w luterańskim wydaniu (Woźniak 1998b, s. 115-116; Badziak, Chylak, Łapa 

2010, s. 69-78). 
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Działalność dobroczynna była niemożliwa do odtworzenia także w późniejszym 

okresie Polski Ludowej. W obliczu negatywnego stosunku, jaki w odniesieniu do insty-

tucji religijnych przyjęły władze państwowe, trudno szukać było aprobaty i wsparcia dla 

jakichkolwiek działań, nawet tych dobroczynnych. Działalność z zakresu dobroczyn-

ności przyjęła, podobnie jak w czasie wojny, charakter doraźny, co więcej, w obliczu 

ogromnej dewastacji mienia i konfiskaty majątku Kościoła zeszła na najdalszy plan  

w hierarchii jego działań (Grzegorczyk 2013, s. 69-70). 

Odtworzenie pełnych struktur działalności dobroczynnej prowadzonej przez ponad 

30 parafii luterańskich, funkcjonujących do 1939 roku w granicach dzisiejszego woje-

wództwa łódzkiego, z zebranych materiałów źródłowych nie jest możliwe. Materiał 

empiryczny pozwala jednak wnioskować, iż w największej skali i najlepiej udokumen-

towaną działalność dobroczynną (której materialne ślady pozostały jeszcze w prze-

strzeni miejskiej) prowadziły parafie najliczniejsze oraz te posiadające własne nierucho-

mości. Do grona spełniających powyższe kryteria zaliczamy: parafie w Aleksandrowie 

Łódzkim, Łodzi, Ozorkowie, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie 

Mazowieckim, Zduńskiej Woli i Zgierzu13. Nie wykluczało to z podejmowania dobro-

czynności pozostałych parafii, w nieco mniejszym stopniu w obrębie powoływanych 

przy parafiach stowarzyszeń i kół. Do zrelacjonowania działalności dobroczynnej  

z kręgu parafii już nieistniejących, jak również tych położonych na peryferiach woje-

wództwa łódzkiego, takich jak parafie w: Bełchatowie, Konstantynowie Łódzkim, 

Łęczycy, Radomsku, Sieradzu czy Wieruszowie, brakuje jednak szerszych badań  

i materiałów źródłowych. 

Współcześnie parafie ewangelicko-augsburskie województwa łódzkiego, w obliczu 

ogromnego powojennego spadku liczebności i konfiskaty mienia, działania o charakte-

rze dobroczynnym podejmują w zupełnie innym wymiarze niż miało to miejsce przed II 

wojną światową. Działalność dobroczynna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

Diecezji Warszawskiej, do której administracyjnie należą parafie województwa łódz-

kiego, realizowana jest w ramach działalności diakonii Kościoła Ewangelicko-Augs-

burskiego w RP14. W skali lokalnej, działania Diakonii Polskiej realizują diakonie 

                                                           
13 Konkretnie działania z zakresu dobroczynności w odniesieniu do tych parafii omówiono przy okazji 

inwentaryzacji dziedzictwa materialnego w poprzednim rozdziale. 
14 Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (Diakonia Polska) jest organizacją 

pozarządową o charytatywnym profilu działalności. Posiada osobowość prawną uzyskaną na drodze 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 20, poz. 178) w 1999 r. 

Koordynuje działalność charytatywną całego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i od 2006 

roku stanowi Organizację Pożytku Publicznego. 
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diecezjalne i parafialne. W obrębie diecezji warszawskiej, siedziba diakonii diecezjalnej 

mieści się w Pabianicach, przy ul. Zamkowej 8, natomiast jej dyrektorem jest Paweł 

Gumpert z parafii luterańskiej w Łasku15. W ramach działalności dobroczynnej diakonie 

diecezjalne i parafialne realizują następujące zadania: prowadzą pracę z osobami 

niepełnosprawnymi, niosą pomoc osobom starszym i samotnym, udzielają pomocy 

rodzinom dysfunkcyjnym, zarządzają przyparafialnymi wypożyczalniami sprzętu reha-

bilitacyjnego, organizują akcje dożywiania dzieci w szkołach, pośredniczą w zakupie 

leków. 

Na terenie badanego województwa, w ramach Diakonii Polskiej funkcjonuje jedna 

stacja diakonijna przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Łodzi. Wypożyczalnie sprzętu 

rehabilitacyjnego prowadzą dwie parafie: parafia luterańska w Łodzi i w Łasku16. 

3.4.4. Aktywność społeczna luteranów województwa łódzkiego – wymiar 

infrastrukturotwórczy 

Jak już stwierdzono, wśród luteranów zamieszkujących region łódzki istniało duże 

zrozumienie wobec potrzeb społecznych. Troska o społeczność lokalną, w której lute-

ranie żyli, wyrażała się w praktycznym wspieraniu rozwoju podstawowej infrastruktury 

miejskiej, stanowiącej podstawę świadczenia usług socjalnych i kulturalnych. 

Działalność ta ogniskowała się w strukturach stowarzyszeń, komitetów i towarzystw  

o profilu społecznym lub dobroczynnym, omawianych w poprzednim podrozdziale. Jej 

założenia były jednak, w porównaniu z działalnością dobroczynną, zakrojone na dużo 

większą skalę, wymagały znacznych nakładów finansowych i współpracy kilku towa-

rzystw jednocześnie. Aktywność luteranów, podejmowana celem tworzenia i wspiera-

nia rozwoju miejskiej infrastruktury, pozostawiła w przestrzeni województwa łódzkiego 

niezatarte ślady materialne. Stanowią je nieruchomości po dawnych szpitalach i obiek-

tach socjalnych, ale także parki i inne elementy miejskiej zabudowy. 

Przełom XIX i XX wieku, poza rozwojem wielu gałęzi przemysłu, przyniósł rosnące 

zapotrzebowanie na obiekty użyteczności publicznej, instytucje kredytowe i socjalne. 

Szybkich działań wymagał także stan sieci drogowej i nawierzchni dróg, oświetlenie 

ulic, stopień skanalizowania miast i wiele innych elementów infrastruktury komunalnej. 

W przededniu I wojny światowej, wskutek wieloletniej i umyślnie prowadzonej polityki 

zaborcy, wiele miast województwa łódzkiego, na czele z samą Łodzią, było pod wzglę-

                                                           
15

 http://www.diakonia.org.pl/o-diakonii/struktura/ (dostęp 20.10.2018 r.) 
16

 http://www.diakonia.org.pl/osrodki/stacje-diakonijne-i-socjalne/ (dostęp 20.10.2018 r.) 
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dem rozwoju miejskiego zaplecza mocno zaniedbanych. Wiele do życzenia pozostawiał 

stopień skomunikowania miasta w obrębie jego granic oraz z pobliskimi ośrodkami, 

niewystarczający był też rozwój sieci telefonicznej (Woźniak 1998b, s. 109-116). 

Takiej sytuacji, w ramach swoich możliwości, starali się przeciwdziałać przedsta-

wiciele społeczności ewangelickiej. Jako reprezentanci warstwy społecznej, uchodzącej 

za jedną z najlepiej sytuowanych, swoimi funduszami, pracą i zaangażowaniem wspie-

rali wszelkie działania mające przyczynić się do poprawy jakości życia w mieście. Jako 

jedną z pierwszych inicjatyw (podjętą jeszcze w XIX wieku) można wskazać wkład 

członków społeczności luterańskiej w powoływanie instytucji kredytowych. W tworze-

niu pierwszych placówek bankowych, członkowie rodzin, takich jak Scheiblerowie czy 

Grohmanowie, pełnili funkcję posiadaczy znacznej liczby udziałów. Jako przykłady 

takich instytucji przywołać można Bank Handlowy Łódzki i późniejsze Towarzystwo 

Kredytowe w Łodzi. Udzielane przez nie pożyczki, względnie łatwe do uzyskania, 

umożliwiały stopniowy rozwój gospodarczy miasta i regionu. Przykładowo Łódzki 

Bank Handlowy, powołany przy współudziale członków społeczności ewangelickiej,  

z racji swoich obrotów i liczby funkcjonujących placówek był na przełomie XIX i XX 

wieku uznawany za czołowy bank w Królestwie Polskim (Woźniak 1998b, s. 109-110). 

Z pieniędzy ewangelickich przedsiębiorców finansowano także liczne zadania, ma-

jące poprawić stan techniczny ulic i ich bezpośredniego otoczenia. Jako dowód realnych 

działań można przywołać tutaj przykład Pabianic, w których członkowie ewangelickiej 

rodziny Krusche, na czele z Beniaminem Krusche, finansowali pierwsze gazowe 

oświetlenie we fragmencie głównej arterii miasta, tj. ulicy Zamkowej. Inny przemysło-

wiec pabianicki, Rudolf Kindler, poniósł większość kosztów połączenia telefonicznego 

Pabianic z Łodzią (Woźniak 1995, s. 81). 

Mieszkańcy Pabianic zawdzięczają gminie ewangelickiej udostępnienie dla ogółu 

mieszkańców ogrodu spacerowego, który funkcjonował w latach 70. XIX wieku,  

w sąsiedztwie parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Zamkowej17. Tereny dzisiej-

szego parku im. Juliusza Słowackiego były wtedy zarządzane przez burmistrza i zam-

knięte dla ogółu mieszkańców (Adamczyk 2007, s. 106). 

Podobne działania podejmowano także w Łodzi, gdzie wielu luteranów zasiadało 

w powołanym, w 1880 roku, Społecznym Komitecie Budowy Wodociągów i Kanali-

zacji, mającym rozwiązać problem skanalizowania miasta. Zaangażowaniu środowiska 

                                                           
17

 Właściwym założycielem ogrodu był ówczesny luterański pastor Wilhelm Reinhold Zimmer. 
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luterańskiego
18

, na czele z Juliuszem Kunitzerem, Łódź zawdzięcza także zapoczątko-

wanie budowy sieci tramwajowej, która znacząco przyspieszyła rozwój jej przedmieść. 

U progu XX wieku, w 1901 roku, sieć zelektryfikowanych połączeń tramwajowych 

wynosiła 27 km, a w 1910 roku sięgała już poza granice Łodzi, do Aleksandrowa, 

Konstantynowa i Pabianic (Woźniak 1998b, s. 114). 

Sieć tramwajowa, połączenie telefoniczne i oświetlenie ulic to nie jedyne przedsię-

wzięcia, w których partycypowali luteranie województwa łódzkiego. Równolegle lub 

nawet nieco wcześniej, członkowie badanej społeczności w dużym stopniu angażowali 

się w ochronę zdrowia, finansując budowę szpitali, początkowo o charakterze placówek 

przyfabrycznych, z czasem samodzielnych, sprawnie funkcjonujących jednostek 

(Radziszewska 2001, s. 124). Najwięcej reliktów aktywności infrastrukturotwórczej 

luteranów zachowało się w Łodzi; do dziś odnajdujemy obiekty pierwotnie służące 

ochronie zdrowia i opiece socjalnej. 

Jednym z najstarszych obiektów był szpital przy ulicy Przędzalnianej 75 (ob. Milio-

nowa 14). Był to szpital fabryczny kompleksu Karola Scheiblera, wzniesiony środkami 

fabrykanta, powstały dzięki namowom lekarza i społecznika Karola Jonschera. Sam 

fundator zmarł w 1884 roku, nie doczekawszy jego otwarcia, przez co de facto w koń-

cowej fazie był on także fundowany przez Annę Scheibler, wdowę po Karolu. Szpital 

nosił imię św. Anny. Początkowo obiekt liczył 50 łóżek, w 1912 r. ich liczba 

zwiększyła się do 75. Z racji swojego bogatego wyposażenia należał do najnowo-

cześniejszych w Królestwie Polskim, był wyposażony w elektryczne oświetlenie, miał 

dostęp do ciepłej i zimnej wody. Do 1914 roku szpital zabezpieczał potrzeby zdrowotne 

pracowników nie tylko zakładów Scheiblera, ale i tych fabryk, które partycypowały 

finansowo na jego rzecz. Dzisiaj obiekt dalej pełni funkcje szpitalne, mieści się tu  

III Szpital Miejski, któremu od 1951 roku patronuje Karol Jonscher19. 

Wyjątkowo interesujące są także losy szpitala pediatrycznego im. Anny Marii przy 

ulicy Piłsudskiego 71. Szpital powstał dzięki wspólnym wysiłkom przemysłowców 

łódzkich na czele z małżeństwem Herbstów. Na cele jego budowy środki przekazali  

(w imieniu społeczności luterańskiej) także Scheiblerowie i Geyerowie. Imiona jego 

patronki nie były przypadkowe, Anna Maria była przedwcześnie zmarłym 9-letnim 

dzieckiem Edwarda i Matyldy Herbstów (ofiarowali oni 200 000 rubli w złocie oraz 

                                                           
18 Pozostałymi członkami Konsorcjum Kolei Elektrycznej Łódzkiej, które urzeczywistniło powstanie 

sieci tramwajowej w Łodzi, byli także członkowie luterańskich rodzin: Anstadtów, Biedermannów, 

Geyerów i Grohmanów. 
19

 http://www.jonscher.pl/p,historia (dostęp 10.10.2018 r.) 
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teren czterech mórg pod jego budowę), a przypisanie jej imion nazwie szpitala 

pediatrycznego miało ją upamiętnić. W chwili powstania, w 1905 roku, był jednym  

z najbardziej nowoczesnych szpitali dziecięcych w Europie, wzniesionym w systemie 

pawilonowym (Gołębiowska 2008, s. 186). Placówka była czynna przez całą II wojnę 

światową – leczyły się w niej dzieci polskie i niemieckie. Aż do 1939 roku szpital był 

dotowany wyłącznie z darowizn prywatnych i opłat pobieranych od pacjentów z lepiej 

sytuowanych rodzin. Mimo niełatwej sytuacji finansowej, placówka oferowała pomoc 

również dla dzieci z rodzin najuboższych, których nie było stać na płatne leczenie. 

Jeszcze za swojego życia, w 1910 roku Herbstowie przekazali szpital wraz z całym 

dobytkiem Łódzkiemu Chrześcijańskiemu Towarzystwu Dobroczynności (ŁChDT), 

wpłacając na jego przyszłe funkcjonowanie tysiące rubli w formie kapitału zapasowego 

i żelaznego. Po II wojnie światowej w szpitalu została zorganizowana Katedra Pediatrii 

Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Łódzkiego. W 1950 roku placówce nadano imię 

Janusza Korczaka. W 2003 roku połączono go ze szpitalem im. Mikołaja Kopernika. 

Aktualnie funkcjonuje jako Ośrodek Pediatryczny im. dr. Janusza Korczaka w Łodzi 

(Gołębiowska 2008, s. 186, 190). 

W październiku 1908 roku, z inicjatywy środowiska luterańskiego powstała kolejna 

łódzka placówka mająca służyć ochronie zdrowia. Funkcjonowała ona obok Domu 

Macierzystego Diakonis, pod oficjalną nazwą Szpitala Miłosierdzia przy ul. Północnej. 

Leczono tutaj chorych wszystkich wyznań (Radziszewska 2001, s. 128-129). Dawny 

Szpital Miłosierdzia
20

 został wybudowany w 1908 roku z inicjatywy Warszawskiego 

Ewangelicko-Augsburskiego Okręgu Konsystorskiego (fot. 9a i 9b). Poza pacjentami 

wyznania ewangelickiego, hospitalizowano w nim także katolików, wyznawców 

prawosławia i żydów (Pytlas 1998, s. 124). Podczas II wojny światowej szpital przy 

Północnej wykorzystywały służby niemieckie i był on niedostępny dla ludności 

polskiej. Przed wyzwoleniem, został ograbiony ze sprzętu medycznego i zdewasto-

wany. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, zabudowania przejęło 

kwatermistrzostwo armii radzieckiej, które powołało w nim szpital polowy. Od 1946 

roku szpital powrócił do rąk polskich i podlegał Wojewódzkiemu Zarządowi Służby 

Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych21. Od 2001 roku jest to Samodzielny 

                                                           
20

 W obrębie dużej działki miejskiej przy ulicy Północnej 42, którą stopniowo zabudowywano, powstały 

także budynek Domu Miłosierdzia (poświęcony w 1908 roku) oraz Dom Diakonis (poświęcony w 1910 

roku) (Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 383-385). Budynek wzniesiony w stylu neogotyckim, wpisany do 

wojewódzkiego rejestru zabytków pod numerem nr rej.: A/83 z 2009-09-04. 
21

 https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6606,Stulecie-szpitala-MSWiA-w-Lodzi.html(dostęp 10.09.2017 r.) 
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Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji (MSWiA). 

  

Fot. 9a. i 9b. Dawny Ewangelicki Szpital Miłosierdzia – obecnie szpital MSWiA 

Źródło: (fot. 9a) http: //fotopolska.eu/Lodz/b31068,Szpital_MSWiA.html?f=114580-foto 

(dostęp 09.09.2017 r.), (fot. 9b) A. Kruś 

Z grona łódzkich placówek służących ochronie zdrowia, dawny ewangelicki szpital 

przy ulicy Wólczańskiej 195 jest jednym z najmłodszych. Został wzniesiony jako szpi-

tal św. Jana przez Ewangelickie Towarzystwo Filantropijne w 1927 roku. Miał opinię 

obiektu bardzo dobrze wyposażonego. W czterokondygnacyjnym budynku znajdował 

się oddział internistyczny i chirurgiczny z blokiem operacyjnym. W latach 50. XX 

wieku nazwa szpitala została zmieniona na Szpital im. Mikołaja Pirogowa. Od 1998 

roku stał się on samodzielną placówką, funkcjonującą jako Wojewódzki Specjali-

styczny Szpital im. Mikołaja Pirogowa w Łodzi22. 

Ostatnim miejscem, o jakim należy wspomnieć w tej części pracy, jest Specja-

listyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi im. Józefa Babińskiego, 

znany powszechnie pod nazwą szpitala psychiatrycznego w Kochanówce, przy ul. 

Aleksandrowskiej 159. Zlokalizowany na terenie dawnej podłódzkiej posiadłości 

Kochanówka, został oddany do użytku w roku 1902. Idea jego powstania zrodziła się 

wśród elit Łodzi, które dostrzegły problem zapewnienia opieki chorym psychicznie, 

którego władze zaborcze nie zauważały. Należy jednak podkreślić, iż pierwszym 

przyczynkiem do jego powstania były starania ewangelika. Pierwszy wniosek o zało-

żenie w Łodzi przytułku dla obłąkanych złożył w 1885 roku lekarz wyznania 

luterańskiego, dr Karol Jonscher, na posiedzeniu Łódzkiego Chrześcijańskiego Towa-

rzystwa Dobroczynności. Jego niezwykle ważną inicjatywę poparto dopiero po ponad 

                                                           
22

 https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/pl/c/historia.html (dostęp 20.10.2018 r.) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Babi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kochan%C3%B3wka_(osiedle_w_%C5%81odzi)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kochan%C3%B3wka_(osiedle_w_%C5%81odzi)
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10 latach. Aby doraźnie zaradzić sytuacji, w 1897 r. Zarząd ŁChTD zdecydował, by 

chorych umysłowo umieścić w części ośrodka dla biednych, przy ul. Dzielnej 52 (ob. 

ul. Narutowicza 60). Ponieważ szybko okazało się, że miejsce to jest zbyt małe, na 

wniosek Karola Jonschera i Edwarda Stegmanna w 1898 roku powołano komitet, który 

rozpoczął zbiórkę środków na budowę szpitala dla chorych umysłowo. W listopadzie 

1899 roku, we wsi Kochanówka zakupiono parcelę pod jego budowę. Organizatorami  

i dobroczyńcami projektu było wielu przemysłowców łódzkich (w tym także ze 

środowiska ewangelickiego) i przedstawicieli środowiska lekarskiego miasta, m.in.: 

Karol Jonscher, Juliusz Kunitzer, Edmund Stefanus, Adolf Tochtermann i inni. Nie 

należy zapominać o tragicznej karcie z XX-wiecznej historii tego obiektu. W czasie  

II wojny światowej, szpital w „Kochanówce” stał się miejscem zbrodni w ramach akcji 

T4 – hitlerowskiego programu zabijania niepełnosprawnych i chorych psychicznie.  

W lutym 1940 roku, pod groźbą represji, zakazano zwalniania chorych ze szpitala, 

ciągle przyjmując przy tym nowych pacjentów. Akcję stopniowego mordowania 

chorych prowadziły specjalne ekipy SS, wywożąc ich samochodami ciężarowymi do 

lasów w okolicach Zgierza i Lućmierza. Chorych uśmiercano spalinami samochodo-

wymi w ruchomej komorze gazowej, zaaranżowanej w jednej z ciężarówek. W ten 

sposób zgładzono ponad 600 osób (Zagłada psychicznie chorych...1947, s. 93-106). 

Pomoc socjalną w przestrzeni Łodzi świadczyły jeszcze dwie placówki: przytułek 

ChTD w Łodzi i ewangelicki sierociniec przy ul. Północnej. Ważne funkcje socjalne dla 

społeczności ewangelickiej pełnił przytułek dla starców i kalek, powstały z inicjatywy 

Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (fot. 10 i 11a i 11b)23 Pier-

wotna siedziba łódzkiego przytułku mieściła się przy ul. Cegielnianej 86. Po zebraniu 

odpowiedniej kwoty udało się wznieść nową siedzibę dla tej placówki na działce otrzy-

manej od władz miejskich przy ul. Dzielnej 52 (ob. Narutowicza 60), tuż przy Rynku 

Targowym (ob. pl. Dąbrowskiego). Przytułek, który został oddany do użytku wiosną 

1897 roku, był przeznaczony dla 120 osób (Pytlas 1998, s. 129). Nad wejściem 

głównym, zdobionym neoromańskim portalem od strony ul. Narutowicza, widniała 

łacińska maksyma Res sacra miser (dosł. miłosierdzie rzeczą świętą). Współcześnie 

została ona zastąpiona napisem Collegium Anatomicum. Po zakończeniu II wojny 

światowej, w 1948 roku placówka została przejęta przez Uniwersytet Łódzki.  

                                                           
23

 Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności (ŁChDT) – stowarzyszenie charytatywne 

powstałe w 1877 roku z przekształceń Komitetu Wsparcia Biednych. Nie było ono stowarzyszeniem 

stricte ewangelickim, jednak w jego strukturach znaczącą rolę odgrywali właśnie ewangelicy augsburscy. 
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Fot. 10. Członkowie Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynnego  

– zdjęcie okolicznościowe z okazji 25-istnienia 

Źródło: http://baedekerlodz.blogspot.com/2013/02/przytuek-dla-starcow-i-kalek-odzkiego.html  

(dostęp 10.09.2017 r.) 

      

Fot. 11a. i 11b. Dawny przytułek dla starców i kalek – obecnie siedziba  

Collegium Anatomicum UM (zdjęcie z 1912 roku oraz widok współczesny) 

Źródło: (fot. 11a) http://fotopolska.eu/Lodz/b2914,Collegium_Anatomicum.html?f=170968-foto  

(dostęp 30.04.2017 r.); (fot. 11b) A. Kruś 

 

Z upływem lat spośród wydziałów lekarskich została wyodrębniona Akademia 

Medyczna (obecnie Uniwersytet Medyczny). W murach Collegium mieści się Muzeum 

Eksponatów Anatomicznych, które jest niedostępne dla zwiedzających (Kędzierski 

2009, s. 93). Budynek ten mieścił dwie kaplice: katolicką i ewangelicką. Żadna z nich 

nie przetrwała do czasów współczesnych (Koter 2005, s. 250). 

Drugą z placówek był dawny Ewangelicki Dom Sierot w Łodzi (ul. Północna 40), 

utworzony w 1887 roku (fot. 12). Zlokalizowany był pierwotnie w budynku u zbiegu 

ulic: Średniej i Nowo-Targowej (ob. Pomorska i Sterlinga). Największy wkład w jego 

powstanie i prowadzenie miała ewangelicka parafia pw. Świętej Trójcy, na czele z pas-

torem Rudolfem Gundlachem. W późniejszym czasie była ona współfinansowana także 

przez drugą łódzką parafię ewangelicką pw. św. Jana. Powstały tutaj sierociniec był 

najstarszą i największą placówką użyteczności publicznej w czasach „ewangelickiej 

Łodzi”. 
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Fot. 12. Dawny Ewangelicki Dom Sierot 
Źródło: fot. A. Kruś 

Jego siedzibę kilkukrotnie przenoszono, 

ostatnią, przed wybuchem I wojny świa-

towej, była posesja przy ul. Północnej 40 

(Badziak, Chylak , Łapa 2014, s. 378-380). 

Znaczną liczbę dzieci przyjęto do sierocińca 

podczas trwającej wojny polsko-bolszewic-

kiej. W latach 1932–1933 na terenie domu 

sierot utworzono również dom starców. Pla-

cówka funkcjonowała do wybuchu wojny, 

jej późniejsze losy pozostają niewyjaśnione. 

Po zakończeniu działań wojennych budynek upaństwowiono. Dzisiaj w tym miejscu 

znajduje się siedziba Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Luteranie na terenie miast badanego województwa podejmowali, z myślą o innych, 

jeszcze jedną ważną formę aktywności infrastrukturotwórczej: zakładali jednostki 

straży ogniowej. Na przełomie XIX i XX wieku dominowało budownictwo drewniane. 

Miasta były regularnie trawione przez pożary, których próby gaszenia prymitywnymi 

środkami, takimi jak piasek czy wiadra wody, często kończyły się tragicznie. Przeciw-

działanie pożarom wymagało powołania odpowiednio wyposażonych i przeszkolonych 

służb. Często płonęły także wnętrza fabryk i przędzalnie bawełny. Pierwsze wyspecja-

lizowane oddziały straży ogniowej powstawały decyzją fabrykantów, którzy nie 

szczędzili środków na przeszkolenie przyszłych strażaków. W Łodzi, w 1876 roku, taką 

jednostkę powołał Ludwik Grohman (Woźniak 2005, s. 43), w Pabianicach ok. roku 

1880 straż ogniową założyli właściciele zakładów Kindlera i spółki Krusche-Ender.  

W Zgierzu twórcą takiej jednostki, założonej w 1875 roku, był fabrykant wyznania 

ewangelickiego – Karol Meyerhoff (Klink-Orawska 2012, s. 164), w Ozorkowie – 

przemysłowiec wyznania ewangelickiego – Henryk Liedtke (100 lat OSP w Ozorkowie, 

1999, s. 6-7). Na zakup umundurowania i sprzętu organizowano specjalne zbiórki  

i kolekty. Do jego przechowywania wznoszono także specjalne budynki – domy 

rekwizytowe (Klink-Orawska 2012, s. 166-167). Jednostki straży ogniowej rozwijały 

się bardzo sprawnie aż do wybuchu I wojny światowej, w obliczu której liczba chętnych 

do służby zmniejszyła się. Wielu strażaków powołano do armii rosyjskiej, innych 

wywieziono na tzw. roboty przymusowe za granicę. Wielu młodych mężczyzn 

służących w straży ogniowej opuszczało miasta także z własnej woli, w poszukiwaniu 

środków do życia. Na jednostkach tych w czasie wojny spoczywała też funkcja 
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swoistych służb porządkowych, których celem było zapewnienie spokoju w mieście.  

W okresie 20-lecia międzywojennego służby te zostały wyposażone w pojazdy mecha-

niczne. Ich dalszy rozwój zahamował wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu, 

dawne oddziały straży ogniowej były najczęściej przekształcane w jednostki pań-

stwowe, co zakończyło ważny etap ich historii w województwie łódzkim (Klink- 

-Orawska 2012, s. 165-166). 

3.4.5. Aktywność społeczna luteranów województwa łódzkiego – 

podsumowanie 

W drugiej części rozdziału autorka dokonała analizy aktywności społecznej lutera-

nów województwa łódzkiego w zakresie czterech jej wymiarów związanych z oświatą, 

kulturą, dobroczynnością oraz wspieraniem rozwoju infrastruktury miejskiej. 

Analizując tę zmienną w części podsumowującej, warto działania luteranów w zakre-

sie aktywności społecznej zestawić z działaniami z zakresu aktywności religijnej. 

Dodatkowo obie zmienne ciekawie prezentują się na tle wybranych przełomów polity-

cznych, kluczowych dla historii kościoła luterańskiego w regionie łódzkim. Graficzne 

przedstawienie nasilenia aktywności społecznej i religijnej luteranów województwa 

łódzkiego w rozpatrywanym odstępie czasu prezentuje rycina 12. 

 

Ryc. 12. Aktywność społeczno-religijna luteranów województwa łódzkiego po 1918 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Klink-Orawska 2012; Grzegorczyk 2013, 

Woźniak, Milerski (red.), 1998 
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W pierwszej kolumnie (okres do 1918 roku), celowo nie pojawia się data począt-

kowa. Zamysłem autorki było uchwycenie okresu od chwili przybycia ewangelików na 

dany teren do roku 1918. Dlatego moment początkowy będzie inny dla każdej z lute-

rańskich parafii. Pozyskane z literatury daty powoływania szkół ewangelickich, chórów, 

wszelkiego typu kół i stowarzyszeń, wskazują na największe w tym okresie zaangażo-

wanie luteranów w aktywność społeczną i religijną w historii ich dziejów. Byli oni  

w tym czasie aktywni w kulturze, w sporcie, w wydawaniu prasy, w dobroczynności  

i w podejmowaniu aktywności religijnej. Jedynie aktywność w zakresie tworzenia  

i wspierania budowy infrastruktury miejskiej ustała około 1914 roku. Właściwie 

wszystko, co pozostało na badanym terenie, powstało do 1914 roku z inicjatywy lub 

współfinansowania ewangelików. Wyjątkiem dla tej cezury czasowej są okoliczności 

odbudowy zbombardowanego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Zgierzu i wznie-

sienia nowego domu pastora przy ul. Spacerowej, czego udało się dokonać w latach 70. 

i 80. XX wieku. Działania luteranów w Zgierzu są więc jednym z nielicznych przy-

kładów aktywności luteranów w wymiarze infrastrukturo-twórczym na badanym terenie 

po zakończeniu II wojny światowej.  

W drugiej z kolumn ujęty został okres dwudziestolecia międzywojennego (1918–

1939). Na podstawie zmian nasilenia poszczególnych wymiarów aktywności luteranów 

dla tego okresu można zauważyć pierwsze nieodwracalne przekształcenia, jakie spowo-

dowała I wojna światowa. Podejmowanie aktywności, zwłaszcza tej społecznej, uległo 

nieznacznemu ograniczeniu, nie zmieniło się za to podejmowanie aktywności religijnej. 

Po wprowadzeniu obowiązku szkolnego w 1919 roku, szkoły ewangelickie – wyzna-

niowe – straciły na znaczeniu. Aktywność kulturalną i dobroczynną podejmowano  

w ramach tych jednostek, które udało się reaktywować po I wojnie. Uszczuplone 

fundusze i kryzys w przemyśle nie pozwoliły na kontynuowanie infrastrukturo-twór-

czego wymiaru aktywności. 

W trzeciej z kolumn zaprezentowano aktywność podejmowaną w latach II wojny 

światowej: 1939–1945. Lata okupacji stanowią najbardziej dramatyczny okres w dzie-

jach tej denominacji. Wszelka aktywność społeczna członków Kościoła po raz kolejny 

została poddana silnym przekształceniom: oświatowa, zaniechana już wcześniej, 

kulturalna zakazana, dobroczynna oficjalnie też zakazana (prowadzona nieoficjalnie  

w sposób doraźny), infrastrukturotwórcza zanikła. Aktywność religijna była podejmo-

wana pod presją licznych ograniczeń, kontrolowana i znacjonalizowana przez hitlero-

wskiego okupanta. 



115 

Czwarta z kolumn ujmuje następny z ważnych okresów w dziejach Kościoła, tj. lata 

Polski Ludowej, 1945–1989. Aktywność społeczna i religijna członków Kościoła w tym 

czasie różni się w niewielkim stopniu od tej, którą Kościół miał możność podejmować 

w czasie II wojny światowej. Aktywność oświatowa zanikła już dawno, kulturalna 

bardzo skromnie funkcjonowała w formie niewielkich chórów, kół i stowarzyszeń 

młodzieżowych, wszędzie tam, gdzie udało się zgromadzić grupę ludzi, którzy przeżyli 

wojnę i wykazywali chęci do działania. Aktywność dobroczynna funkcjonowała bardzo 

słabo (parafianie dzielili się między sobą tym co mieli, bez podejmowania oficjalnych 

inicjatyw, na które nie było środków). Aktywność infrastrukturotwórcza zanikła wiele 

lat temu i po dwóch wojnach światowych pozostawała bez szans na odtworzenie. 

Aktywność religijna nadal była widoczna, choć z pewnymi ograniczeniami, uprze-

dzeniami i stereotypami w tle. Dużym utrudnieniem dla działalności religijnej był także 

brak dostatecznej liczny duchownych, z których wielu zginęło w czasie II wojny. 

Ostatnia z kolumn ujmuje aktywność społeczną i religijną Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego po 1989 roku. Jest to również odzwierciedlenie zmian w zakresie 

aktywności Kościoła luterańskiego po demokratyzacji Polski i ujednoliceniu jego 

sytuacji prawnej w Polsce ustawą z 1994 roku. Aktywność oświatowa od lat zanikła  

i nie została reaktywowana. Do stanu pierwotnego wróciła aktywność religijna, już 

niczym nieskrępowana. W znaczącym stopniu nastąpił wzrost nasilenia aktywności 

kulturalnej: od lat 90. XX wieku ponownie organizowane są koncerty chórów, muzyki 

klasycznej i organowej w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu i innych ośrodkach wojewódz-

twa. Aktywność dobroczynna ponownie powróciła, choć w zupełnie innym kształcie niż 

przed 1939 rokiem. Nastąpiła ogromna redukcja jej form, obecnie jest ona prowadzona 

jedynie w ramach tzw. diakonii diecezjalnych, czyli oddziałów naczelnej instytucji 

charytatywnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, jaką jest Diakonia Polska. 

Aktywność infrastrukturotwórcza nie jest podejmowana. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, zaprezentowana w rozdziale aktywność 

społeczna luteranów województwa łódzkiego jest mocno związana z jej aktywnością 

religijną. We wspólnocie wyznaniowej, bez podejmowanej aktywności religijnej nie 

byłoby przejawów aktywności społecznej. Aktywność społeczna członków Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego do 1939 roku była bardzo rozbudowana i, co niezwykle 

istotne, podejmowana w największym stopniu w ramach licznie funkcjonujących kół  

i stowarzyszeń, natomiast po 1945 roku jest realizowana właściwie już tylko w parafial-

nych murach. 



116 

Aktywność społeczna luteranów na terenie badanego województwa po 1918 roku 

koncentrowała się w szczególnie obrębie czterech wymiarów. Pierwszy z nich to 

działalność związana z oświatą, wyrażająca się najwyraźniej zakładaniem szkół wyzna-

niowych. Widoczna była w skali całego województwa aż do 1939 roku. Współcześnie 

już nie funkcjonuje, poza katechizacją dzieci i młodzieży w wymiarze religijnym. 

Drugim z wymiarów jest aktywność związana z kulturą. Przetrwał on i rozwija się 

najlepiej ze wszystkich podejmowanych współcześnie. Jest wizytówką luteranów 

naszego województwa. Wiele parafii luterańskich województwa łódzkiego przejęło rolę 

lokalnego animatora kultury i dobrze się w tej roli odnajduje. Trzeci z wymiarów doty-

czył działalności dobroczynnej, realizowanej w odniesieniu do potrzeb osób starszych, 

dzieci i ubogich, obecnie prowadzony w zupełnie innym charakterze niż przed 1939 

rokiem, w ramach struktur diakonii diecezjalnych. Ostatni z wymiarów to wymiar 

aktywności infrastrukturotwórczej, której celem była poprawa jakości życia w mieście 

poprzez powoływanie niezbędnych elementów miejskiej infrastruktury. Po 1945 roku 

właściwie nie jest podejmowana (z wyjątkiem Zgierza) z powodu masowych wyjazdów 

wiernych i braku możliwości dalszego finansowania. 

Wszelka aktywność społeczna luteranów rozwijała się bez większych przeszkód aż 

wybuchu I wojny światowej. To, czego nie zahamowała I wojna światowa, co udało się 

ocalić i odnowić w dwudziestoleciu międzywojennym, w dużej części zakończyła druga 

z wojen światowych. Do poziomu rozwoju aktywności społecznej, jaki społeczność 

luterańska wypracowała (zwłaszcza w zakresie dobroczynności i animowania kultury) 

na początku XX wieku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie udało się już 

powrócić. Po 1945 roku, w obliczu zdziesiątkowania liczebnego wiernych, ogromnych 

strat majątkowych i przesiąkniętych uprzedzeniami i stereotypami relacji z władzami, 

aktywność społeczna musiała zejść na dalszy plan i w znaczącym stopniu została 

ograniczona. Jej przywróceniu nie sprzyjało także wprowadzenie stanu wojennego  

w Polsce. Możliwość jej ponownego inicjowania przyniosły dopiero lata 90. XX w. 

Obecnie członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, na płaszczyźnie działań 

społecznych, najchętniej angażują się w działalność związaną z kulturą i dobroczyn-

nością. Parafie luterańskie województwa łódzkiego, ze względu na niewielką liczebność 

wiernych i ograniczone środki finansowe (parafie są jednostkami samofinansującymi 

się), aktywność społeczną podejmują w sposób bardzo przemyślany, najczęściej przy 

wsparciu sponsorów zewnętrznych. Luteranie swoje lokalne inicjatywy coraz częściej 

promują przez Internet i obecne w nim portale społecznościowe. 
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4. Dziedzictwo kulturowe Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

w województwie łódzkim. Inwentaryzacja oraz ocena stanu 

obecnego 

4.1. Wprowadzenie 

Z perspektywy współczesności, najistotniejszym świadectwem obecności Koś-

cioła Ewangelicko-Augsburskiego w województwie łódzkim jest zachowane dziedzi-

ctwo kulturowe, wypracowywane przez kolejne pokolenia luteranów w okresie 

kilkuset lat. To materialne dziedzictwo jest widoczne w przestrzeni wielu ośrodków 

województwa łódzkiego w postaci zabytkowych świątyń, domów parafialnych, 

dawnych szkół i nieco zapomnianych już nekropolii, które nieustannie przypominają 

o miastotwórczej roli, jaką luteranie odegrali w tych miejscach. Przed rozpoczęciem 

analizy tego zagadnienia, doprecyzować należy interpretację terminu „dziedzictwo 

kulturowe”. 

„Dziedzictwo kulturowe” – jako termin dwuczłonowy, doczekało się w literaturze 

wielu dyscyplin naukowych różnorodnych definicji. Rozpatrywane od lat na gruncie 

m.in.: antropologii, socjologii, historii, geografii, turyzmu – nie przestaje budzić 

kontrowersji i dyskusji. Jego pierwsza część, „dziedzictwo”, odnosi się do histo-

rycznych zasad przekazywania praw kolejno następującym po sobie pokoleniom. 

Druga z części nawiązuje natomiast do terminu „kultura”, równie spornego w swoim 

znaczeniu jak i cały termin dziedzictwo kulturowe. Warto przeanalizować kilka 

najpopularniejszych znaczeń pojęcia dziedzictwa kulturowego pojawiających się  

w literaturze. 

Pierwszą próbę wyjaśnienia tego terminu podejmuje Polski Komitet ds. UNESCO
1
: 

Dziedzictwo kulturalne (culturalheritage/patrimoineculturel) jest pojęciem, które 

obejmuje coraz szerszy zakres (...). Obecnie dziedzictwo kulturalne w UNESCO umo-

wnie dzieli się na dziedzictwo materialne, na które składają się zabytki nieruchome 

(w tym Światowe Dziedzictwo) i ruchome, oraz dziedzictwo niematerialne, przeka-

zywane przede wszystkim za pomocą przekazu ustnego i tradycji (...). Dziedzictwo 

kulturowe jest uważane za ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, środek 

poszukiwania dróg porozumienia w regionach dotkniętych konfliktami na tle etnicz-

nym lub religijnym oraz za wyraz różnorodności kulturowej krajów i regionów świata. 

                                                           
1
 http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/ (dostęp 12.12.2016 r.). 
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Nieco bardziej wyczerpujące podejście do kwestii dziedzictwa kulturowego – 

jako zasobu – prezentuje w swojej pracy Zbigniew Kobyliński (2011, s. 22): 

(...) Wytwory człowieka, a także wytwory natury, które posiadają wartości duchowe, 

możemy nazwać dobrami kultury. Dziedzictwem kulturowym jest natomiast ta część 

dawnych dóbr kultury, która uznana została za wartościową przez kolejne, następne 

pokolenia i dzięki temu dotrwała do chwili obecnej. (...) Dziedzictwo kulturowe jest 

zasobem ograniczonym, nieodnawialnym i narażonym na zniszczenie zarówno 

w wyniku działania czynników zewnętrznych, np. rozkładu wynikającego z upływu 

czasu, jak też w wyniku nadmiernej i niekontrolowanej konsumpcji. (...). Wartość 

dziedzictwa kulturowego jest wielowymiarowa i może być mierzona na wielu skalach. 

Niektóre z wartości dziedzictwa są wartościami uniwersalnymi, transcendentnymi, 

obiektywnymi i bezwarunkowymi. Inne wartości będą miały charakter zrelatywizowany 

do konkretnego kontekstu społecznego czy kulturowego ich odbiorcy. (...). Można 

zatem powiedzieć, że dziedzictwo kulturowe, chociaż składa się z wytworów dawnych, 

jest w znacznym – być może najwyższym – stopniu produktem teraźniejszości, jest 

współczesnym konstruktem społecznym, przypisywanym w ciągłym procesie przemian 

wciąż nowym zjawiskom z przeszłości. 

Na stopień złożoności tego pojęcia w swojej analizie zwraca uwagę Katarzyna 

Hełpa-Liszkowska (2013, s. 4): Dziedzictwo kulturowe jest pojęciem złożonym, 

wieloaspektowym i jak sama kultura, niemierzalnym oraz trudnym do jednoznacznego 

zdefiniowania. Jest to przede wszystkim świadectwo tego, jak żyły kolejne pokolenia. 

Dziedzictwo to także krajobraz przekształcony przez człowieka. Zatem można uznać,  

że dziedzictwo stanowi historię miejsc i ludzi, którzy w tych miejscach żyją (...).  

W ramach dziedzictwa kulturowego wymienić można dwie główne, wzajemnie 

powiązane grupy: dorobek kultury materialnej oraz dorobek w ramach kultury 

duchowej. Wskazuje się także niekiedy trzeci nurt, mianowicie kulturę gospodarowania 

przestrzenią. 

Kwestię mniejszościowych grup społecznych w kontekście rozważania dziedzi-

ctwa kulturowego podejmuje w swojej definicji Agnieszka Lorenc-Karczewska 

(2002, s. 42), podając, iż za dziedzictwo kulturowe uznaje: (...) obiekty, idee powstałe 

w konkretnej rzeczywistości, w określonych warunkach, w oparciu o zasady histo-

ryczne, warunkujące rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne. Dziedzictwo kultu-

rowe powinno zatem reprezentować historię wszystkich grup społecznych, nawet tych 

występujących w społeczeństwie marginalnie. 
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Kompleksową i zarazem uniwersalną próbę zdefiniowania dziedzictwa kulturo-

wego podejmuje również Beata Krakowiak (2006, s. 85-87), w myśl której obejmuje 

ono: (...) spuściznę o charakterze materialnym i duchowym, pozostawioną po 

przodkach dla następnych pokoleń, cenną z uwagi na wartości historyczne, patrio-

tyczne, religijne i artystyczne. 

Próbę zdefiniowania dziedzictwa kulturowego, w kontekście postrzegania go jako 

czynnika rozwoju lokalnego, podejmuje w swojej pracy także Monika Murzyn- 

-Kupisz (2010, s. 69-70), twierdząc, iż: (...) współcześnie za dziedzictwo uznaje się 

zróżnicowany zbiór materialnych i niematerialnych wartości. Co więcej, niektórzy 

autorzy za dziedzictwo uważają jedynie akceptowane składniki spuścizny kulturowej, 

które dana społeczność pragnie zachować i dziedziczyć w sensie symbolicznym lub 

utylitarnym. (...) Dziedzictwo kulturowe jest więc (w przeciwieństwie np. do trady-

cyjnie rozumianego zabytku) kategorią dynamiczną, oznaczającą stale przekształcany, 

dostosowywany i interpretowany współcześnie przez wielu użytkowników zasób, 

pojęciem odnoszącym się do sposobów, w jakie dzisiejsze społeczeństwo wykorzystuje 

pozostałości przeszłości dla celów społecznych, politycznych lub ekonomicznych. (...) 

zauważa się, że dziedzictwo kulturowe, istotnie wpływa na jakość życia w danym 

miejscu, jest czynnikiem tożsamości i integracji społeczności lokalnej, podstawą 

działalności gospodarczej oraz produktów przemysłu kulturowego, a także podstawą 

atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, stanowiąc przewagę konkurencyjną miasta 

czy gminy. 

Ze wszystkich przytoczonych przykładów teoretycznego rozważania nad dzie-

dzictwem kulturowym, autorka pragnie przychylić się zwłaszcza do definicji zapro-

ponowanych przez Beatę Krakowiak oraz Agnieszkę Lorenc-Karczewską. W naj-

większym stopniu odzwierciedlają one właściwy przedmiot badań prowadzonych dla 

realizacji celu głównego niniejszej pracy. Co więcej, rozważania podjęte przez 

Agnieszkę Lorenc-Karczewską zwracają uwagę (czego brakuje w przypadku 

pozostałych cytowań) na mniejszościowy charakter grup społecznych, której przy-

kładem jest społeczność luterańska w Polsce. Natomiast to, co istotne w roz-

ważaniach przytoczonych przez Beatę Krakowiak, to bardzo zwięzłe, a zarazem 

kompleksowe ujęcie, zwłaszcza materialnego wymiaru dziedzictwa kulturowego, na 

którym autorka skoncentrowała swoje badania. 

Badania nad materialnym dziedzictwem kulturowym kościoła luterańskiego na 

wskazanym obszarze objęły 16 miast województwa łódzkiego, gdzie współcześnie 
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funkcjonują nadal parafie luterańskie. W trakcie analizy zgromadzonych źródeł, 

badania te rozszerzone zostały o szereg kolejnych ośrodków miejskich i wiejskich,  

w których luterańskie wspólnoty parafialne już nie istnieją, ale pozostały tam trwałe 

ślady bytności luteranów w rozpatrywanym zakresie czasowym. 

Kilku słów komentarza wymaga także rozgraniczenie zakresu analizowanego  

w pracy dziedzictwa materialnego. Ze względu na znaczną liczbę jego reliktów, 

przyjmujących na wskazanym obszarze rozmaite formy, autorka dla tej części pracy 

przyjęła następującą zasadę: analizie zostały poddane te elementy dziedzictwa mate-

rialnego, do powstania których w największym stopniu przyczyniły się lokalne gminy 

ewangelicko-augsburskie. 

W myśl tej zasady, w pracy analizowano przede wszystkim obiekty sakralne 

(kościoły, kaplice), cmentarze oraz obiekty użyteczności publicznej, w przeważającej 

mierze fundowane ze środków luterańskich zborów (domy parafialne, szkoły, siero-

cińce, domy starców itd.). Tym samym, z tego zasobu wykluczone zostały obiekty 

prywatne z kategorii zabudowy rezydencjonalnej: tj. wszelkiego typu wille, pałace  

i dworki. 

4.2. Charakterystyka, zakres i cel przeprowadzonych badań 

Badania polegające na inwentaryzacji i ocenie stanu zachowania dziedzictwa 

kulturowego członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w obrębie wojewó-

dztwa łódzkiego, jak już wcześniej wspomniano, były prowadzone w formie kilku- 

etapowej. Ich czas trwania zawiera się w okresie niespełna trzech lat: od listopada 

2014 roku do października 2017 roku. 

Poza określonym już celem głównym, autorka w trakcie prowadzonych działań, 

przyjęła dla tego badania także cele szczegółowe: 

– analiza zgromadzonego materiału z perspektywy kryteriów, takich jak: stan 

zachowania badanego dziedzictwa, jego współczesnego przeznaczenia i sposobu 

zagospodarowania; 

– sklasyfikowanie zbadanych obiektów i ich lokalizacji z uwzględnieniem kwestii 

ochrony prawnej; 

– uzupełnienie niedostatecznego stanu wiedzy na temat współcześnie posiadanego 

przez kościół luterański mienia na obszarze badanego województwa. 

Podstawowymi metodami, jakie posłużyły do realizacji przytoczonych zamierzeń, 

było kartowanie terenowe oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej. W celu 
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pogłębienia i uzupełnienia zebranych w ten sposób materiałów wykorzystano wy-

wiady z członkami społeczności luterańskiej oraz z przedstawicielami administracji 

Kościoła, tj. proboszczami luterańskich parafii w badanych ośrodkach. Scenariusz 

wywiadu stanowi załącznik zawarty na końcu pracy. Podstawowych informacji na 

temat genezy wielu obiektów dostarczyła kwerenda literatury. 

Należy w tym miejscu wskazać na trudności, jakie wystąpiły w trakcie prowa-

dzonych badań, które w pewnym stopniu rzutowały na ich wyniki końcowe. Kościół 

luterański we współczesnej Polsce jest przykładem Kościoła funkcjonującego 

w dużym rozproszeniu i borykającego się z problemem niskiej liczebności wiernych. 

Na badanym obszarze (o czym będzie szerzej mowa w następnych częściach pracy) 

tylko kilka parafii osiąga liczebność wynoszącą powyżej 100 osób, co pozwala 

rozszerzyć ich działalność poza funkcje religijne. Najczęściej jednak badane parafie 

nie przekraczały 50 osób, co utrudnia podejmowanie zewnętrznych form aktywności, 

w tym także tych, ukierunkowanych na sprawowanie opieki nad reliktami dzie-

dzictwa tej denominacji. 

Co jednak najważniejsze dla istoty badań – frekwencja na nabożeństwach w bada-

nych ośrodkach była najczęściej bardzo niska. Osiągała wartość w najbardziej skraj-

nych przypadkach: od 6 osób do ok. 60 osób w przypadku najliczniejszej parafii 

łódzkiej. Ponadto, spośród i tak niewielkiego grona osób uczestniczących na nabo-

żeństwach, znaczącą grupę stanowiły osoby w podeszłym wieku (powyżej 60 roku 

życia i starsze). Oczywiście nie było to regułą dla wszystkich objętych badaniami 

ośrodków, aczkolwiek nie były to sytuacje pojedyncze. W związku z powyższym 

pierwszym i najistotniejszym źródłem pozyskiwanych informacji były wywiady 

z proboszczami badanych parafii. Wywiady z parafianami pełniły funkcję uzupeł-

niającą. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że spoza i tak niewielkiego grona parafian obec-

nych w kościele w momencie prowadzenia badań, część nie wyraziła zgody na udział 

w wywiadzie. Należy mieć także świadomość, że uczestnikami nabożeństw byli 

także tzw. sympatycy parafii, a więc osoby innych wyznań, które z różnych przyczyn 

wybierały dane miejsce do celów realizacji kultu religijnego. Takie osoby pomimo 

wiedzy o parafii, nie mogły być brane pod uwagę jako respondenci – co także nega-

tywnie wpłynęło na ogólną liczbę 81 przeprowadzonych wywiadów. 

Rozpoczęcie badań poprzedziła kwerenda literatury, ogólnodostępnych zasobów 

internetowych dotyczących poszczególnych parafii oraz informacji uzyskanych od 
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozwoliło to na sporządzenie roboczego 

spisu nieruchomości, nekropolii oraz pozostałych elementów, weryfikowanych 

w trakcie studiów terenowych. 

W pierwszej kolejności badaniami objęte zostało 16 ośrodków miejskich woje-

wództwa łódzkiego, gdzie Kościół Ewangelicko-Augsburski funkcjonuje i działa  

w sposób czynny na poziomie samodzielnej parafii lub filiału. Zgodnie ze podziałem 

administracyjnym Kościoła, należą one do diecezji warszawskiej i stanowią więk-

szość jednostek tej diecezji, w której łączna liczba samodzielnych parafii wynosi 21. 

Jedynie parafia wieruszowska należy do diecezji pomorsko-wielkopolskiej. 

Inwentaryzacja terenowa w pierwszej części objęła luterańskie wspólnoty 

w następujących miastach: Aleksandrów Łódzki, Łask, Łódź, Kutno, Łowicz (filiał 

parafii w Kutnie), Ozorków, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Rawa 

Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Wieruszów, Zduńska Wola, Zelów 

(siedziba parafii Zelów-Bełchatów), Zgierz. 

 

Ryc. 13. Rozmieszczenie gmin ewangelickich (parafii i ich filiałów) w Polsce  

(z uwzględnieniem środkowej Polski i samej Łodzi). Stan na 1938 rok 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kneifel (1971) 
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Na podstawie zgromadzonych materiałów, w drugiej części badania terenowe 

rozszerzone zostały o kolejnych kilkanaście nieistniejących współcześnie parafii 

i filiałów w obrębie następujących miejscowości: Bełchatów, Brzeziny, Dziepółć, 

Kleszczów, Konstantynów Łódzki, Łęczyca, Łódź (4 ośrodki paraf.), Nowosolna 

(ob. w granicach Łodzi), Sieradz, Szadek, Radomsko, Ruda-Bugaj, Skierniewice, 

i kilka innych. Miejscowości te (z wyjątkiem Łodzi, gdzie parafii było więcej niż 

jedna) współcześnie nie stanowią czynnych ewangelickich parafii, jednakże w ich 

przestrzeni zachowane zostały ślady obecności luterańskich zborów (ryc. 13). 

4.3. Dziedzictwo materialne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na 

obszarze współcześnie istniejących parafii i filiałów 

Przed rozpoczęciem analizy zinwentaryzowanego dziedzictwa materialnego, do-

precyzować należy kolejność, w jakiej wskazane wcześniej ośrodki będą omawiane. 

Najbardziej uzasadnione dla tej części pracy będzie kryterium chronologiczne. Bada-

ne ośrodki parafialne będą więc prezentowane zgodnie z datą ich erygowania (tab.10): 

Tabela 10. Wspólnoty luterańskie województwa łódzkiego według daty powstawania 

Lp. Parafia Data erygowania 

1 Parafia e. a. w Piotrkowie Trybunalskim 1793 

2 Parafia e. a. w Kutnie 1797 

3 Parafia e. a. w Aleksandrowie Łódzkim 1801 

4 Parafia e. a. w Łasku 1809 

5 Parafia e. a. w Pabianicach 1818 

6 Parafia e. a. w Wieluniu 1820 

7 Parafia e. a. w Poddębicach 1822 

8 Parafia e. a. w Zgierzu 1824 

9 Parafia e. a. w Ozorkowie 1826 

10 Parafia e. a. w Łodzi 1826 

11 Parafia e. a. w Zduńskiej Woli 1827 

12 Parafia e. a. w Rawie Mazowieckiej 1829 

13 Parafia e. a. w Tomaszowie Mazowieckim 1830 

14 Parafia e. a. w Łowiczu
2 

1836 

15 Parafia e. a. w Wieruszowie 1893 

16 Parafia e. a. w Zelowie
3
 1934 

Źródło: opracowanie własne na podst. Kneifel (1971) 

                                                           
2
 Obecnie filiał parafii e. a. w Kutnie. 

3
 Obecnie pełna nazwa parafii to Zelów-Bełchatów. 
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Fot. 13. Ewangelicki kościół parafialny  

w Piotrkowie Trybunalskim 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

4.3.1. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Parafia w Piotrkowie Trybunalskim należy do najstarszych parafii luterańskich na 

badanym obszarze (Gryniakow 1958, s. 203-212). W obliczu braku zachowanego 

aktu erygowania za prawdopodobny okres jej powstania uznaje się lata 1793–1796 

(Kronika Parafii Luterańskiej w Piotrkowie Trybunalskim... s. 4-6). Stanowi ona 

przykład parafii luterańskiej o bogatym dziedzictwie, w skład którego zaliczamy: 

– kościół parafialny wraz z domem parafialnym przy ul. Rwańskiej 6; 

– cmentarz ewangelicki z kaplicą przy ul. Cmentarnej14 (ob. nekropolia ta jest 

jedną z części kompleksu starych cmentarzy w Piotrkowie Trybunalskim) oraz 

cmentarz położony przy ul. Witosa (dawna miejscowość Meszcze); 

– cmentarz w Jarostach (gmina Moszczenica, powiat piotrkowski); 

– nieruchomość w Piotrkowie przy ul. Wojska Polskiego 71; 

– nieruchomość w Radomsku przy ul. Reymonta 41. 

Kościół parafialny parafii piotrkowskiej stanowi dawny kościół zakonu oo. Pijarów 

z pierwszej połowy XVIII wieku (Chłopaś 2006, s. 64). Pijarzy otrzymali w zamian 

atrakcyjniejszy obiekt, opróżniony po jezuitach (Gryniakow 1958, s. 203). Dokumen-

tem finalizującym przejęcie przez ewangelików świątyni jest akt kupna-sprzedaży 

zawarty 30 kwietnia 1796 roku na kwotę 

9870 zł (Kronika Parafii... 2009, s. 5). Na 

początku XIX wieku kościół ten zajęło 

wojsko, ale wrócił on pod administrację 

ewangelickiego zboru w 1817 roku (nie 

miał wtedy jeszcze wieży ani dzwonów). 

Kilka lat później, około roku 1824, jego 

wnętrze dostosowano do potrzeb kultu re-

ligijnego: wybudowano drewniane empory 

i zdemontowano boczne ołtarze. Dobudo-

wano także ołtarz główny, a zakrystię 

przeniesiono na zewnątrz kościoła do nowo 

powstałej przybudówki. Pod koniec XIX 

wieku do wschodniej fasady dobudowano 

wieże (Chłopaś 2006, s. 65). 
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Fot. 14. Wnętrze kościoła z widokiem  

na ołtarz główny 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Wnętrze świątyni reprezentuje cechy 

typowe dla stylu barokowego. Ma jedną 

nawę z wyraźnie krótszym i węższym 

prezbiterium, które pokrywają sklepienia 

krzyżowe. Na architektoniczny styl wska-

zuje też późnobarokowy ołtarz z początku 

XVIII wieku (fot. 14). Obraz ołtarzowy 

(datowany na 1724 rok) przedstawia 

interpretację jednej ze scen zaczerpniętych 

z Pisma Świętego związaną z Jezusem 

Chrystusem (Kronika Parafii... 2009, s. 7). 

Elementem związanym ze stylem baroko-

wym jest w kościele także chór muzyczny, 

wykonany z drewna, pokryty ornamentami 

rokokowymi (Chłopaś 2006, s. 67). 

Obok świątyni pod tym samym adresem (Rwańska 6) znajduje się dom parafialny, 

który nadal służy jako siedziba piotrkowskiej wspólnocie luterańskiej (fot. 13). 

Obydwa te obiekty: kościół i dom parafialny w 1967 roku zostały wpisane do 

wojewódzkiego rejestru zabytków
4
. 

W tym samym roku (1795), kiedy piotrkowskim ewangelikom przekazano 

kościół, został także założony cmentarz grzebalny położony przy Wrocławskim 

Przedmieściu (ob. ul. 3 Maja). Nazwisko założyciela cmentarza, jak również 

nazwisko pierwszego pastora, za kadencji którego dokonano tego zakupu, pozostaje 

nieznane, prawdopodobnie była to ta sama osoba (Gryniakow 1958, s. 203-204).  

Po zapełnieniu się nekropolii, nowa zlokalizowana została przy ul. Cmentarnej, gdzie 

mieści się do dzisiaj (fot. 15 i 16). Stary cmentarz ewangelicki został zlikwidowany 

w 1980 roku, na jego miejscu znajduje się obecnie szkoła podstawowa (Kronika 

Parafii... 2009, s. 6). 

                                                           
4
 Na podstawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan 

na 16.04.2018 r.). 
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Fot. 15. Cmentarz ewangelicki w Piotrkowie Trybunalskim. Widok na kaplicę cmentarną 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Fot. 16. Element ozdobny nagrobka na piotrkowskim cmentarzu 

Źródło: fot. A. Kruś 

Pod administracją parafii piotrkowskiej, jako jej majątek, znajduje się także cmen-

tarz na ul. Witosa oraz cmentarz w miejscowości Jarosty (pow. piotrkowski, gmina 

Moszczenica). Cmentarz przy ul. Witosa jest to dawny cmentarz ewangelicki  

w Meszczach, które od 1983 r. znajdują się w granicach administracyjnych 

Piotrkowa. Obydwa obiekty są współcześnie nieużytkowane. W przestrzeni uwida-

czniają się w postaci kilku mocno zdewastowanych pomników lub mogił ziemnych. 

Inskrypcje nagrobkowe występują w obu językach: polskim i niemieckim. 

Cmentarz ewangelicki w Jarostach położony jest nieco na południe od ulicy 

Nowej, w bliskiej odległości od drogi biegnącej wzdłuż linii kolejowej do Piotrkowa, 

miejsce jego lokalizacji wyznacza niewielkie wzniesienie. Na terenie cmentarza 

odnajdujemy kilkanaście zróżnicowanych nagrobków o różnym stopniu czytelności. 

Najciekawsze z nich wykonane są z piaskowca i pochodzą z początków XX wieku. 
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Do pozostałych obiektów, wchodzących w skład reliktów dziedzictwa material-

nego omawianej parafii, należą dwie kamienice: w Piotrkowie Trybunalskim i jedna 

w Radomsku, omówiona w drugiej części rozdziału
5
. Kamienica w Piotrkowie znaj-

duje się przy ul. Wojska Polskiego 71 (fot. 17). Stanowi ona siedzibę dawnego domu 

opieki prowadzonego przez parafię aż do czasów II wojny światowej. Obecnie 

mieszczą się tam lokale mieszkalne, natomiast parter zajmują lokale użytkowe 

usługowe, handlowe. 

  

Fot. 17. Kamienica w Piotrkowie Trybunalskim, 

należąca do parafii luterańskiej 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Fot. 18. Strona tytułowa broszury  

pt. Trakt luterański 

Źródło: 

http://www.cit.piotrkow.pl/index.php/ 

luteranski (dostęp: 10.01.2017 r.) 
 

Dodatkowo warto wspomnieć kilka słów na temat inicjatywy miejskiej podjętej 

przez władze Piotrkowa Trybunalskiego, która promuje dziedzictwo materialne 

luteranów w formie szlaku turystycznego o nazwie: Trakt luterański (fot. 18). 

Upubliczniona została w postaci krótkiej broszury, w bardzo ciekawy sposób pre-

zentującej dzieje ewangelików w historii wielokulturowego i wielonarodowego 

Piotrkowa. Poza opisem obiektów związanych z dziedzictwem ewangelików, 

zaprezentowano tam sylwetki zasłużonych dla miasta osób tego wyznania oraz 

dodano krótki słowniczek pojęć związanych z tematem. Co istotne, parafia 

luterańska w Piotrkowie promuje dziedzictwo materialne ewangelików w formie 

takiego folderu jako jedyna w województwie łódzkim. 

                                                           
5
 Na podstawie wywiadu pogłębionego z ks. Wiesławem Żydlem, proboszczem parafii luterańskiej  

w Piotrkowie Trybunalskim, październik 2015. 
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4.3.2. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Kutnie 

Do grona najstarszych parafii, objętych badaniami terenowymi, zalicza się także 

wspólnota luterańska w Kutnie. Została ona erygowana początkowo jako filiał parafii 

w Łowiczu w 1797 roku (Kneifel 1971, s. 25-26). Do reliktów dziedzictwa 

materialnego należą współcześnie zaledwie dwa obiekty: kościół parafialny oraz 

położony w sąsiedztwie budynek parafialny. Zlokalizowane są one w centralnej 

części miasta, przy ul. Sienkiewicza 13 i 15. 

     

Fot. 19a. i 19b. Parafia ewangelicko-augsburska w Kutnie. Świątynia widziana z zewnątrz 

oraz wnętrze świątyni z widokiem na ołtarz 

Źródło: fot. A. Kruś 

Siedzibę parafii w Kutnie początkowo stanowił wzniesiony w 1831 roku kościół 

drewniany. Kościół murowany został wybudowany dużo później, bo w 1880 roku, 

przy ówczesnej ulicy Zamkowej (Kneifel 1971, s. 25). Jest to świątynia jednonawowa, 

niewielkich rozmiarów, wzniesiona w stylu neogotyckim na planie prostokąta, 

przykryta dwuspadowym blaszanym dachem (fot. 19a). W przedniej części widoczna 

jest wieża trzykondygnacyjna z wejściem do kościoła. Podobnie jak większość świątyń 

protestanckich, kościół w Kutnie wyposażony jest w drewniane empory, sięgające do 

poziomu pierwszego piętra (fot. 19b). 

Po prawej stronie świątyni znajduje się dom parafialny wybudowany w 1901 roku. 

Swoją siedzibę w tym budynku miała działająca w Kutnie szkoła ewangelicka, do 

której uczęszczało wówczas 45 dzieci. Obecnie znajdują się tam zarówno lokal 

usługowy (mała kwiaciarnia), jak i lokale mieszkalne (fot. 20)
6
. 

                                                           
6
 Wywiad pogłębiony z ks. Matuszem Łaciakiem, proboszczem-administratorem parafii w Kutnie, 

marzec 2016 r. 
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Fot. 20. Kutno – ul. Sienkiewicza, widok na kościół ewangelicki  

oraz dawny dom parafialny 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Fot. 21. Kwatera żołnierzy niemieckich wyznania luterańskiego poległych  

w czasie I wojny światowej w Kutnie i okolicach 

Źródło: http://historia.luter2017.pl/cmentarz-ewangelicko-augsburski-kutnie/(dostęp 15.01.2017) 

 

Fot. 22. Kamień z tablicą upamiętniający miejsce dawnego cmentarza  

ewangelicko-augsburskiego w Kutnie 

Źródło: fot. A. Kruś 
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Do czasów współczesnych nie przetrwał kutnowski cmentarz ewangelicki. Od lat 

30. XIX wieku mieścił się przy dzisiejszej ul. Oporowskiej (fot. 21). Internetowy 

portal luterański 500 lat Reformacji w odniesieniu do tego cmentarza wzmiankuje, że 

w roku: 1919 na cmentarzu założono kwaterę żołnierzy niemieckich wyznania 

ewangelickiego poległych w czasie I w. ś. w Kutnie i okolicach. Trudno powiedzieć coś 

więcej o pochówkach na cmentarzu po 1945 r. Na pewno się takowe odbywały mniej 

lub bardziej oficjalnie
7
. W 1974 roku, ze względu na rozpoczętą budowę osiedla 

mieszkaniowego cmentarz zlikwidowano. Obecnie jest to obszar zielony, wykorzy-

stywany także jako parking oraz niewielki plac zabaw dla dzieci. O pierwotnym 

przeznaczeniu tego miejsca przypomina tablica przytwierdzona do głazu (fot. 22). 

4.3.3. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Aleksandrowie 

Łódzkim 

Bogate dziedzictwo materialne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego widoczne 

jest w przestrzeni Aleksandrowa Łódzkiego. Jego spadkobiercą pozostaje współ-

cześnie niewielka gmina ewangelicka, której przewodniczy łódzki pastor ks. Michał 

Makula
8
. Przed powstaniem Aleksandrowa, za centrum ewangelickiego życia religij-

nego i jednocześnie siedzibę parafii luterańskiej uznawana była (od 1801 roku) 

miejscowość Brużyca Wielka – w 1988 r. włączona w granice miasta (Woźniak 

2007, s. 12). 

Do elementów luterańskiego dziedzictwa materialnego w Aleksandrowie zali-

czamy: 

– dawny kościół parafialny przy placu Kościuszki; 

– budynek dawnego domu pastora w sąsiedztwie kościoła parafialnego; 

– cmentarz ewangelicki wraz z domem przedpogrzebowym; 

– budynek dawnej szkoły niemieckiej. 

Siedzibę luterańskiej parafii w Aleksandrowie Łódzkim przez wiele lat stanowił 

murowany kościół wzniesiony w stylu klasycystycznym, usytuowany przy zachod-

niej pierzei rynku; obecnie jest to działka przylegająca do ul. Łęczyckiej. Powstał  

w 1828 roku, na planie prostokąta, w układzie trójnawowym: z nawą główną po 

środku i dwiema nawami bocznymi po przeciwnych stronach nawy głównej, gdzie 

umiejscowione były drewniane dwupiętrowe empory (Tukaj, Wróbel 1992, s. 11). 

                                                           
7
 http://historia.luter2017.pl/cmentarz-ewangelicko-augsburski-kutnie/ (dostęp 15.01.2017 r.) 

8
 http://www.diec.warszawska.luteranie.pl/aleksandrow_lodzki.php (dostęp 15.01.2017 r.). 
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Bogato zdobiona była także elewacja świątyni. Jego budowie przewodniczył pastor 

Friedrich Georg Tuve, przy wsparciu założyciela Aleksandrowa – Rafała Bratoszew-

skiego, który bezpłatnie udostępnił plac pod jego budowę. Wyposażenie zostało 

przeniesione z drewnianego kościółka w Rudzie-Bugaju, który, nieużytkowany stop-

niowo, niszczał (Tukaj, Wróbel 1992, s. 14, Woźniak 2007, s. 13). 

Kościół ten służył aleksandrowskim ewangelikom do 1945 roku. W latach 1926–

1930 przeszedł ostatnie prace remontowe (Kuropatwa 2003b, s. 26). Po II wojnie 

światowej świątynia została wydzierżawiona katolikom i stała się kościołem 

filialnym parafii rzymskokatolickiej pw. św. Rafała Archanioła. Niestety, jego stan 

techniczny z roku na rok ulegał coraz większej degradacji, wobec czego został on 

zamknięty (Kuropatwa 2003b, s. 24).  

Co istotne, od 1967 roku stanowi on obiekt zabytkowy, objęty ochroną konserwa-

torską
9
. Sytuacja uległa zmianie dopiero na początku XXI wieku, kiedy w 2002 roku 

obiektem zainteresował się katolicki ksiądz Jacek Stasiak. Jeszcze w tym samym 

roku świątynia została odkupiona od ewangelików. Wkrótce potem przeszła pod 

administrację Fundacji Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur. W latach 

2004–2012 została odremontowana(fot. 23)10. Kościół po raz kolejny otrzymał także 

nowego patrona: św. Stanisława Kostkę. Współcześnie (stan na styczeń 2019 r.) 

kościół stanowi obiekt prywatny. 

 

 

Fot. 23. Dawny ewangelicki kościół parafialny w Aleksandrowie Łódzkim 

Źródło: fot. A. Kruś 

                                                           
9
 Dawny kościół ewangelicko-augsburski, pl. Kościuszki 13, 1828, nr rej.: A/124 z 25.08.1967 r.  

10
 http://osadnicy.info/okreg-lodzki/aleksandrow-lodzki/kosciol-w-aleksandrowie (dostęp 15.01.2017 r.) 
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W bezpośrednim sąsiedztwie byłego kościoła parafialnego znajduje się były dom 

pastora. Podobnie jak w przypadku dawnego kościoła jest obiektem zabytkowym
11

. 

Został wzniesiony w stylu klasycystycznym na potrzeby luterańskiej parafii  

w 1848 roku (Kuropatwa 2003b, s. 26). Warto zwrócić uwagę, że obydwa budynki: 

kościół i dom pastora były połączone niewielkim pomieszczeniem, które stanowiło 

przejście z jednego obiektu do drugiego bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. 

Obecnie budynek ten stanowi siedzibę Miejskiej Biblioteki im. Jana Machulskiego. 

Jego stan zachowania można ocenić jako dobry (fot. 24). 

 

 

Fot. 24. Budynek dawnej pastorówki w Aleksandrowie Łódzkim 

Źródło: fot. A. Kruś 

Dziedzictwo aleksandrowskich ewangelików stanowi także cmentarz grzebalny, 

położony przy ul. Wojska Polskiego 44/48 (dawna ul. Kościelna) (Tukaj, Wróbel 

1992, s. 8). Został założony około 1821 roku i służy wspólnocie ewangelickiej do 

czasów obecnych (Kuropatwa 2003a, s. 27-29). Sąsiadował z cmentarzem rzymsko-

katolickim i zajmował pierwotnie znacznie większą powierzchnię aniżeli ma to miej-

sce współcześnie. Po 1945 roku, kiedy większość ewangelików opuściła Aleksan-

drów, cmentarz zaczął niszczeć. Część została zlikwidowana i włączona w granice 

cmentarza katolickiego. Do najcenniejszych obiektów mieszczących się na jego 

terenie należą groby zasłużonych pastorów kościoła ewangelickiego. Szczególnie 

cenny pozostaje grób pastora Friedricha Georga Tuve z 1830 roku (Pietras 1999,  

s. 17-22). Był on postacią niezwykle zasłużoną dla miasta i głównym inicjatorem 

budowy zachowanego do dziś kościoła parafialnego. Na cmentarzu znajduje się 

                                                           
11

 Dawna pastorówka, pl. Kościuszki 12, 1848, nr rej.: A/221 z 25.08.1967. 
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także mogiła żołnierzy niemieckich, poległych w czasie I wojny światowej podczas 

tzw. operacji łódzkiej (Kuropatwa 2003a, s. 27, 29; Woźniak 2007, s. 18). 

O znaczeniu aleksandrowskiej nekropolii przypomina brama wejściowa cmenta-

rza z dwiema furtami, wzniesiona z nieotynkowanej czerwonej cegły. W przestrzeni 

cmentarza do dziś widoczne pozostają także fragmenty okalających go murów. Do 

neogotyckiej bramy przylega budynek domu przedpogrzebowego, również wzniesio-

nego w stylu neogotyckim. Pierwotnie był nieotynkowany, wykonany tak jak brama 

z czerwonej cegły (Kuropatwa 2003a, s. 29). Obecnie w budynku tym odprawiane są 

nabożeństwa dla aleksandrowskich ewangelików (fot. 25). Znamiona stylu neogotyc-

kiego noszą także zabudowania gospodarcze po prawej stronie okazałej bramy 

cmentarnej. 

 

 

Fot. 25. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Aleksandrowie Łódzkim 

Widok na neogotycką bramę, dom przedpogrzebowy oraz zabudowania gospodarcze 

Źródło: fot. A. Kruś 

Ostatnim z obiektów, wpisujących się w dziedzictwo materialne aleksandrowskich 

ewangelików, jest zachowany budynek dawnej szkoły niemieckiej. W Aleksandro-

wie pierwszą szkołę dla ewangelickich i katolickich dzieci wzniesiono w latach 

1826–1827, naprzeciwko kościoła katolickiego przy ul. Kościelnej (Woźniak 2007, 

s. 18). Jej budynek spłonął doszczętnie w 1945 roku. Druga konkurencyjna placówka 

dla dzieci niemieckich powstała w 1834 roku, ufundowana przez ówczesnego pastora 

Augusta Rauha. Jej lokalizacja nie jest jednoznacznie ustalona, natomiast po wznie-

sieniu murowanego budynku dla pastora w 1848 roku, jej nową siedzibą stała się 

plebania (Woźniak 2007, s. 18-19). Około 1893 roku szkołę przeniesiono do 

pobudowanego specjalnie na ten cel budynku przy ul. Łęczyckiej 4 (fot. 26). Poza 

pomieszczeniami lekcyjnymi, szkoła posiadała także pomieszczenie do odprawiania 
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nabożeństw oraz udzielania nauk konfirmacyjnych. Decyzja o budowie nowego muro-

wanego gmachu szkolnego zapadła w 1910 roku. Miał on być bardziej dostosowany na 

potrzeby rosnącej liczby ewangelickich dzieci.  

 

Fot. 26. Współczesny wygląd budynku dawnej szkoły niemieckiej (stan na 2016 r.) 

Źródło: http://osadnicy.info/okreg-lodzki/aleksandrow-lodzki/szkola-niemiecka-w-aleksandrowie-l  

(dostęp: 16.01.2017 r.) 

Budynek ukończono w 1913 roku, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Szkoła 

powstała w miejscu, gdzie pierwotnie znajdował się ogród pastora. W jej murach, poza 

salami szkolnymi, swoje miejsce znalazły siedziby niemieckich stowarzyszeń działają-

cych w mieście. Jej powstanie współfinansowali lokalni przemysłowcy z najzamoż-

niejszych rodzin. Jako szkoła funkcjonowała nawet po wybuchu II wojny światowej. 

Współcześnie, pomimo częściowego przekształcenia tego budynku, bez trudu można 

rozpoznać w nim siedzibę dawnej „dwójki”. W latach 70. XX wieku działał tu Zespół 

Szkół Ogólnokształcących. Obecnie jest to przedszkole miejskie (Pietras 2000,  

s. 4-11). 

4.3.4. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łasku 

Relikty dziedzictwa materialnego ewangelików augsburskich zachowały się 

również w Łasku, choć nie są już tak liczne jak na przełomie XIX i XX wieku. Łaska 

wspólnota należy do grona najmniejszych, samodzielnie funkcjonujących parafii 

województwa, choć jej początek funkcjonowania sięga 1809 roku (Dronka 1997,  

s. 7-8). O bytności ewangelików w mieście współcześnie przypomina: 

– dawny kościół parafialny pw. św. Ducha (z 1666 roku); 

– ewangelicka kwatera na miejskim cmentarzu wielowyznaniowym; 

– kamienica wraz z kaplicą parafialną – obecna siedziba parafii. 
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Pierwotną siedzibą parafii ewangelickiej w Łasku był kościół pw. św. Ducha, 

położony przy ul. Zielonej (fot. 27). O zakup tej świątyni luteranie z Łasku zabiegali 

już od 1799 roku, kiedy w obecności właściciela miasta, Antoniego Wyganowskiego, 

urzędnika pruskiego, oraz ewangelickiego pastora Ulbrycha (Urbanek 2013, s.35) 

dokonywano przeglądu łaskich świątyń. Obiekt ten był jednym z trzech istniejących 

wówczas, w tak niedużym miasteczku, kościołów, których katolicka społeczność nie 

była w stanie finansowo utrzymać. Początkowo ze względu na sprzeciw, jaki wobec 

tej transakcji wyraziło Arcybiskupstwo Gnieźnieńskie, do zakupu nie doszło i sprawa 

ta została odłożona w czasie na kilka lat (Dronka 1997, s. 7). Strona ewangelicka nie 

zrezygnowała jednak z tego obiektu i przejęcie kaplicy szpitalnej, jak potocznie 

nazywano ten kościółek, zostało zrealizowane w 1811 roku. Władze miasta reprezen-

tował wówczas Piotr Czołchański. Transakcję poprzedziło usunięcie z wnętrza 

kościoła jego dotychczasowego wyposażenia. W miarę rozwoju parafii, drewniany 

kościółek okazał się być za mały. Do wybudowania nowego kościoła jednak nie 

doszło, ze względu na wybuch I wojny światowej. Zebrane środki przeznaczono 

wówczas na zakup placu z zabudowaniami w mieście (Dronka 1997, s. 8) 

 

  

Fot. 27. Dawny ewangelicki kościół parafialny 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Fot. 28. Nagrobek w obrębie kwatery 

ewangelickiej na wielowyznaniowym 

cmentarzu miejskim w Łasku 

Źródło: fot. A. Kruś 

Majątek łaskiej parafii stanowiło wówczas kilkanaście obiektów: kościół  

św. Ducha, kwatera cmentarna, dwa budynki w samym Łasku, pięć kancelarii i tyle 

samo szkół i cmentarzy w okolicznych koloniach (m.in. Chorzeszowie, Drzewo-

cinach, Okupie i Zabłotach) wchodzących w skład parafii. Dodatkowo parafii pod-

legały trzy domy modlitwy (w Anielinie, Okupie i Zabłotach) i dwa niewielkie koś-
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ciółki drewniane w Chorzeszowie i Rokitnicy. Taki stan posiadania łaskiej parafii 

udało się utrzymać do 1939 roku. Po zakończeniu wojny, majątek parafii został 

upaństwowiony jako tzw. mienie poniemieckie (Urbanek 2013, s. 36). 

Po 1945 roku kościół św. Ducha powrócił do katolików. Na mocy umowy z 1950 

roku, rady parafialne kościoła katolickiego i luterańskiego porozumiały się, co do 

użytkowania tego obiektu. Łaska parafia luterańska uzyskała wówczas możliwość 

sprawowania jednego nabożeństwa w ciągu miesiąca. W miarę upływu lat zaniechano 

jednak jakiegokolwiek użytkowania tego obiektu, ze względu na znaczące pogorszenie 

się jego stanu technicznego. Po ostatecznym ustaleniu właściciela obiektu, jakim stała 

się parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

i św. Michała Archanioła w Łasku, na mocy założonej księgi wieczystej, powołany 

został komitet odbudowy tego kościoła. Modrzewiowy kościółek został odremonto-

wany w ostatniej chwili, stopień jego zniszczenia osiągał już blisko 2/3 całej jego 

konstrukcji. Obecnie użytkuje go rzymskokatolicka parafia wojskowa w Łasku. Jego 

poświęcenia po gruntownym remoncie dokonano w 1997 roku. Noszący znamiona 

stylu barokowego kościół św. Ducha zarejestrowany jest od 1967 roku jako zabytek12. 

 

  

Fot. 29a. i 29b. Siedziba łaskiej parafii ewangelickiej oraz wnętrze kaplicy 

Źródło: fot. A. Kruś 

Częścią wielowyznaniowej historii Łasku pozostają dzieje kwatery ewangelickiej 

na łaskim cmentarzu miejskim (fot. 28). Cmentarz ten został założony w 1810 roku, 

przy drodze do Dobronia, i niemal od samego początku był cmentarzem dwuwyzna-

niowym: katolickim i ewangelickim. Od momentu powstania w Łasku parafii prawo-

sławnej w 1874 roku stał się on nekropolią trójwyznaniową (Wróbel 1997, s. 5-6). 

Ewangelicka kwatera stanowi wschodni fragment tej nekropolii. W tej części 

                                                           
12

 Na podstawie tablicy informacyjnej umieszczonej w gablocie przed kościołem św. Ducha w Łasku. 
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cmentarza odnaleźć można także mogiłę wojenną, gdzie spoczywają żołnierze 

niewielkiego niemieckiego oddziału rozbitego przez Rosjan w 1945 roku (Urbanek 

2013, s. 63). 

Ostatnim z obiektów stanowiących dziedzictwo luteranów w Łasku jest kamienica 

położona przy pl. 11 listopada 35. Jest ona obecną siedzibą łaskiej parafii ewange-

lickiej, której przewodniczy diakon Paweł Gumpert. Nieruchomość ta weszła pod 

administrację ewangelików w 1927 roku, kiedy Emilia Grass przekazała ją na rzecz 

parafii ewangelicko-augsburskiej (Dronka 1997, s. 8). W kamienicy znajduje się 

mieszkanie pastora oraz kaplica – miejsce sprawowania nabożeństw dla łaskich 

ewangelików (fot. 29a. i 29b). 

4.3.5. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pabianicach 

Kościół Ewangelicko-Augsburski poprzez swoje bogate i różnorodne dziedzictwo 

widoczny jest także w Pabianicach. Współcześnie do parafii należy już tylko kilka 

obiektów, niemniej jednak pozostałe nadal są widoczne w przestrzeni miasta. Części 

z nich, pomimo podjętych przez parafię starań, nie udało się odzyskać. W kilku 

przypadkach utracone obiekty pełnią funkcje zbliżone do tych z przeszłości, kiedy 

stanowiły one własność parafii. Obecnie do pabianickiej parafii ewangelickiej należą: 

– kościół parafialny pw. apostołów św. Piotra i św. Pawła;  

– cmentarz z kaplicą: mauzoleum rodziny Kindlerów; 

– budynek kancelarii parafialnej (dawna pastorówka), 

– cmentarz wiejski w Rydzynach. 

Pozostałymi obiektami, które współtworzą dziedzictwo tej denominacji, ale nie 

pozostają już pod zarządem parafii są: 

– budynek dawnego domu grabarza w sąsiedztwie cmentarza ewangelickiego; 

– nieczynna kaplica herrnhutów przy ul. św. Jana; 

– budynek dawnego domu opieki przy ul. św. Jana; 

– byłe gimnazjum niemieckie przy ul. Partyzanckiej; 

– dawny dom parafialny oraz park przy ul. Partyzanckiej; 

– budynek dawnego parafialnego domu starców; 

– siedziba dawnej ewangelickiej szkoły elementarnej; 

– dawna siedziba Domu Śpiewaczy Ewangelicko-Augsburskiego Kościelnego 

Towarzystwa Śpiewaczego przy ul. Złotej. 
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Pierwszym i najważniejszym obiektem, wpisującym się w całokształt luterań-

skiego dziedzictwa materialnego, jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra  

i św. Pawła (fot. 30a). Usytuowany w ścisłym centrum miasta, u zbiegu ulic 

Zamkowej i Kilińskiego, w miejscu, które w XIX wieku stanowiło sąsiedztwo rynku 

Nowego Miasta. Decyzja o budowie tego kościoła zapadła w 1821 roku, a rok 

później zatwierdzono projekt budowy i rozpoczęto dzieło jego wznoszenia. Prace 

budowlane trwały do 1827 roku (Woźniak 1995, s. 67). Gmina ewangelicka borykała 

się w tym czasie z wieloma problemami, brakowało środków na ukończenie budowy, 

sąsiednie kolonie Bukowiec, Olechów i Starowa Góra odmawiały wsparcia finanso-

wego na ten cel.  

Nawet oficjalna zbiórka funduszy przeprowadzona we wszystkich parafiach 

Królestwa Polskiego przyniosła bardzo mizerne rezultaty. Bardzo szybko po zakoń-

czeniu prac budowlanych, bo rok później, wyniknęła konieczność jego szybkiego 

remontu, ze względu na podmokłe podłoże oraz niskiej jakości materiały budowlane 

użyte do jego budowy (Woźniak 1995, s. 68). Konieczne stało się odwodnienie dział-

ki oraz przeprowadzenie prac remontowych, które miały uchronić świątynię przed 

zniszczeniem. Finalnie kościół został poświęcony w 1832 roku i do dziś służy 

pabianickiej wspólnocie ewangelickiej (Kirsch 2012a, s. 23). Prace remontowe  

w świątyni miały też miejsce w 1852 roku oraz w latach 1875–1876, kiedy 

przebudowano go tak, aby mógł pomieścić większą liczbę wiernych. Za sprawą tych 

prac remontowo-budowlanych kościół uzyskał obecny wygląd. Całość jego bryły 

nawiązuje do stylu klasycystycznego (Klimek 2012b, s. 80).Jest to obiekt w kształcie 

rotundy, zwieńczony wieżą. Również jego wyposażenie jest bardzo cenne: 

zabytkowe organy, które jako jedne z niewielu zachowały do dziś pełną trakturę 

mechaniczną, sprowadzoną z Saksonii. Cenna jest również chrzcielnica i obraz ołta-

rzowy „Jezus z Gethesmane” autorstwa Wojciech Gersona – założyciela warsza-

wskiej galerii sztuki Zachęta. Do czasów współczesnych nie zachowały się niestety 

oryginalne witraże okienne, których fundatorem była rodzina Kindlerów (Klimek 

2012b, s. 81). 

Drugim symbolem kościoła ewangelickiego w mieście jest mauzoleum wybudo-

wane w latach 1907–1909 w stylu secesyjnym (Grochowska, Stefański 2011, s. 182). 

Jego fundatorką była Zofia Kindler, która poświęciła je pamięci jej zmarłego męża – 

Ludwika Kindlera. W roku 1911 przekazała ten obiekt parafii i jako kaplica cmen-

tarna służy on członkom luterańskiej społeczności do dziś (fot. 30b). Obiekt ten 
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wzorowany był na kościele św. Leopolda w Wiedniu i swoim kształtem nawiązuje 

właśnie do tej budowli (Grochowska, Stefański 2011, s. 182). Zarówno kościół para-

fialny, jak i mauzoleum Kindlerów stanowią obiekty zabytkowe, objęte ochroną 

konserwatorską. W 2018 roku parafia w Pabianicach uzyskała dotację celową na 

potrzeby remontu tego zabytkowego mauzoleum13. Dziedzictwo ewangelików pabia-

nickich obecne jest również w przestrzeni cmentarza ewangelickiego. Dokładna data 

jego założenia nie jest znana. Szacować można, że był to rok założenia parafii,  

tj. 1818, lub 1823 rok, związany z regulacją miasta; wiadomo jednak, iż miało to 

miejsce za czasów pastora Daniela Gottlieba Biedermanna (Woźniak 1995, s. 72). 

Został on wytyczony przy drodze prowadzącej do Dłutowa, w sąsiedztwie istnieją-

cego już wtedy cmentarza rzymskokatolickiego (Kirsch 2012a, s. 24). W połowie 

XIX wieku, wskutek wybuchu epidemii cholery, cmentarz ten całkowicie się 

wypełnił. Parafia ewangelicka pozyskała wtedy od katolickiej parafii św. Mateusza 

dodatkowe 2917 m² ziemi w wieczystą dzierżawę (Klimek 2012a, s. 202). 

 

  

Fot. 30a. i 30b. Parafia ewangelicko-augsburska w Pabianicach  

oraz mauzoleum Kindlerów 

Źródło: P. Dolata (fot. 30a), A. Kruś (fot. 30b) 

Na pabianickim cmentarzu ewangelickim zachowana jest XIX- i XX-wieczna 

historia miasta. Jedną z najważniejszych i najokazalszych kwater stanowi grobowiec 

rodziny Krusche, powstały w latach 30. XX wieku. Dzięki staraniom parafii ewange-

lickiej, obiekt niedawno został gruntownie odnowiony. Do najważniejszych grobo-

wców należy zaliczyć jeszcze kilka innych kwater rodzin fabrykanckich, takich jak 

grobowiec rodu Enderów (fot. 31), a także Kindlerów oraz Stenzlów (Klimek 2012a, 

                                                           
13

 https://pabianice.luteranie.pl/index.php?limitstart=20&limitstart=20 (dostęp 20.12.2018 r.) 
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s. 202). Poza grobowcami rodów fabrykanckich na ewangelickim cmentarzu spo-

czywa także Ludwik Schweikert – założyciel prosperujących do dziś pabianickich 

zakładów farmaceutycznych Polfa-Adamed. W ewangelickiej części cmentarza 

pochowany jest również pionier kinematografii na ziemiach polskich – Eduard 

Vorteil. Swoje miejsce pochówku mają tutaj również pabianiccy działacze społeczni, 

jak członkowie rodziny Hadrianów i Preissów oraz ewangelicy z rodziny Maksy-

miliana Kolbego.  

Nie wolno zapominać także, że cmentarz pabianicki pozostaje miejscem pochówku 

wielu zasłużonych pastorów parafii ewangelickiej: Daniela Biedermanna, Wilhelma 

Zimmera i Rudolfa Schmidta (Klimek 2012a, s. 203). Przy krótkiej uliczce prowa-

dzącej do bramy cmentarza, o nazwie Ewangelicka, znajduje się także dawny dom 

grabarza z lat 1932–1933. Obecnie stanowi on obiekt prywatny. 

 

 

Fot. 31. Kwatera rodziny Enderów na ewangelickim cmentarzu w Pabianicach 

Źródło: fot. A. Kruś 

Kolejnym z obiektów, który współcześnie znajduje się pod zarządem parafii, jest 

budynek domu pastora (fot. 32). Mieści się on przy ul. Zamkowej 8. Nie jest to pier-

wotna siedziba pabianickiego pastora, początkowo bowiem urzędował on w drew-

nianym budynku z 1828 roku, położonym na wschód od kościoła, przy rzece 

Dobrzynce (Woźniak 1995, s. 71). Ze względu na niekorzystną lokalizację i nie-

trwałą konstrukcję budynku, siedzibę pastora przeniesiono na działkę tuż obok 

kościoła, przy ul. Zamkowej. Budynek wzniesiono w latach 1900–1902 w stylu 

neogotyckim (Klimek 2012b, s.86). Współcześnie mieści się tutaj kancelaria para-

fialna, mieszkanie pastora i sala wykorzystywana na potrzeby parafii oraz lokal 

usługowy wynajmowany na cele kancelarii notarialnej. 
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Fot. 32. Siedziba pastoratu. Widok od ulicy Zamkowej 

Źródło: fot. A. Kruś 

Ostatnim z elementów dziedzictwa parafii pabianickiej, o którym należy wspom-

nieć w tej części pracy, jest cmentarz ewangelicki w Rydzynach. Jest to nekropolia 

cenna z historycznego punktu widzenia, założona w latach 90. XVIII wieku, dla 

mieszkańców kolonii Rydzyny zasiedlonej niemieckimi osadnikami (Woźniak 1992, 

s. 67-73). Pomimo upływu czasu cmentarz ten jest obiektem czynnym, mocno utrwa-

lonym w pamięci i świadomości pabianickich luteranów, wielu z nich ma na tym 

cmentarzu grobowce swoich krewnych bądź przyjaciół. 

Obecnie parafia pabianicka prowadzi wszelkie niezbędne działania, celem prze-

jęcia pełnej administracji nad tym cmentarzem. W tej chwili, zgodnie z terminologią 

Kodeksu Cywilnego, jest ona „w samoistnym posiadaniu” tego cmentarza i konie-

czne jest jeszcze dopełnienie pewnych czynności prawnych, aby sfinalizować ten 

proces. Należy się zatem spodziewać, iż w najbliższym czasie pabianicka parafia 

luterańska obejmie nad nim prawną administrację. 

Pozostałe obiekty, które zostaną tutaj omówione, nie należą współcześnie do 

majątku parafii, choć swoim istnieniem przypominają o miastotwórczej roli pabia-

nickiej wspólnoty luterańskiej. Mowa tutaj o budynku dawnego domu parafialnego, 

dawnym domu starców, dawnej kaplicy braci morawskich, dawnej siedzibie gimna-

zjum niemieckiego, budynku byłej ewangelickiej szkoły elementarnej oraz dawnej 

siedzibie Domu Śpiewaczy Ewangelicko-Augsburskiego Kościelnego Towarzystwa 

Śpiewaczego. 

Pierwszy z wyżej wymienionych to dawny dom parafialny, wzniesiony w latach 

1903–1904, położony przy ul. Partyzanckiej 56 B (fot. 33a). Pierwotnie miał wiele 

funkcji: stanowił siedzibę ochronki ewangelickiej (tj. żłobka), szkoły kantorackiej 



142 
 

oraz sali konfirmacyjnej. Był także lokum wielu stowarzyszeń ewangelickich, 

głównie o charakterze młodzieżowym. Przez wiele lat tętniło w nim życie parafialne. 

Dewastacji uległ w czerwcu 1939 roku, w trakcie tzw. pogromu antyniemieckiego, 

który wybuchł w mieście po konferencji Polskiego Związku Zachodniego. Po zakoń-

czeniu II wojny światowej budynek został parafii odebrany i do dziś niezwrócony. 

W latach 1947–1960 mieściło się tutaj I Liceum Ogólnokształcące, następnie Zasad-

nicza Szkoła Budowlana. Obecnie budynek stoi pusty i niszczeje (Kirsch 2012a, s. 49). 

Drugim z obiektów jest siedziba byłego domu starców. Dawny Ewangelicki Dom 

Starców to obiekt poświęcony w 1913 roku. Inicjatorem powołania tej placówki było 

Stowarzyszenie Kobiet Wyznania Ewangelickiego, działające od 1900 roku przy 

ewangelickiej parafii. Instytucja ta działała w mieście już wcześniej od 1909 roku 

w wynajmowanych lokalach. W 1913 roku doczekała się nowej, odrębnej siedziby 

przy ul. św. Jana 33. Schronienie znajdowali tu starsi ludzie, którzy nie mogli liczyć 

na opiekę swojej rodziny. W 1937 roku obiekt z parterowego rozbudowano o poziom 

jednego piętra. W momencie wybuchu II wojny światowej, dom starców przenie-

siono na ulicę Moniuszki, a założycielskie stowarzyszenie rozwiązano. Ewangelicki 

Dom Starców przestał funkcjonować w 1945 roku, wszystkich żyjących wówczas 

pensjonariuszy ulokowano w okolicznych ośrodkach tego typu. Budynek przy  

ul. św. Jana został parafii ewangelickiej odebrany, i mimo starań z jej strony, do dziś 

niezwrócony. Po wojnie znajdował się tu szpital pulmonologiczny, a dziś mieści się 

w nim Pabianicka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (Kirsch 2012a, s. 57). 

Obiektem stanowiącym dziedzictwo luterańskiej parafii, który do dziś pełni 

funkcje szkolne, jest budynek dawnego Gimnazjum Niemieckiego z 1932 roku  

(fot. 33b). Gimnazjum to rozpoczęło funkcjonowanie w czasie I wojny światowej,  

w 1916 roku, w kamienicy należącej do zboru braci morawskich, przy ul. św. Jana. 

Warto dodać, że szkoła ta powstała dzięki wsparciu jednego ze stowarzyszeń 

ewangelickich działających w mieście – a mianowicie dzięki Niemieckiemu Związ-

kowi Gimnazjalnemu. Początkowo była to placówka koedukacyjna. W instytucji tej 

pracowali polscy nauczyciele, co więcej, spora część zajęć odbywała się w języku 

polskim. W 1932 roku siedzibę gimnazjum przeniesiono do gmachu wybudowanego 

przy dawnej ul. Legionów (dziś ul. Partyzancka 56 A). Poświęcenia szkoły dokonano 

w styczniu 1933 roku, a następnie w imieniu parafii ewangelickiej przekazano  

w użytkowanie Niemieckiemu Związkowi Gimnazjalnemu. Gmach szkoły był nie-

zwykle nowoczesny jak na owe czasy. Posiadał bibliotekę, specjalistyczne sale: 
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geograficzną, fizyczną i chemiczną, jak również aulę, gdzie odbywały się okolicz-

nościowe apele, a także nabożeństwa poranne. Przy szkole mieścił się park, który był 

pierwszym otwartym parkiem miejskim w Pabianicach. Podobnie jak inne obiekty 

należące do parafii, również gmach gimnazjum dotknęło pokłosie wydarzeń z czer-

wca 1939 roku, wyposażenie szkoły w dużym stopniu zniszczono. Gimnazjum Nie-

mieckie mieściło się w tym budynku do 1939 roku, potem przeniesiono je do lokalu 

przy ul. św. Jana, który użytkuje obecnie II Liceum Ogólnokształcące przy ul. 

Pułaskiego. W budynku gimnazjum władze okupacyjne powołały wówczas tzw. 

landraturę (tj. siedzibę starostwa powiatowego), a sam Związek Gimnazjalny z roz-

kazu władz rozwiązano. W 1945 roku Gimnazjum Niemieckie oficjalnie przestało 

istnieć. Dziś dawne gimnazjum stanowi siedzibę Szkoły Podstawowej nr 9 z oddzia-

łami integracyjnymi, a tereny dawnego parku przynależą do tej placówki (Klimek 

2012b, s. 87). 
 

   

Fot. 33a. i 33b. Budynek dawnego domu parafialnego  

oraz dawnego Gimnazjum Niemieckiego w Pabianicach 

Źródło: fot. A. Kruś 

Wzniesiony w stylu modernistycznym budynek dawnego gimnazjum, pomimo 

starań nie został zwrócony prawowitemu właścicielowi –parafii ewangelickiej. Poza 

gimnazjum niemieckim, w Pabianicach funkcjonowała także Elementarna Szkoła 

Ewangelicka (tzw. biała szkoła). Nie była to jednak pierwsza tego typu placówka 

w mieście. Pierwsza ewangelicka szkoła w Pabianicach powstała ok. 1829 roku. 

Była to szkoła kantoracka i mieściła się w siedzibie ówczesnego domu pastora. 

Pabianicka Elementarna Szkoła Ewangelicka powstała w 1838 roku, a w roku 1864 

została przeniesiona do nowego jednopiętrowego budynku z poddaszem, w pobliżu 

kościoła przy ul. Zamkowej (fot. 34). Budynek zwano powszechnie białą szkołą 

(niem. Weiße Schule). Po zmianie przepisów prawnych w 1872 roku, szkołę przek-
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ształcono na Miejską Elementarną Szkołę nr 1. Była to jednak w dalszym ciągu 

placówka niemieckojęzyczna, blisko powiązana z parafią ewangelicką. Większość 

uczniów i nauczycieli była ewangelikami, choć od początku istnienia szkoły uczyły 

się tutaj także dzieci niemieckich katolików. Po II wojnie światowej mieściły się tu 

różnego rodzaju szkoły o profilu handlowo-ekonomicznym. Do 2002 roku działał 

Zespół Szkół Ekonomicznych, w którego skład wchodziły m.in. Liceum Handlowe, 

Liceum Techniczne i Liceum Ekonomiczne. Obecnie działa tu biuro powiatowej 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Obiektem na trwałe wpisanym do grona dziedzictwa ewangelickiego w Pabia-

nicach jest dawna kaplica braci morawskich, zwanych też morawczykami lub herrn-

hutami
14

. W Pabianicach bracia morawscy pojawili się w latach 20. XIX wieku, jako 

grupa tkaczy z terenów Górnych Łużyc. Ukaz carski z 1825 roku gwarantował im 

zwolnienie ze służby wojskowej, co stanowiło znakomity przyczynek do dogodnego 

rozwoju tej wspólnoty w całym Królestwie Polskim. Centrum religijne Braci Moraw-

skich dla badanego obszaru rozwinęło się w Nowosolnej (Szczepankiewicz-Battek 

2015, s. 71). 
 

  

Fot. 34. Siedziba dawnej Ewangelickiej 

Szkoły Elementarnej w Pabianicach 

Źródło: fot. A. Kruś 

Fot. 35. Dawna kaplica braci morawskich  

w Pabianicach 

Źródło: fot. A. Kruś 

Pierwsze wzmianki, które mówią o formowaniu się wspólnoty herrnhutów w Pa-

bianicach, pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku. W gronie pabianickiego zboru 

było wielu przedstawicieli powszechnie szanowanych rodzin fabrykanckich, jak 

członkowie rodzin Krusche i Kindler. Pabianicki dom modlitwy początkowo posiadał 

                                                           
14

 Bracia morawscy stanowili protestancką gminę powstałą w 1724 roku z inicjatywy Ludwika von 

Zinzendorfa, na pograniczu Saksonii i Czech w Górnych Łużycach. Skupiała w sobie przedstawicieli 

rożnych kościołów protestanckich, którzy poszukiwali schronienia przed prześladowaniami w swoich 

rodzinnych stronach. W obrębie majątku hrabiego Zinzendorfa założyli oni osadę o nazwie Herrnhut –

co można tłumaczyć dosłownie jako Straż Pańska (Szczepankiewicz-Battek 2015, s. 28-29). 
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jedynie salę zgromadzeń, w miarę rozwoju wspólnoty na posesji przy  

ul. św. Jana zbudowano przestronną kaplicę, mogącą pomieścić blisko 300 osób 

(Kirsch 2012a, s. 77). Pod koniec XIX wieku pabianicki zbór braci morawskich 

działał pod przewodnictwem nowego kaznodziei – Karla Üllnera, który osiedlił się  

w Pabianicach na stałe. Wcześniej wspólnotę obsługiwał kaznodzieja z Nowosolnej. 

Na początku XX wieku herrnhuci powołali w Pabianicach chór oraz orkiestrę dętą. 

Uchodzili za aktywne i dalece spolonizowane środowisko (Woźniak 1995, s. 77). 

Warto także zaznaczyć, iż relacje morawczyków z członkami parafii ewangelickiej 

były bardzo dobre i często dochodziło między nimi do owocnej współpracy.  

Bracia morawscy prowadzili w mieście szeroko zakrojoną działalność społeczną 

także jako samodzielna wspólnota (Kirsch 2012a, s. 64). Zachowana kaplica braci 

morawskich (zwana także domem modlitwy) z 1885 roku została wzniesiona w stylu 

eklektycznym (neoklasycznym). Położona jest w głębi posesji przy ul. św. Jana 6 

(fot. 35). Podobnie jak w przypadku niektórych wcześniej omawianych obiektów, 

ucierpiała wskutek zdemolowania podczas wydarzeń antyniemieckich w czerwcu 1939 

roku. Działała jednak do końca II wojny światowej. Kaplicę pozostającą pod zarządem 

parafii luterańskiej sprzedano w latach 1947–1950. Z uzyskanych wówczas funduszy 

wyremontowano zdewastowany ewangelicki kościół parafialny. Współcześnie jest to 

obiekt prywatny, do którego wstęp jest niemożliwy (Klimek 2012b, s. 77-78). 

Przechodząc do omówienia ostatniego z obiektów, warto na wstępie nadmienić 

kilka słów o genezie organizacji, do której należał. Dzieje Ewangelicko-Augsbur-

skiego Kościelnego Towarzystwa Śpiewaczego w Pabianicach sięgają roku 1867. 

W tym czasie spotkania tego towarzystwa odbywały się w wynajmowanych loka-

lach. W latach 20. XX wieku zdecydowano o potrzebie wzniesienia własnej siedzi-

by. Po długich staraniach, pomimo niełatwych czasów i szalejącego kryzysu, udało 

się wybudować nowy lokal przy ul. Złotej 5 (ob. ul. Kolbego). Był on specjalnie 

przystosowany do potrzeb muzycznych. Sala główna była w stanie pomieścić  

400 osób, posiadała scenę i znakomitą akustykę. Jego oddanie do użytku miało 

miejsce w 1933 roku. Do poświęcenia domu śpiewaczego doszło jesienią 1933 roku. 

Byłą to wielka i pełna wspaniałej oprawy muzycznej uroczystość dla całej parafii 

(Kirsch 2012a, s. 163). Siedziba towarzystwa stała się pabianickim centrum kultury, 

skąd wychodziło wiele inicjatyw kulturalnych.  

Odbywały się tu: koncerty, wieczorki taneczne, wystawiano sztuki teatralne, 

operetki, kabarety, ale i oratoria religijne, miały miejsce bardzo popularne spotkania 
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bożonarodzeniowe i karnawałowe, ale także inne uroczystości również o charakterze 

patriotycznym, jak obchody urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Wskutek pogro-

mu antyniemieckiego, w czerwcu 1939 roku, zniszczone zostało całe wyposażenie 

domu śpiewaczego, a działalność związku właściwie zanikła. W czasie wojny 

działalność została ograniczona. Po wojnie budynek upaństwowiono, działała tu 

świetlica. Budynek nie doczekał czasów współczesnych, został rozebrany w latach 

70. XX wieku. 

4.3.6. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Wieluniu 

Choć na ziemi wieluńskiej akcja związana z osadnictwem „pożytecznych cudzo-

ziemców” nie była tak intensywna jak w centrum regionu, mimo to zaowocowała 

powołaniem w Wieluniu parafii ewangelickiej na początku XIX wieku. Parafia 

wieluńska należy do grona najmniejszych wspólnot ewangelickich województwa 

łódzkiego. Poza budynkiem kościoła parafialnego, do dziedzictwa ewangelików 

wieluńskich należy jeszcze cmentarz ewangelicki, założony pod koniec XIX wieku15. 

Ewangelicki kościół parafialny w Wieluniu, pierwotnie stanowił kościół przy-

klasztorny sióstr bernardynek wzniesiony razem z klasztorem na początku XVII 

wieku (Włodarczyk 2008, s. 78). W 1819 roku, ze względu na jego bardzo zły stan 

techniczny, siostry bernardynki przeniesiono do kościoła i klasztoru pozostawionego 

po zakonie paulinów, a sam kościół przekazano rok później nowo powstałej parafii 

ewangelicko-augsburskiej (Włodarczyk 2008, s. 80, 81, 83). 

Budynek późnorenesansowego kościoła był kilkukrotnie przebudowany. Na sku-

tek prac po 1850 roku podniesiono podłogę i zamurowano dolny poziom okien (fot. 

36a i 36b). Prace remontowe były prowadzone też w 1936 roku16.Częściowemu 

zniszczeniu kościół uległ we wrześniu 1939 roku. Szczęśliwie bomba, która wpadła 

do Kościoła, nie wybuchła. Niestety, na kilka dni po tym wydarzeniu w kościele 

wybuchł pożar, który strawił jego wyposażenie. Warto w tym miejscu dodać, iż do 

dziś zachowały się niemieckie szkice planów przebudowy wieluńskiego kościoła na 

kino, którą Niemcy rozpoczęli w 1943 roku (fot. 37). Zabytkowy kościół odresta-

urowano już po zakończeniu wojny, w 1950 roku, dzięki zaangażowaniu nowego 

pastora Henryka Wendta17.  

                                                           
15

 Wywiad pogłębiony z ks. Szymonem Czemborem, proboszczem parafii w Wieluniu, sierpień, 2016 r. 
16

 j.w. 
17

 j.w. 
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Fot. 36a. i 36b. Luterański kościół parafialny w Wieluniu. Widok na ołtarz główny 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Fot. 37. Jeden z arkuszy niemieckich planów przekształcenia wieluńskiego 

kościoła ewangelickiego na kino z czasów II wojny światowej 

Źródło: zasoby parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieluniu 

  

Fot. 38a. i 38b. Cmentarz ewangelicki w Wieluniu Widok na bramę wejściową i główną aleję 

 Źródło: fot. A. Kruś  

Kolejną składową dziedzictwa ewangelików wieluńskich jest cmentarz parafialny 

(fot. 38a. i 38b). Pierwotna, nieistniejąca już dziś jego siedziba była zlokalizowana  

w miejscu, gdzie obecnie znajduje się gmach wieluńskiego Sądu Rejonowego  

(pl. Jagielloński). Pierwszy z cmentarzy został założony w pierwszej połowie   
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XIX wieku (ok. 1842 roku), a zamknięty po epidemii cholery w 1873 roku. To 

właśnie szalejąca epidemia zmusiła władze do zmiany lokalizacji nekropolii. 

Miejscem nowego, czynnego do dziś cmentarza jest działka przy ul. POW (dawna  

ul. Widoradzka). Został on otwarty w roku 1875 i funkcjonuje do teraźniejszości18. 

4.3.7. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Poddębicach 

Kolejnym z ośrodków miejskich, gdzie znajdują się obiekty związane z Kościołem 

Ewangelicko-Augsburskim, są Poddębice. Na chwilę obecną dziedzictwo poddębic-

kich ewangelików jest niezwykle skromne: składa się na nie kościół parafialny, 

położony w sąsiedztwie dom parafialny i pozostałości cmentarza. Pierwotnie parafia 

posiadała także szkołę ewangelicką dla dzieci (Busch 1867, s. 67). Poddębicki kościół 

parafialny zlokalizowany jest w obrębie bardzo urokliwego parku miejskiego, przy 

ul. Konopnickiej 13 (fot. 39a i 39b). Jego budynek został wzniesiony w XIX wieku, 

za czasów, kiedy właścicielami poddębickich dóbr była rodzina Zakrzewskich 

(Skibiński 1988, s. 2). 

 

   

Fot. 39a. i 39b. Kościół ewangelicki w Poddębicach. Widok na budynek świątyni  

oraz dzwonnicę, będącą zarazem bramą wejściową do kościoła 

Źródło: fot. A. Kruś 

Przechodząc do omówienia samego kościoła, jest to obiekt niewielkich rozmiarów, 

wzniesiony w stylu neorenesansowym na planie prostokąta, z nieotynkowanej 

czerwonej cegły. Istotnym elementem w jego najbliższym otoczeniu jest zbudowana 

w stylu renesansowym dzwonnica, która jest zarazem bramą prowadzącą do 

kościoła. Stopniowy ubytek wiernych, uwarunkowany historycznie i politycznie 

                                                           
18

 j.w. 
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(wybuch II wojny światowej), jak również rozwój pozostałych parafii wokół Łodzi, 

gdzie wyemigrowali poddębiccy ewangelicy, doprowadził do stopniowego niszcze-

nia kościoła. Współcześnie tak mała wspólnota parafialna nie byłaby w stanie utrzy-

mać obiektu, który przed wojną służył trzem tysiącom ludzi
19

. Stąd decyzja władz 

Kościoła o przekazaniu go miastu w 2009 roku, za cenę symbolicznej złotówki. 

W 2014 roku poddębicki kościół i dzwonnica zostały gruntowanie odremontowane  

w ramach programu rewitalizacji centrum Poddębic. Wnętrze dodatkowo wyposa-

żono w ujęcie wody termalnej, a także użytkuje to miejsce Teatr Integracji
20

, tym 

samym wzbogacono działalność kościoła o funkcje pozareligijne (fot. 40). Obecnie 

kościół użytkowany jest przez gminę ewangelicką na zasadach dzierżawy na czas 

nieokreślony, a wierni gromadzą się w nim na nabożeństwach raz w miesiącu oraz  

w święta. 
 

  

Fot. 40. Ujęcie wody termalnej  

w poddębickim kościele parafialnym 

Źródło: fot. A. Kruś 

Fot. 41. Dawny dom pastora w Poddębicach 

Źródło: fot. P. Dolata 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i prowadzącej do niego renesansowej bramy 

zlokalizowany jest także dawny dom pastora, wzniesiony w 1853 roku (Kneifel 1971, 

s. 173-174). Budynek, pozostający obecnie w rękach prywatnych, usytuowany jest 

przy ul. Konopnickiej. Choć jego stan techniczny nie jest najlepszy, pozostaje nadal 

częściowo zamieszkany (fot. 41). 

Mocno zaniedbany pozostaje również trzeci z wyżej wskazanych elementów 

poddębickiego dziedzictwa luterańskiego – cmentarz ewangelicki. Data jego założe-

nia pozostaje nieznana, choć można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, 

iż powstał w chwili sprowadzenia do miasta sukienników pochodzenia niemieckiego, 

                                                           
19

 Wywiad pogłębiony z ks. Janem Cieślarem, administratorem parafii w Poddębicach, luty 2015 r. 
20

 Witkowska Matylda, Co lepsze: podupadły kościół czy warsztat po remoncie? [w:] Dziennik Łódzki, 

nr 190/2013. Dostęp on-line: http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/970198,co-lepsze-podupadly-

pusty-kosciol-czy-warsztat-po-remoncie,id,t.html (dostęp: 20.02.2017 r.). 
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w większości wyznających luteranizm, a więc w drugiej lub trzeciej dekadzie XIX 

wieku. Nekropolia ta zlokalizowana jest we wschodniej części miasta, przy polnej 

drodze odchodzącej od ulicy Łódzkiej, nieopodal cmentarza żydowskiego i wysy-

piska śmieci.  

  

Fot. 42a. i 42b. Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Poddębicach 

Źródło: http://osadnicy.info/poza-okregiem/poddebice/cmentarz-w-poddebicach (dostęp 

26.02.2017 r.). 

Najbardziej charakterystycznym obiektem na jego terenie jest drewniany krzyż 

i kilka kwater grobowych wykonanych z tzw. lastryko. W większości nagrobki są 

zniszczone, a ich inskrypcje nieczytelne. Teren cmentarza jest trudnodostępny, 

zarośnięty krzakami bzu (fot. 42a. i 42b). 

4.3.8. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Zgierzu 

Miastem o wielonarodowych korzeniach i bogatym dziedzictwie materialnym, 

pozostawionym przez minione pokolenia, jest położony w sąsiedztwie Łodzi Zgierz. 

Największy rozwój luterańskiego zboru w Zgierzu nastąpił po 1821 roku. Podpisano 

wówczas „umowę zgierską”, określającą szczegółowe zasady osiadania niemiecko-

języcznych przybyszów w mieście. Warto przypomnieć, iż ze względu na dostępność 

surowców warunkujących powstawanie osad sukienniczych, Zgierz podniesiony 

został do rangi tzw. miasta fabrycznego. Wkrótce potem zaczęto wznosić obiekty 

związane z tym kościołem, których zachowana część stanowi obecnie dziedzictwo 

tej denominacji (Leśniewicz 1996, s. 9). 

Pierwszymi budynkami związanymi z ewangelikami zgierskimi była drewniana 

pastorówka, wzniesiona w 1823 roku przy ulicy Długiej 34, oraz kościół parafialny, 

którego budowę rozpoczęto dwa lata później, w 1825 roku, przy tej samej ulicy 

(Klink-Orawska 2012, s. 42-43). W miarę upływu lat grupa obiektów stanowiących 

zgierskie dziedzictwo rozrastała się. Oczywiście do parafii należał także cmentarz 
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założony w 1824 roku. W przestrzeni miasta zachowany jest nadal budynek dawnej 

szkoły elementarnej oraz dawna siedziba progimnazjum niemieckiego.  

Wspominana już drewniana pastorówka stanowiła nie tylko mieszkanie dla 

pastora (fot. 43). Częściowo została przystosowana również do odprawiania 

nabożeństw. Pod koniec posługi duszpasterskiej pierwszego zgierskiego proboszcza, 

ks. Henryka Bando, zdecydowano o rozbiórce tego obiektu i ponownym wzniesieniu 

w tym miejscu obiektu murowanego. Nową siedzibę domu pastora ukończono 

w 1857 roku. Z biegiem lat, poza swoją pierwotną rolą, budynek ten pełnił wiele 

rozmaitych funkcji, m.in. przedszkola (Klink-Orawska 2012, s. 154). Dopiero  

u progu XXI wieku, w 1991 roku, decyzją wojewody łódzkiego nieruchomość ta 

stała się własnością miejską. Trzy lata później sprzedano ją prywatnemu nabywcy. 

Współcześnie dawna plebania widoczna jest w przestrzeni miasta jako zdewasto-

wany obiekt (fot. 44)
21

. Za plebanią, przy ul. Narutowicza znajdowały się zabudo-

wania gospodarcze, które w 1925 roku przekształcono na pomieszczenia dla szkoły 

ewangelistów, istniejącej tam przez pięć lat (Falzmann 1929, s. 274)
22

. Po 

zakończeniu II wojny światowej, budynek przestał pełnić funkcje parafialne i został 

zasiedlony lokatorami. W czerwcu 1997 roku przywrócono własność tej nierucho-

mości zgierskiej parafii ewangelicko-augsburskiej (Klink-Orawska 2012, s. 24-25). 

 

 

Fot. 43. Siedziba dawnej pastorówki parafii ewangelickiej w Zgierzu 

Źródło: zasoby zgierskiej parafii ewangelicko-augsburskiej 

                                                           
21

 Wywiad pogłębiony z ks. dr Marcinem Undasem – proboszczem ewangelickiej parafii w Zgierzu, 

marzec 2017 rok. 
22

 Szkołę ewangelistów powołano celem zapobiegania skutkom działalności ruchów sekciarskich  

w obrębie kościoła luterańskiego, które przybrały znaczące rozmiary po 1919 roku (Klink-Orawska 

2012, s. 99). 
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Fot. 44. Pozostałości budynku dawnej zgierskiej pastorówki 

Źródło: fot. A. Kruś 

Historia kościołów parafialnych w Zgierzu również wymaga szerszego komen-

tarza. Projekt budowlany pierwszego kościoła parafialnego w Zgierzu przy ul. 

Długiej powstał w kwietniu 1824 roku. Była to koncepcja adiunkta budowniczego 

Komisji Województwa Mazowieckiego – Bonifacego Witkowskiego. Budowę zgier-

skiego kościoła rozpoczęto w 1825 roku, natomiast uroczystego poświęcenia 

dokonano w 1825 roku (Klink-Orawska 2012, s. 49). 

Jeśli chodzi o specyfikę budowli nieistniejącej już świątyni, warto zacytować za 

Krzysztofem Stefańskim (1992, s. 249-250), iż kościół: (...) założony został na planie 

wydłużonego prostokąta, z narożnymi pseudoryzalitami przy prezbiterium i w części 

frontowej. Okna w elewacjach bocznych wykonano w dwóch kondygnacjach, (...) 

dołem prostokątne, górą półkoliste, w ryzalitach okulusy. Fasadę ozdabiał wgłębny 

portyk wsparty na dwóch jońskich kolumnach (...). Górą wieńczyło fasadę belkowanie 

i trójkątny fronton, powyżej ponad dachem wyrastała schodowa attyka. W 1862 roku 

kościół „ozdobiony” został niewielką ośmioboczną wieżyczką o formach eklekty-

cznych, zwieńczoną cebulastym hełmem. 

Sukcesywnie kościół został także uposażony: organy zostały ufundowane w 1828 

roku (Łyjak 2006, s. 282), a dzwonnica dobudowana w 1834 roku (Leśniewicz 1996, 

s. 9). W pierwszych dniach II wojny światowej, samoloty niemieckiego Luftwaffe 

zbombardowały zgierski kościół parafialny i stojący w pobliżu dom parafialny przy  

ul. Długiej 38 (fot. 45a i 45b). Z obawy przed zawaleniem, mocno naruszoną 

konstrukcję kościoła rozebrano jeszcze w czasie wojny (Klink-Orawska 2012, s. 203). 

W 1956 roku opustoszałą działkę, na której stał kościół, wydzierżawiło Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci na potrzeby placu zabaw. 



153 
 

    

Fot. 45a. i 45b. Zgierski kościół ewangelicki po zbombardowaniu – stan z lat 1939–1940, 

oraz widok na dzwonnicę kościelną – stan po II wojnie światowej 

Źródło: Klink-Orawska (2012) s. 204, oraz Szlawski (2007) s. 18 

Sprawa wykorzystania pokościelnego placu powróciła w 1974 roku, kiedy 

Urząd Miejski w Zgierzu zwrócił się do parafii o zgodę na rozbiórkę pozostałego 

jeszcze ogrodzenia i dzwonnicy, z uwagi na kwestie bezpieczeństwa i estetyki 

przestrzeni. Dodatkowym argumentem był także pomysł wybudowania w tym 

miejscu domu handlowego. Rozbiórki wskazanych obiektów dokonano jeszcze  

w tym samym roku. Elementy metalowe przeniesiono i umieszczono w ogrodzeniu 

nowego kościoła pw. Opatrzności Bożej przy ul. Spacerowej23. Prawnym właści-

cielem tego miejsca jest parafia ewangelicka. O historii ewangelickiej świątyni 

przy ul. Długiej 36 przypomina tablica informacyjna (fot. 46).W sierpniu 2017 

roku na placu u zbiegu ulic Długiej i Narutowicza, na którym zlokalizowany był 

pierwszy kościół ewangelicki, przeprowadzono badania archeologiczne (fot.  47).  

Ich rezultatem było potwierdzenie przypuszczeń dotyczących dawnego wyposaże-

nia kościoła (pokrycie dachu tzw. karpiówką, obecność szklanych żyrandoli i witraży 

okiennych) jak również uzyskanie nowych informacji (kościół miał przybudówkę do 

celów gospodarczych). Udało się także odtworzyć kształt budynku i jego rozmiary. 

Na terenie objętym wykopaliskami znaleziono liczne przedmioty codziennego użytku: 

sztućce, naczynia, narzędzia, zabawki, polskie, rosyjskie i niemieckie monety. 

Następnym etapem było wyłonienie na drodze konkursu projektu zagospodarowania 

tego terenu, jako tzw. miejsca pamięci. Dalsze działania w tym zakresie są uzależ-

nione od wysokości środków pozyskanych przez zgierską parafię24. 

                                                           
23

 Wywiad swobodny z ks. dr Marcinem Undasem – proboszczem parafii ewangelickiej w Zgierzu, 

marzec 2017 r. 
24

 http://www.zgierz-luteranie.pl/wyniki-konkursu/ (dostęp 30.12.2018r.) 
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Fot. 46. Tablica informacyjna 

upamiętniająca dawny kościół 

ewangelicki 

Źródło: fot. A. Kruś 

Fot. 47. Rezultaty prac archeologicznych na miejscu 

lokalizacji pierwszego kościoła ewangelickiego 

Źródło: http://www.miasto.zgierz.pl/pl/content/badania-

archeologicznepozosta%C5%82o%C5%9Bci-funda 

ment%C3%B3w-ko%C5%9Bcio%C5%82ewangelicko-

augsburskiego-w-zgierzu (dostęp: 20.11.2018 r.). 

 

Świadectwem niezwykle bogatego dziedzictwa zgierskich luteranów jest także 

budynek nowego kościoła parafialnego oraz teren cmentarza ewangelickiego wraz  

z sąsiadująca drewnianą kaplicą przy ul Spacerowej. Po tragicznych wydarzeniach  

II wojny światowej, nowym miejscem dla odprawiania nabożeństw stała się wspom-

niana drewniana kaplica cmentarna z 1879 roku25. Luteranie zgierscy, po zniszczeniu 

kościoła, od 1948 roku gromadzili się tam na nabożeństwa (Klink-Orawska 2012, 

s. 241). I to jej pogarszający się stan techniczny stał się w latach 70. XX wieku 

impulsem do budowy nowego kościoła parafialnego. Parafia podejmowała starania, 

aby nowy kościół wznieść na placu pokościelnym przy ul. Długiej, jednak ówczesne 

PRL-owskie władze nie wyraziły na to zgody.  

Warto w tym miejscu nadmienić iż pomoc przy budowie nowego kościoła (w latach 

1970–1972) zgierska parafia uzyskała nawet pomoc ze strony Światowej Federacji 

Luterańskiej, a wznoszenie nowego zgierskiego kościoła parafialnego stało się histo-

rycznym wydarzeniem dla całego regionu (Klink-Orawska 2012, s. 298). Zgierski 

kościół pw. Opatrzności Bożej, wzniesiony w stylu modernistycznym, był pierwszym 

ewangelickim kościołem, jaki został wybudowany w centralnej Polsce po II wojnie 

światowej (fot. 48a). Współczesnych czasów doczekała również drewniana kaplica 

cmentarna, która do dziś mieści się przy ulicy Spacerowej, po przeciwnej stronie 

kościoła parafialnego (fot. 48b). 

 

                                                           
25

 Wbrew podawanej w literaturze dacie wzniesienia kaplicy w 1900 roku, po konsultacjach z pro-

boszczem parafii zgierskiej, ks. dr Marcinem Undasem, autorka podaje datę 1879 jako rok ukończenia 

drewnianej kaplicy cmentarnej. 



155 
 

  

Fot. 48a. i 48b. Zgierski kościół ewangelicki oraz drewniana kaplica  

cmentarna przy ul. Spacerowej 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Fot. 49. Miejsce lokacji pierwszego cmentarza ewangelickiego w Zgierzu 

Źródło: fot. A. Kruś 

Pierwszy ewangelicki cmentarz w Zgierzu został założony przez osadników 

olęderskich pod koniec XVIII wieku w okolicach ulicy Łęczyckiej, gdzie obecnie 

mieści się basen i łaźnia miejska (fot. 49). Pochówków na nim dokonywano, według 

źródeł, już w 1794 roku, a sama nekropolia widnieje na planach miasta z 1821 i 1823 

roku (Klink-Orawska 2012, s. 30). Pierwotnie nekropolia ta była znacznie mniejsza. 

Z upływem lat została kilkukrotnie powiększona: w 1853 i 1870 roku (Klink-Orawska 

2012, s. 61). W 1876 roku, zgierski fabrykant, Wilhelm Fryderyk Zachert, podarował 

parafii tereny ogrodu polnego w sąsiedztwie cmentarza, z przeznaczeniem na kaplicę 

i zabudowania dla grabarza. W następnym roku cmentarz ogrodzono murowanym 

ogrodzeniem. W 1885 roku, od strony ulicy Spacerowej (niegdyś Cmentarnej) została 

wzniesiona wysoka murowana brama, zachowana do dziś (Lewkowska, Walczak 

1996, s. 66). 
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Fot. 50. Brama wejściowa na cmentarz ewangelicki z 1885 roku 

Źródło: fot. A. Kruś 

Współcześnie cmentarz zajmuje rozległą powierzchnię około 2 ha (fot. 50). Spo-

czywają na nim członkowie wielu zasłużonych zgierskich rodów fabrykanckich, 

takich jak członkowie rodziny: Borst, Zachert, Ernst i Krusche (fot. 51). Jest to także 

miejsce spoczynku zgierskich pastorów, pierwszego zgierskiego proboszcza ks. Hen-

ryka Bando oraz pastorów z rodziny: Bursche i Serini. Na cmentarzu znajdziemy 

także symboliczny nagrobek księdza Aleksandra Falzmanna, który zginął w 1942 

roku jako więzień w obozie koncentracyjnym w Dachau (Szlawski 2007, s. 11). 
 

 

Fot. 51. Jedna z kwater grobowych zgierskich rodzin ewangelickich  

na cmentarzu parafialnym 

Źródło: fot. A. Kruś 

Po 1945 roku parafia luterańska zaczęła odnotowywać stopniowy ubytek swoich 

wiernych. Po zakończeniu wojny prawa do użytkowania cmentarza zgierska wspól-

nota musiała dochodzić na drodze sądowej, co ostatecznie sfinalizowane zostało  

w 1956 roku. W kilka lat po wojnie cmentarz był też dewastowany i okradany. 

Z upływem dekad, u progu lat 70. XX wieku, doszło do zapełnienia się zgierskiego 

cmentarza katolickiego przy ul. Piotra Skargi. 
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Malejąca grupa wiernych wyznania ewangelickiego i znaczne rozmiary zgierskiego 

cmentarza tej denominacji doprowadziły do podpisania umowy, umożliwiającej prze-

prowadzanie pochówków katolickich na tej nekropolii. Umowę podpisano w lutym 

1974 roku pomiędzy przedstawicielami zgierskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, 

parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny i parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki 

Boskiej Dobrej Rady oraz kierownikiem zarządu cmentarza rzymskokatolickiego  

w Zgierzu (Undas 1997, s. 5). Własnością parafii w Zgierzu do dziś pozostają czynne 

cmentarze w pobliskich wsiach: w Glinniku-Palestynie, Rosanowie, Strykowie, Swę-

dowie26 oraz zamknięte w: Warszewicach i Zgierzu-Proboszczewicach. Własnością 

państwową pozostają natomiast cmentarze w Białej, Kęblinach i Zgierzu-Stępowiźnie 

(Klink-Orawska 2012, s. 72-76). 

Do pozostałych obiektów stanowiących zgierskie dziedzictwo ewangelickie należą 

budynki i place po nieistniejących nieruchomościach, pełniące niegdyś funkcje 

szkolno-opiekuńcze. Autorka ma tutaj na myśli: budynek dawnej szkoły elemen-

tarnej (ul. 3 Maja 20) i siedzibę dawnej szkoły ewangelickiej u zbiegu ul. Długiej  

i Narutowicza oraz teren po byłym domu starców przy ul. Narutowicza. 

Pierwszą ze wskazanych nieruchomości jest zachowana do dziś, mocno prze-

kształcona, siedziba dawnej szkoły elementarnej przy ul. 3 Maja 20 (fot. 52a. i 52b). 

Funkcjonowała ona od września 1834 roku jako samodzielna instytucja o charakterze 

edukacyjnym. Działały w niej oddziały zarówno dla dzieci ewangelickich, jak i kato-

lickich. W budynku mieściło się także mieszkanie dla nauczyciela.  

W takim kształcie szkoła funkcjonowała do 1872 roku (Klink-Orawska 2012, 

s. 130). Warto zwrócić uwagę, że latach 1839–1918 budynek ten stanowił także 

siedzibę dla szkoły rzemieślniczo-niedzielnej, przeznaczonej dla uczniów pobiera-

jących nauki rzemiosła (terminatorów), nieumiejących pisać i czytać. 

     

Fot. 52a. i 52b. Budynek dawnej szkoły elementarnej przy ul. 3 Maja  

oraz jego wygląd obecny 

Źródło: zasoby Muzeum Miasta Zgierza (52a) oraz A. Kruś (52b) 

                                                           
26

 Bliższe informacje na temat ww. cmentarzy zawiera ich wykaz załączony na końcu pracy. 
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Po 1872 roku w budynku pozostała tylko szkoła katolicka. W okresie między-

wojennym budynek przy dawnej ul. Strykowskiej służył jako szkoła dla dzieci 

żydowskich. Po II wojnie światowej mieściły się tutaj różne placówki oświatowe: 

Liceum Pedagogiczne i Szkoła Specjalna. W następnych latach budynek stał się 

własnością miasta i zmieniał przeznaczenie na cele handlowe lub usługowe. Ostatnio 

jest siedzibą Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. W okolicach 

Zgierza, w podległych parafii kantoratach, istniały także niewielkie szkoły elemen-

tarne, ale źródła o tego typu placówkach mówią w sposób szczątkowy. Mieściły się 

one w: Anielinie, Białej, Grabieńcu, Rosanowie, Swędowie i Żabieńcu, (Klink-

Orawska 2012, s. 143). 

Drugi z wyżej wymienionych obiektów, pełniących niegdyś funkcję szkoły ewan-

gelickiej, położony jest u zbiegu ul. Długiej i Narutowicza, po przeciwnej stronie 

dawnej plebanii. Nieruchomość tę, wzniesioną w latach 1820–1830, zgierska parafia 

zakupiła w 1870 roku. Do dziś obiekt robi duże wrażenie: wzniesiony jest na planie 

prostokąta, o wyraźnych cechach klasycystycznych, nakryty dwuspadowym dachem. 

Na parterze budynku zaznacza się poziome boniowanie elewacji. W półkolistych 

wnękach nad oknami umieszczono rzeźby kobiecych głów27. Budynek, po odpowied-

nich pracach remontowych, wynajmowany był na potrzeby szkoły ewangelickiej 

działającej od 1872 roku.  

Prywatne Niemieckie Progimnazjum rozpoczęło w tym budynku działalność od 

1917 roku i funkcjonowało przez 11 lat. Nauczycielami byli m.in. zgierscy pastorzy 

(Klink-Orawska 2012, s. 150). W czasie I wojny światowej zorganizowano tu szpital 

wojenny. Po II wojnie światowej mieściła się tutaj Państwowa Szkoła Podstawowa,  

a następnie od lat 70. XX wieku do 2001 roku – Państwowa Szkoła Muzyczna I st.28. 

W 1998 roku budynek i posesja, na mocy ugody zawartej przed Komisją Regulacyjną 

w Warszawie, stał się własnością parafii w Zgierzu. Obecnie w budynku mieszczą się 

różnego typu lokale usługowe, jak np. kancelarie adwokackie (fot. 53). 

Za kadencji pastora Ernesta Bursche zgierska wspólnota ewangelicka zakupiła 

dodatkowe dwie nieruchomości na terenie miasta, w których zorganizowane zostały: 

dom starców i dom sierot. Instytucje te były utrzymywane przez parafię i prowa-

                                                           
27

 Na podstawie: http://www.zgierz.luteranie.pl/index.php/zarys-dziejow-luteranizmu-na-ziemi-

zgierskiej (dostęp 3 marca 2017 r]. 
28

 ks. Undas Marcin, Opis nieruchomości parafialnych, Dostęp online: http://www.zgierz.luteranie.pl/i

ndex.php/zarys-historii-parafii-ewangelicko-augsburskiej-w-zgierzu/zarys-historii-parafii-e-a-w-

zgierzu-rozdzial-5(dostęp: 3 marca 2017 rok). 
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dzone przez jej zarząd (Klink-Orawska 2012, s. 152-156). Parafialny dom starców 

poświęcony został w styczniu 1889 roku i rozpoczął funkcjonowanie w niewielkim, 

czteropokojowym, parterowym budynku przy ul. Narutowicza 16 (dawna ul. Szczę-

śliwa). Środki konieczne na zakup tego lokalu pochodziły z darowizn. Zamieszki-

wało w nim około 20 osób. Funkcjonował do II wojny światowej (fot. 54). Po 1948 

roku budynek domu starców został odzyskany przez zgierską parafię. Przymusem 

administracyjnym w 1983 roku parafia została zmuszona do rozbiórki tego budynku. 

Teren posesji został przejęty przez państwo za odszkodowaniem i przekazany szkole 

muzycznej na budowę parkingu. Obecnie plac ten oznaczony jest jako ul. Naruto-

wicza 14a i połączony z podwórkiem szkoły przy ul. Długiej 33. W całości jest to 

teren ogrodzony ceglanym murem od strony ul. Narutowicza (Klink-Orawska 2012, 

s. 152-153). 

 

  

Fot. 53. Siedziba dawnej szkoły 

ewangelickiej i Progimnazjum 

Niemieckiego – widok współczesny 

Źródło: fot. A. Kruś 

Fot. 54. Widok na bramę domu starców  

(zdjęcie z 1933 roku) 

Źródło: zasoby parafii ewangelicko-augsburskiej  

w Zgierzu 

 

Fot. 55. Siedziba dawnego domu parafialnego parafii ewangelickiej w Zgierzu 

(budynek z czerwonej cegły) 

Źródło: fot. A. Kruś 
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Ostatnim z obiektów jest budynek dawnego domu parafialnego, zlokalizowany 

obok placu po pierwszym kościele parafialnym przy ul. Długiej 49 (ob. 38), funkcjo-

nujący od 1912 roku. Pełnił on ważne funkcje parafialne, był siedzibą m.in. domu 

sierot (fot. 55)29. Na początku swego istnienia objął opieką dwanaścioro dzieci, które 

do czasu zorganizowania tego sierocińca mieszkały u rodzin ewangelickich. Obiekt ten 

był prowadzony przez siostrę diakonisę z Domu Miłosierdzia w Łodzi. 

Zgierska parafia ewangelicka pozostaje także właścicielem działek położonych przy 

ul. Walecznych w Zgierzu (Klink-Orawska 2012, s. 154). 

4.3.9. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Ozorkowie 

W poszukiwaniu „swojego miejsca na Ziemi” u progu XIX wieku, niemieccy 

osadnicy wyznania ewangelickiego dotarli do niewielkiego jeszcze wtedy ośrodka, 

jakim był Ozorków. Na „szlaku dziedzictwa luterańskiego” województwa łódzkiego 

jest to miejsce szczególne z kilku powodów. Po pierwsze, to właśnie Ozorkowa 

dotyczyła pierwsza umowa spisana z osadnikami w regionie łódzkim30, regulująca 

początki osadnictwa mającego doprowadzić do wzrostu przemysłowego okolicznych 

ziem. Po drugie, to tutaj powstały pierwsze ośrodki fabryczne zdolne zatrudniać 

nawet do kilkuset osób. Po trzecie, to w Ozorkowie swoje pierwsze kroki na drodze 

przemysłu i fortuny stawiał jeden z „ojców sukcesu przemysłowej Łodzi” – Karol 

Scheibler. Warto mieć na uwadze, że w procesie przemysłowo-gospodarczego 

rozwoju w Ozorkowie, wznoszeniu obiektów związanych z przemysłem, infrastru-

kturą, edukacją czy dobroczynnością, towarzyszyło budowanie obiektów związanych 

z zewnętrznym wymiarem religijności osadników. 

Dziś dość trudno jest uwierzyć, że na początku XIX wieku, to niewielkie,  

20-tysieczne miasteczko, dalece wyprzedzało swoim rozwojem dominującą dzisiaj 

w skali województwa Łódź. Świadkami tego fenomenu pozostaje różnorodny zespół 

obiektów, spośród których część powstała z inicjatywy ozorkowskich ewangelików. 

                                                           
29

 Dom parafialny pełnił także inne istotne funkcje w życiu parafii. Na parterze mieściła się sala 

konfirmantów i parafialne przedszkole tzw. freblówka, na pierwszym piętrze mieszkanie 

przedszkolanki oraz dom sierot, drugie piętro zajmowało mieszkanie kantora oraz sala przeznaczona 

na parafialne spotkania okolicznościowe. Obecnie jest budynkiem mieszkalnym należącym do 

zgierskiej parafii (na podst. Klink-Orawska2012, s. 154). 
30

 Spisana została ona w Łęczycy w grudniu 1807 roku. Ze względu jednak na pewne uchybienia 

została skorygowana i zawarta ponownie we wsi Wytrzyszczki w 1811 roku. Stała się ona wzorem dla 

zawierania tego typu porozumień dla innych ośrodków województwa łódzkiego (Górny, Łuczak 2009, 

s. 13). 
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To one, mimo upływu dekad, przypominają o miastotwórczej roli ozorkowskich 

luteranów. Dziedzictwo materialne ewangelików w Ozorkowie stanowią: 

– kościół parafialny pw. Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa przy ul. Zgierskiej; 

– budynek dawnej plebanii przy ulicy Zgierskiej; 

– miejski cmentarz parafialny oraz szereg okolicznych cmentarzy wiejskich; 

– budynek dawnego domu opieki (domu starców); 

– działka po dawnej szkole ewangelickiej przy ul. Zgierskiej; 

– siedziba dawnej szkoły elementarnej (szkoły im. Henryka Schlössera); 

– budynek dawnego domu parafialnego przy ul. Średniej. 

O formowaniu się wspólnoty osadników wyznających luteranizm, będącej podsta-

wą przyszłej wspólnoty parafialnej, wiadomo od 1814 roku. Był to także rok, kiedy, 

pomimo braku oficjalnych struktur parafialnych, został wzniesiony kościół o drew-

nianej konstrukcji usytuowany na trójkątnym rynku. 

Jego istnienie potwierdzają plany Augusta Dorsteina z 1815 i 1816 roku (Górny, 

Łuczak 2009, s. 32). Starania o budowę obiektu murowanego podjęła, nieformalna 

ciągle, wspólnota ozorkowskich ewangelików, występując w tej sprawie do władz 

wojewódzkich w 1821 roku, jednak bezskutecznie. Erygowanie parafii w Ozorkowie 

nastąpiło w czerwcu 1826 roku i była to także data zatwierdzenia posługi pastora 

ozorkowskiej wspólnoty przybyłego z Warszawy, ks. Karola Fryderyka Haberfelda. 

Bardzo szybko, bo w roku następnym powstał projekt murowanego kościoła autorstwa 

Bonifacego Witkowskiego. Do jego realizacji nie przystąpiono jednak od razu, 

z powodów nieścisłości dotyczących finansowania tej budowy (Górny, Łuczak 2009, 

s. 33). Budowę rozpoczęto kilka lat później, w 1840 roku, kiedy Ozorków przeszedł 

pod zarząd nowego właściciela, hrabiego Feliksa Łubieńskiego, w oparciu o nowy 

projekt autorstwa architekta Piotra Frydrycha (Stefański 1992a, s. 261). Ze względu na 

ograniczony budżet, jaki zgromadzono na ten cel, i wysokie koszty jego realizacji, 

opiewające na ponad 78 tysięcy zł, nad realizacją tego przedsięwzięcia wisiało widmo 

niepowodzenia. Gdyby nie szczodra pomoc finansowa przyszłego ozorkowskiego 

fabrykanta i właściciela farbiarni Christiana Wilhelma Wernera, budowa kościoła 

zostałaby przerwana. Hojny fundator nie doczekał, niestety, jego uroczystej inaugura-

cji która nastąpiła w 1842 roku, zmarł zaledwie na kilka miesięcy przed tym podnio-

słym wydarzeniem (Górny, Łuczak 2009, s. 64). Ewangelicko-augsburski kościół  

w Ozorkowie jest jedną z najokazalszych świątyń w całym województwie łódzkim 
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(fot. 56a i 56b). W czasach, kiedy jego budowa dopiero co została ukończona, również 

był obiektem wywierającym ogromne wrażenie na oglądających (fot. 57). 
 

  

Fot. 56a. i 56b. Ewangelicki kościół parafialny w Ozorkowie – widok na gmach świątyni  

oraz ołtarz główny 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Fot. 57. Kościół ewangelicki w Ozorkowie wraz z dzwonnicą 

Źródło: http://www.ozorkow.luteranie.pl/zdjecia-2013-rok/(dostęp 10.03.2017 r.) 

Świątynię zbudowano w stylu późnoklasycystycznym, a wiele cech jej wystroju 

nosi znamiona stylu neorenesansowego. Podając za Krzysztofem Stefańskim (1992a, 

s. 261), jest to kościół: Wzniesiony na planie prostokąta, z pseudoryzalitami 

narożnych pomieszczeń, które od frontu ujmują wgłębną część portyku.(...) Wnętrze 

jest podzielone na trzy nawy drewnianymi jońskimi kolumnami, dźwigającymi 

dwukondygnacyjną emporę, zaś nad częścią centralną wznosi się drewniana kopuła. 

Zewnętrzny wygląd obiektu odznacza się dekoracyjnością. Fasadę zdobi portyk 

z trójkątnym naczółkiem, wspartym na czterech korynckich kolumnach, poprzedzony 

schodami. (...). W 1882 roku kościół ozdobiono figurami dwunastu apostołów, które 

rozstawiono na narożnych partiach attyki. W tym czasie też obiekt uzupełniono wolno 
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stojącą dzwonnicą, którą usytuowano w pobliżu fasady. Zabytkowa jest także 

kościelna chrzcielnica, krucyfiks z XIX wieku oraz obraz ołtarzowy przedstawiający 

Chrystusa Zmartwychwstałego i Apostołów31. 

Tragiczne lata obu wojen światowych wywarły ogromny wpływ na dalsze dzieje 

ozorkowskiej świątyni. U kresu I wojny światowej, w 1918 roku, żołnierze niemieccy 

siłą wdarli się do kościoła i dokonali kradzieży organów (Górny, Łuczak 2009, s. 95). 

Po II wojnie światowej, na czas kilku miesięcy zorganizowano w kościele obóz 

przejściowy dla ozorkowskich ewangelików powyżej 14. roku życia, których nastę-

pnie przeprowadzono do obozu na Sikawie (dziś Łódź). Wnętrze świątyni przedsta-

wiało tragiczny obraz: zostało zniszczone, splądrowane i sprofanowane. Wszystko, 

co miało jakąkolwiek wartość, zostało skradzione lub wyniesione (Górny, Łuczak 

2009, s. 107). Po likwidacji obozu, świątynia przeszła w ręce Kościoła rzymsko-

katolickiego. Opiekę nad ewangelikami z Ozorkowa przejął w tym czasie, dojeżdża-

jący z Łodzi ks. Karol Kotula. Pierwsze powojenne nabożeństwo odprawione zostało 

na przełomie 1947–1948 roku, na cmentarzu ewangelickim (Górny, Łuczak 2009,  

s. 107). W 1953 roku ozorkowskim ewangelikom udało się odzyskać kościół na 

własne potrzeby, jednak jego stan był bardzo zły. Tylko dzięki zaradności, solidarno-

ści i wzajemnej pomocy, ozorkowskim parafianom udało się wykonać część prac 

remontowych. Stopniowo przywrócono tej świątyni należny jej wygląd. Podobnie 

jak przed I wojną, także i teraz świątynia jest czynnym kościołem luterańskim, wokół 

którego toczy się życie parafialne, nielicznej ewangelickiej zbiorowości Ozorkowa. 

W sąsiedztwie kościoła parafialnego, wkrótce po zakończeniu jego budowy, 

wzniesiono obiekty na potrzeby szkoły oraz domu dla pastora. Dokładna data 

wzniesienia budynku szkoły ewangelickiej przy ul. Zgierskiej 7 nie jest znana, 

wiadomo jednak, że było to w latach 1842–1850. Niezwykle skromny w swojej 

formie drewniany obiekt mieścił w swoich murach osiem pomieszczeń i w całości 

służył do celów szkolnych (Górny, Łuczak 2009, s. 64). Opiekę nad tą placówką 

sprawowała ozorkowska parafia, a zajęcia prowadzono w języku niemieckim. Po  

II wojnie światowej budynek wykorzystywano jako świetlicę dla dzieci, później 

przeznaczono na mieszkania lokatorskie. W 1994 roku został strawiony przez 

pożar, dziś nie pozostał po nim żaden ślad (fot. 58). W najbliższym otoczeniu 

kościoła parafialnego w Ozorkowie mieści się również budynek domu parafialnego 

                                                           
31

 Wywiad pogłębiony z ks. dr Marcinem Undasem - proboszczem parafii ewangelickiej w Zgierzu, 

marzec 2017 rok. 
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przy ul. Średniej 1. Współcześnie znajduje się w nim sala parafialna i mieszkania 

lokatorów, przed II wojną światową była tu m.in. sala prób parafialnej orkiestry 

dętej32. 

 

Fot. 58. Budynek dawnej szkoły ewangelickiej w Ozorkowie. Zdjęcie z lat 60. XX wieku 

Źródło: Rosiak 1961, s.16 

 

Fot. 59. Siedziba dawnego domu pastora w Ozorkowie przy ul. Zgierskiej 

Źródło: fot. A. Kruś 

Przy ul. Zgierskiej, w sąsiedztwie szkoły parafialnej oraz kościoła znajduje się 

także dawny dom pastora, oddany do użytku w 1850 roku. Jest to parterowy obiekt 

murowany o cechach klasycystycznych, nawiązujący formą do tradycyjnego domu 

sukienników. Siedziba plebanii jest obiektem dwutraktowym, z symetrycznie rozmie-

szczonymi oknami, jego elewacja wykończona jest tzw. boniowaniem (fot. 59). Całość 

jest nakryta dwuspadowym dachem z naczółkami. Ostatnio obiekt ten przeznaczony 

został na mieszkania lokatorskie. 

Bezpośrednio z dziejami powstawania miasta związane są także losy cmentarza 

ewangelickiego (fot. 60a. i 60b). Data jego założenia i poświęcenia pozostaje nieznana, 

                                                           
32

 Wywiad pogłębiony z ks. dr Marcinem Undasem, proboszczem parafii zgierskiej i ozorkowskiej 

marzec 2017 r. 
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choć wiadomo, że przyrzeczenie bezpłatnego nadania gruntów na potrzeby cmentarza 

i kościoła było kluczowym elementem umowy zawartej między osadnikami a dzie-

dzicem Starzyńskim w 1807 roku, zatwierdzanej w nowym kształcie ponownie w roku 

1811. Moment powołania ozorkowskiego cmentarza należy zatem wiązać z okresem 

1807–1811. W pełni funkcjonował on jeszcze przed poświęceniem kościoła murowa-

nego, na co wskazuje data powstania najstarszego, mocno już zrujnowanego nagrobka 

Carla Friedricha Doeringa z 1834 roku (Górny, Łuczak 2009, s. 12). Cmentarz ewan-

gelicko-augsburski w Ozorkowie położony jest na południu miasta przy ul. Cmen-

tarnej. Jest to czynna nekropolia, administrowana przez tutejszą parafię. Kształtem 

nawiązuje do nieregularnego wielokąta o powierzchni 2,3 ha. 
 

  

Fot. 60a. i 60b. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Ozorkowie. Widok na bramę 

cmentarną oraz zabytkowy grobowiec rodziny Schlösserów 

Źródło: fot. A. Kruś 

Cmentarz jest podzielony na cztery sektory o zróżnicowanej wielkości, wydzielone 

przez dwie przecinające się ze sobą alejki (Lewkowska, Walczak 1996, s. 50). 

Pierwotnie, na co wskazuje kilka argumentów (kierunek rozchodzenia się alejek 

cmentarnych i usytuowanie starej studni), wejście na cmentarz znajdowało się  

w innym miejscu aniżeli obecnie. Pierwsza brama była ulokowana od strony  

ul. Krzeszowskiej, co więcej, do lat 70. XX wieku wejścia na cmentarze ewangelicki 

i rzymskokatolicki umiejscowione były obok siebie. Ogrodzenie cmentarza po jego 

założeniu w pierwszej połowie XIX wieku stanowił drewniany płot, zbudowany 

dzięki pomocy finansowej Wilhelma Wernera. Bardziej trwałe ogrodzenie muro-

wane, zachowane do dziś, zostało wzniesione w drugiej połowie XIX wieku, kiedy 

parafia była w lepszej kondycji finansowej (Górny 2010, s. 11). Tuż obok nowego 

wejścia na cmentarz, w 1891 roku wzniesiono dom dla grabarza. Niewielki budynek 

frontem zwrócony jest w stronę ul. Cmentarnej. Jego fundatorami było małżeństwo 
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Fot. 61. Budynek dawnego 

ewangelickiego domu starców  

w Ozorkowie. Obecnie siedziba 

miejskiego DPS 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Schlösserów. Obecnie, spośród zachowanych nagrobków, 18 wpisanych zostało do 

rejestru zabytków. Najbardziej okazałymi obiektami na ozorkowskiej nekropolii są 

kwatery najzamożniejszych i najbardziej zasłużonych ozorkowskich rodów: mauzo-

leum rodzinne Schlösserów oraz grobowiec Wernerów. Mniej okazałe, choć również 

imponujące w formie są kwatery członków rodziny Scheiblerów, Wegnerów i człon-

ków rodziny Brause (Górny 2010, s. 22).  

Oprócz cmentarza w samym Ozorkowie, wokół miasta istnieją pozostałości cmen-

tarzy, gdzie grzebano tutejszych parafian, autorka ma tutaj na uwadze następujące 

miejscowości: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Dąbrówka Górna, Huta Bardzyńska, 

Katarzynów, Karolinów, Krasnodęby Stare, Mariampol, Marcinów, Pustkowa Góra, 

Słowik, Tkaczewska Góra, Władysławów i Wytrzyszczki (położone w gminach: 

Parzęczew, Ozorków i Zgierz). W tym miejscu warto dodać jeszcze pewne zastrze-

żenie, mówiące, iż nie są one oficjalnie wpisane do ksiąg wieczystych (jeśli takowe 

zostały założone) jako własność parafii (Górny 2010, s. 8). 

W przestrzeni Ozorkowa widoczne są jeszcze dwa inne obiekty (powierzone pod 

administrację parafii) ufundowane z inicjatywy ewangelickiej rodziny Schlösserów: 

budynek dawnego domu opieki i siedziba dawnej szkoły elementarnej im. Henryka 

Schlössera. Powstały one w ramach fundacji założonej przez wyżej wymienionego 

członka rodu i kontynuowanej przez wdowę po Henryku – Matyldę (Górny 2010, 

s. 85). 

Pierwszy z nich, dom opieki, zwany także domem starców, powstał wiosną 1889 

roku, przy dawnej ul. Lubeckiego (ob. Mickiewicza 1). Jego poświęcenia dokonał 

ówczesny proboszcz ks. Edward Lemon,  

w obecności księdza katolickiego. Admini-

strację obiektu powierzono parafii ewan-

gelickiej. Historia tego obiektu nie jest do 

końca rozpoznana, ale na pewno udało się 

ustalić, że po 1945 roku obiekt został prze-

jęty przez państwo, nie ustalono natomiast, 

jaki był jego status w okresie międzywo-

jennym. Budynek ten współcześnie został 

przebudowany i podniesiony o jedno pię-

tro. Po II wojnie światowej mieściła się 
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tutaj izba porodowa. Obecnie jest siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie 

(fot. 61)33. 

Drugi z obiektów to budynek dawnej szkoły elementarnej, usytuowany przy  

ul. Listopadowej 13, ufundowany, podobnie jak poprzedni, przez Henryka Schlössera. 

Była to placówka przeznaczona dla potomków bogatych niemieckich mieszczan  

(fot. 62a). Gmach szkolny, ukończony w 1898 roku, był niezwykle nowoczesny jak na 

te czasy i, co warto podkreślić, był to pierwszy w Ozorkowie murowany budynek 

szkolny, z odrębnymi dla każdej klasy pomieszczeniami lekcyjnymi (Górny, Łuczak 

2009, s. 85). Suma przeznaczona przez fundatora na budowę tego obiektu sięgała 

20 tysięcy rubli. Drugie tyle złożono w banku, a coroczny procent z tej kwoty prze-

kazywano na funkcjonowanie szkoły. Opiekę nad placówką pełniła parafia ewange-

licka. Po I wojnie światowej szkołę upaństwowiono. Nosiła ona imię swojego 

fundatora aż do 1945 roku (Rosiak 1961, s. 18). Obecnie jest to obiekt prywatny. Na 

piętrze budynku znajdują się lokale mieszkalne, na parterze lokale usługowe (fot. 62b). 

 

  

Fot. 62a. i 62b. Historyczne (początek XX w.) i współczesne zdjęcie  

dawnej szkoły im. Henryka Schlössera 

Źródło: Architektoniczne walory Ozorkowa2011, s. 15 (62a) oraz portal Osadnicy.info (62b)
34

. 

Warto w tym miejscu dodać, że po śmierci hojnych darczyńców ozorkowskiej 

parafii, Henryka i Matyldy Schlösserów, cała gotówka zgromadzona na ich hipotece 

wynosiła blisko 150 tysięcy rubli, i jako darowizna została przekazana na rzecz 

ozorkowskiej parafii ewangelickiej. Przed I wojną światową parafia w Ozorkowie 

uchodziła za jedną z najzamożniejszych parafii ewangelickich w Polsce (Górny, 

Łuczak 2009, s. 85). 

                                                           
33

 Wywiad pogłębiony z ks. dr Marcinem Undasem, proboszczem parafii ozorkowskiej marzec 2017 r. 
34

http://osadnicy.info/okreg-lodzki/ozorkow/szkola-elementarna-w-ozorkowie (dostęp 17.03.2017 r.). 



168 
 

4.3.10. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łodzi (łódzkie 

dziedzictwo przetrwałe) 

Spośród wszystkich miast województwa łódzkiego, do których przybyli luteranie, 

Łódź zajmuje miejsce szczególne. Jest to miasto, które w swojej przestrzeni zacho-

wało wiele cennych obiektów związanych z dziedzictwem luterańskim, i nadal jest 

jedynym, w którym, z racji najwyższej w województwie kilkusetosobowej populacji 

parafian, mogą oni nadal podejmować aktywność wykraczającą poza funkcje 

religijne. 

Przed rozpoczęciem dalszej analizy luterańskiego dziedzictwa łódzkiego, należy 

zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, wymagających szerszego komentarza. 

Omawiane w tej części pracy obiekty oraz lokalizacje, stanowiące łódzkie dziedzictwo 

luterańskie, zostały rozpoznane w trakcie przeprowadzonych badań terenowych oraz 

analizy materiałów źródłowych. Zakres przestrzenny badań obejmuje miasto Łódź  

w jego obecnych granicach.  

Ze względu na zmienność granic administracyjnych nie tylko województwa, ale 

i miasta w okresie badawczym, którego początkiem jest rok 1918, w poczet 

dziedzictwa luterańskiego autorka zalicza również te elementy, które w chwili swojego 

powstania znajdowały się poza współczesnymi granicami Łodzi lub przynależały do 

parafii ewangelickiej współcześnie niefunkcjonujących. Dla lepszego uporządkowania 

zinwentaryzowanych w tym rozdziale treści, w przypadku Łodzi zostały one podzie-

lone na dwie części: dziedzictwa z obszarów parafii czynnych (dziedzictwo prze-

trwałe) i parafii zanikłych (dziedzictwo zanikłe). Zgodnie z tym podziałem, ta część 

luterańskiego dziedzictwa materialnego, która związana jest z parafią św. Mateusza, 

zostanie omówiona poniżej, natomiast cała reszta zostanie omówiona w części drugiej, 

ponieważ obiekty te swoją genezą nawiązują do parafii już nieistniejących: św. Trójcy, 

św. Jana, św. Michała. 

Pewnego komentarza wymagają również wspomniane powyżej ramy czasowe 

opracowania. Zasadniczo obejmują one okres po 1918 roku, ale żeby omówić 

dziedzictwo w sposób kompletny, konieczne było cofnięcie się do XIX wieku, kiedy 

powstawała większość spośród badanych obiektów. 

Pomimo że oficjalne powstanie pierwszych luterańskich struktur parafialnych 

w Łodzi datuje się na rok 1826, to społeczność ewangelicka była obecna w mieście 

już wcześniej, co ma niepodzielny związek z rozwojem Łodzi jako miasta przemy-

słowego. Krystalizowanie się i organizacja oficjalnych struktur kościelnych społecz-
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ności ewangelickiej w sercu województwa sięga czasów rozbiorowych, tj. schyłku 

XVIII wieku. Najbardziej widoczny napływ ewangelików nastąpił po ogłoszeniu 

postanowienia Rady Administracyjnej z 1820 roku, umożliwiającego tworzenie osad 

przemysłowych na terenie miast rządowych.  

W grupie przybyłych do Łodzi tkaczy i sukienników zdecydowaną większość 

stanowili protestanci (Grzegorczyk 2013, s. 16). Sukcesywny wzrost liczby mieszkań-

ców w Łodzi (w tym wzrost liczby luteranów) trwał do początku XX wieku. Warto 

przypomnieć, iż w latach 20. XIX wieku ewangelicy przebywający w mieście 

stanowili trzecią część ludności, a dwie dekady później niemal jej połowę (Kulesza 

2012, s. 168). Na współczesne dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  

w przestrzeni Łodzi składa się wiele obiektów różnego typu i przeznaczenia. 

Stanowią je: kościoły, kamienice, siedziby danych domów parafialnych, szkół, 

domów opieki, przedszkoli, ale także kaplice i miejsca pochówku tych wszystkich, 

którzy je tworzyli. 

W opinii autorki, najistotniejsze obiekty, jakie składają się na zachowane do dziś 

w przestrzeni Łodzi dziedzictwo luteranów, to kościoły. To wokół nich toczyło się 

życie parafialne łódzkich ewangelików, obfitujące w różnorodne wydarzenia i inicja-

tywy. Obecnie w Łodzi funkcjonuje tylko jedna czynna parafia luterańska pw. św. 

Mateusza, jednak w przeszłości było ich na terenie miasta znacznie więcej. 

Omawiany w tej części kościół ewangelicko-augsburski przy ul. Piotrkowskiej 283 

jest jedynym czynnym kościołem ewangelicko-augsburskim w Łodzi. Stanowi on 

siedzibę parafii pod wezwaniem św. Mateusza, będącej sukcesorem całej łódzkiej 

społeczności luterańskiej. O jej powstaniu zadecydowała wzrastająca w mieście 

liczba ewangelików. Budowa trzeciej z kolei luterańskiej świątyni w Łodzi, 

zainicjowana w 1909 r. w obrębie parafii św. Jana, trwała z przerwami niemal 

dwadzieścia lat (Cieślar 2005, s. 60). Pierwotnie kościół miał powstać w okolicach 

dzisiejszego Górnego Rynku, między ul. Piotrkowską a ul. Rzgowską (na obecnym 

pl. Niepodległości). Miejsce to było położone w zagłębieniu po rzeczce Dąbrówce  

i budowa w tym miejscu wiązałaby się z kosztowną koniecznością zastosowania 

głębokich fundamentów. Finalnie zdecydowano o zakupie działek u zbiegu ulic: 

Piotrkowskiej i Czerwonej (Grzegorczyk 2013, s. 35). W pierwszej kolejności,  

w połowie 1910 roku, udało się ukończyć budowę kaplicy konfirmacyjnej, zwanej 

potocznie „Mateusikiem“, dzięki wsparciu finansowemu ze strony małżeństwa 

Herbstów (Grzegorczyk 2013, s. 39). Wznoszenie samej świątyni, przy której prace 
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były już mocno zaawansowane (budowla była już w stanie surowym), przerwał 

wybuch I wojny światowej w 1914 roku. Po zajęciu miasta przez wojska niemieckie, 

regularnie dokonywano rekwizycji zgromadzonych materiałów budowlanych, ponadto 

część funduszy na budowę kościoła, ulokowana w rosyjskich bankach, przepadła. 

Kluczową funkcję w tym czasie pełniła świeżo ukończona kaplica św. Mateusza, 

która stała się, na czas wojny, lokalnym punktem dystrybucji żywności i odzieży 

(Grzegorczyk 2013, s. 43). W 1918 roku, po zakończeniu działań wojennych, dzięki 

wielkiemu zaangażowaniu ówczesnego proboszcza parafii ks. Juliusza Dietricha 

i hojności wiernych udało się wznowić prace budowlane, co ze względu na trudną 

sytuację materialną wspólnoty zajęło 10 lat. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że do 

ukończenia budowy kościoła św. Mateusza przyczyniła się cała społeczność miasta  

(w tym także katolicy), wspierająca regularnie organizowane festyny, loterie oraz 

innego typu widowiska kulturalne, połączone ze zbiórkami datków. 
 

  

Fot. 63a. i 63b. Parafia pw. św. Mateusza w Łodzi. Zdjęcie z okresu 1918–1939  

oraz z 2018 roku  

Źródło: (fot. 63a) http://lodz.fotopolska.eu/106123,foto.html?o=b29006 (dostęp 22.04.2016 r.) 

oraz (fot. 63b) A. Kruś 

Neoromańska świątynia wizualnie nawiązuje do kościoła św. Jakuba w Dreźnie  

i kościoła św. Jana we Wrocławiu. To nimi inspirował się proboszcz parafii św. Jana, 

ks. Wilhelm Angerstein, zlecając projekt trzeciego ewangelickiego kościoła w Łodzi 

(Grzegorczyk 2016, s. 98). Ostatecznie projekt kościoła św. Mateusza wykonał 

Johannes Wende z pracowni architektoniczno-budowlanej „Wende i Klause” (fot. 63a. 

i 63b). W trakcie budowy stwierdzono, że świątynia będzie zbyt mała dla rosnącej 
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liczby wiernych i projekt wysłano do korekty, której dokonał architekt z Berlina, Franz 

Schwechten. Można przypuszczać, że była to decyzja podyktowana w pewnym 

stopniu również faktem wznoszenia nieopodal katolickiej katedry pw. św. Stanisława 

Kostki i swoistej konkurencji obu świątyń w przestrzeni południowej części Łodzi 

(Grzegorczyk 2013, s. 39). 

Budowla kościoła św. Mateusza oparta jest na planie krzyża greckiego (równo-

ramiennego). Nad całością góruje ośmioboczna wieża (wysokości ok. 80 m), nakryta 

hełmem w kształcie iglicy. Wewnętrzna kopuła wykonana została z żelbetu, co 

stanowiło nowatorskie, jak na owe czasy, rozwiązanie budowlane (Grzegorczyk 2013, 

s. 41). Wnętrze kościoła, pomimo skromnego wystroju, urzeka niezwykłą atmosferą 

i estetyką. Do szczególnie cennych elementów jego wystroju należy zaliczyć: witraże 

umieszczone na szczytach poprzecznej nawy oraz kinkiety i żyrandole (fot. 64a. i 64b). 

Godne uwagi są także malowidła zdobiące absydę kościoła wykonane techniką  

al fresco. Wiele elementów wystroju świątyni wykonano z białego marmuru. Istotnym 

elementem architektonicznym są także empory otaczające z trzech stron środkową 

część kościoła. W ich centralnej części zainstalowano organy zbudowane w 1928 roku 

przez firmę Rieger z Jägerndorf. Ze względu na obudowę wykonaną z naturalnego 

drewna, cały instrument doskonale komponuje się z resztą wystroju kościoła. Do 

charakterystycznych elementów wystroju należy zaliczyć także: kazalnicę i marmu-

rową chrzcielnicę. Wnętrze wieży kościoła wyposażono w sześć dzwonów. Od 

zewnątrz zainstalowany został na niej zegar z napędem elektrycznym, co stanowiło 

bardzo nowoczesne rozwiązanie. Był to dar ufundowany przez małżeństwo Herbstów 

(Grzegorczyk 2013, s. 49-57). 

 

      

Fot. 64a. i 64b. Wnętrze kościoła św. Mateusza 

Źródło: fot. A. Kruś 
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Od 1971 roku kościół stanowi obiekt zabytkowy, wpisany do wojewódzkiego 

rejestru zabytków35. Ze względu na wyjątkową akustykę, we wnętrzu świątyni 

regularnie odbywają się liczne wydarzenia muzyczne. Przez wiele lat w kościele 

występowała orkiestra Filharmonii Łódzkiej. W styczniu 2017 roku odbył się występ 

Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

W przestrzeni Łodzi nie brakuje także kaplic, które pełnią lub pełniły niegdyś 

funkcje religijne. Pierwszą z nich jest wspominany już Mateusik, czyli kaplica 

konfirmacyjna luterańskiej parafii św. Mateusza. Jako integralna część kościoła jest 

razem z nim wpisana do rejestru zabytków. Do czasu ukończenia kościoła to w niej 

odbywały się nabożeństwa, udzielano też sakramentów. Do dzisiaj pełni dla parafii 

ważne funkcje: jest miejscem spotkań rady parafialnej i łódzkiego oddziału Pol-

skiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTE). Służy także jako miejsce okolicznościo-

wych odczytów i spotkań parafialnych. 

Kolejną z kaplic, która jako obiekt czynny służy łódzkiej parafii luterańskiej, jest 

kaplica pogrzebowa w obrębie ewangelickiej części Starego Cmentarza, zlokalizowana 

nieopodal wejścia na cmentarz od strony ul. Ogrodowej (fot. 65). Jest to drugi obok 

kaplicy rodziny Scheiblerów tego typu obiekt na ewangelickiej części Starego 

Cmentarza, znacznie młodszy aniżeli kaplica Scheiblera, wzniesiony w XX wieku, 

jednakże razem z całym układem przestrzennym luterańskiego cmentarza jest umiesz-

czony w rejestrze zabytków województwa łódzkiego (nr rej.: A/273 z 16.04.1980). 

Miano najsłynniejszej kaplicy ewangelickiej należy niewątpliwie do mauzoleum 

Karola Scheiblera (fot. 66) wzniesionego na Starym Cmentarzu. Inicjatorką jego 

budowy po śmierci wielkiego przemysłowca była jego żona Anna z Wernerów, 

Scheibler. Na drodze konkursu, po wielu próbach, jej wykonanie zlecono dwóm 

warszawskim architektom: Józefowi Piusowi Dziekońskiemu i Edwardowi Augustowi 

Lilpopowi (Stefański 1992b, s. 34). Realizację projektu rozpoczęto cztery lata po 

śmierci Karola Scheiblera i ukończono latem 1888 roku. Tę wyjątkową budowlę 

wykonano, nadając jej cechy zaczerpnięte z neogotyku francuskiego i niemieckiego. 

Kaplica została założona na planie krzyża z wydłużonym prezbiterium, za którym 

umieszczona została jeszcze pięcioboczna absyda. Bryła kaplicy, wzbudza podziw 

przede wszystkim ze względu na bogactwo zdobień architektonicznych zastosowanych 

na zewnątrz i w środku. Z biegiem lat krypta grobowa, znajdująca się pod kaplicą, 

                                                           
35

 Wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków pod numerem: A/115 z dnia 20.01.1971 r. 
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stała się miejscem wiecznego spoczynku także dla wdowy po Karolu, Anny Scheibler, 

i wielu członków tej rodziny. Jej wzniesienie wzbudziło duże zainteresowanie  

w całym kraju, o czym wzmiankowała ówczesna prasa (Stefański 1992b, s. 35).  

W czasie II wojny światowej została brutalnie sprofanowana i zdewastowana. Od 

1991 roku objęta jest działaniami renowacyjnymi. Współcześnie, dzięki zawiązaniu 

na rzecz jej ratowania odrębnej fundacji, stopniowo wraca do należytego stanu. Ze 

względu na prowadzone prace, wstęp do jej wnętrza jest obecnie niemożliwy. Jest 

jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w Łodzi, a nawet w całej Polsce. 

W 2006 roku obiekt ten trafił na listę stu najbardziej zagrożonych zabytków świata, 

ogłaszaną co roku przez nowojorską organizację non-profit, ratującą zabytki klasy 

światowej – World Monuments Fund
36

. 

 

  

Fot. 65. Ewangelicka kaplica 

pogrzebowa na Starym Cmentarzu 

w Łodzi 

Fot. 66. Zabytkowa kaplica grobowa – mauzoleum 

Karola Scheiblera na Starym Cmentarzu w Łodzi 

 

Fot. 67. Dawna kaplica ewangelicka  

przy ul. Sierakowskiego 3 

Źródło: fot. 65–67 A. Kruś 

                                                           
36

 https://www.wmf.org/project/mausoleum-karol-scheibler. (dostęp 2018.10.01). 
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Rolę kaplicy ewangelickiej dla łódzkich ewangelików pełniła też tymczasowo 

budowla przy ul. Sierakowskiego 3, tzw. Bethaus, (dosł. dom modlitwy). Wzniesiona 

około 1913 roku jako kościół baptystów, po II wojnie światowej została przejęta 

przez administrację państwową (Koter 2005, s. 291). Obiekt sprzedano osobie 

prywatnej w roku 2004
37

.
 
Ze względu na trwający w środku remont, wskazanie 

współczesnej funkcji tego miejsca jest niemożliwe (fot. 67). W przeszłości istniały 

tutaj kolejno: lokal rozrywkowy dla członków Polskiej Partii Socjalistycznej, 

magazyn i sklep z antykami (Budziarek 2005 s. 63). 

Jak wcześniej wspomniano, w zbiorze luterańskiego dziedzictwa materialnego 

w Łodzi rozpatrywane są także cmentarze ewangelickie. Ze względu na sporą liczbę 

dostępnych opracowań, szczegółowo omawiających dzieje cmentarzy mniejszości 

wyznaniowych w Łodzi, w niniejszej pracy zostaną podane jedynie najbardziej 

podstawowe informacje na ich temat. W zakresie badawczym pracy, a więc przez 

okres blisko stu lat, liczba cmentarzy ewangelicko-augsburskich w Łodzi ulegała 

zmianom wynikającym z powiększającej się powierzchni miasta, ale także z uwarun-

kowań politycznych, historycznych i gospodarczych. Ich rozmieszczenie w obrębie 

współczesnych granic administracyjnych miasta prezentuje rycina 14. 

O największej liczbie cmentarzy ewangelicko-augsburskich w Łodzi można 

mówić w odniesieniu do 1945 roku. Spośród 37 funkcjonujących wtedy cmentarzy, 

aż 19 (o łącznej powierzchni ponad 39 ha) należało do Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego (Wiercińska 2012a, s. 213). 

Ich powojenne losy były bardzo zróżnicowane. Po II wojnie światowej, olęderscy 

osadnicy wyznania luterańskiego z podłódzkich wsi oraz ewangelicy z samej Łodzi 

zmuszeni byli do opuszczenia swoich domostw, a wiele cmentarzy, pozbawionych 

opieki, zaczęło ulegać stopniowej dewastacji. Wskutek braku nadzoru i środków na 

ich restaurację, cmentarze te nieuchronnie znikają z krajobrazu kulturowego Łodzi, 

pomimo że część z nich, w świetle prawa, stanowi obiekty zabytkowe (Lewkowska, 

Walczak 1996, s. 11-14). Działania zmierzające do ich zachowania, mimo iż coraz 

bardziej popularyzowane i rozpowszechniane, wydają się być daleko niewystarcza-

jące. Spośród kilkudziesięciu ewangelickich nekropolii widocznych w przestrzeni 

Łodzi, czynnych pozostaje tylko kilka, o czym będzie mowa w dalszej części pracy. 

                                                           
37

 Na podstawie wywiadu swobodnego z pracownikiem administracyjnym ewangelickiej parafii  

pw. św. Mateusza w Łodzi- Panią Zuzanną Szałkowską – lipiec 2017 r. 
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Ryc. 14. Rozmieszczenie cmentarzy luterańskich w granicach administracyjnych Łodzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wiercińska (2012) 

Faktycznym właścicielem większości istniejących w przestrzeni Łodzi cmentarzy 

ewangelickich pozostaje obecnie Skarb Państwa. W wielu przypadkach w oficjal-

nych dokumentach (m.in. w rejestrze gruntów) jako „władającego” podaje się lute-

rańską parafię św. Mateusza. Nie jest to stan zgodny z prawdą, ponieważ łódzka 

parafia luterańska posiada dokumenty oraz Księgi Wieczyste dla zaledwie kilku nekro-

polii w obrębie Łodzi38. 

Jako współcześnie funkcjonujące cmentarze ewangelickie w Łodzi, należy wymie-

nić Stary Cmentarz w Łodzi przy ul. Ogrodowej 43 (w części ewangelicko-augsbur-

skiej) i cmentarz przy ul. Sopockiej 18, którymi zarządza parafia św. Mateusza. Do 

niedawna własnością tej parafii pozostawała również ewangelicka, a później komunal-

na, część kompleksu cmentarzy Na Dołach przy al. Grzegorza Palki 9. Z uwagi na 

                                                           
38

Łódzka parafia luterańska pw. św. Mateusza zarządza obecnie dwoma czynnymi cmentarzami 

ewangelickimi: przy ul. Ogrodowej 43 (w części ewangelicko-augsburskiej) i Sopockiej 18, oraz 

trzema cmentarzami nieczynnymi: w Grabinie i Głogowcu (gm. Nowosolna) oraz w Łodzi przy  

ul. Rąbieńskiej 78. Na podstawie wywiadu swobodnego z pracownikiem administracji łódzkiej parafii 

luterańskiej – p. Zuzanną Szałkowską. 
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swoją zabytkową wartość, największy w Łodzi cmentarz przy ul. Ogrodowej, zwany 

Starym Cmentarzem, zajmuje miejsce szczególne (fot. 68a i 68b). Powstały w swoim 

ostatecznym kształcie w latach 90. XIX wieku, obecnie obejmuje powierzchnię 21 ha. 

Początkowo administrowała nim luterańska parafia św. Trójcy, następnie także parafia 

św. Jana (Bonisławski, Podolska 2008, s. 3, 12). Łódzki Stary Cmentarz pozostaje 

przykładem nekropolii mającej charakter trójwyznaniowy (podobnie jak kompleks 

cmentarzy na Dołach): spoczywają tutaj katolicy, ewangelicy i prawosławni. Odby-

wały się tutaj także pochówki braci morawskich, którzy posiadali swoją kaplicę przy 

ul. Pańskiej (Stefański 1992b, s. 23).  

    

Fot. 68a. i 68b. Ewangelicko-augsburska część Starego Cmentarza w Łodzi:  

brama wejściowa oraz przykład jego zabytkowej tkanki z XIX wieku 

Źródło: fot. A. Kruś 

Cała nekropolia, mimo iż otoczona jest jednym ogrodzeniem, znajduje się pod 

zarządem parafii właściwych dla każdej z części (ryc. 15). Skala i bogactwo zacho-

wanych nagrobków jest unikatowa. Niezwykłą wartość posiadają także kaplice 

grobowe. Spoczywa tutaj wielu łódzkich fabrykantów i „ojców przemysłowej Łodzi”, 

przedstawicieli nauki i sztuki, jak również duchownych i żołnierzy poległych w naj-

ważniejszych bitwach XX wieku (Lewkowska, Walczak 1996, s. 12, 31). O wartości 

tego cmentarza świadczą także formy jego szczególnej ochrony: od 1980 roku jest on 

uznany za zabytkowy (nr rej. A/273, A/274, A/275 z 16 września 1980), natomiast od 

2015 roku, decyzją Prezydenta RP został uznany za pomnik historii39
. Niezwykle 

cenna pozostaje także zieleń cmentarza: istnieje tutaj kilkadziesiąt odmian i gatun-

ków, w tym kilka pomników przyrody (Lewkowska Walczak 1996, s. 40). 

                                                           
39

 Wyróżnienie to stanowi jedną z czterech form ochrony zabytków w Polsce, określonych w Ustawie 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Status taki nadawany jest, na drodze rozporządzenia 

Prezydenta RP, zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, 

mających duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski (Informator Parafialny Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza, Boże Narodzenie 2015 r., s. 30-31). 
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Ryc. 15. Plan cmentarza trójwyznaniowego przy ul. Ogrodowej w Łodzi 

Źródło: http://www.kofeini.com/ksiazki/czulda.htm (dostęp 22.04.2017 r.) 

W południowej części Łodzi, przy ul. Sopockiej 18, położony jest drugi ze wspom-

nianych cmentarzy luterańskich, do którego prowadzi krótka uliczka Ewangelicka  

(fot. 69a). Niewielki jednohektarowy cmentarz został założony najprawdopodobniej  

w połowie XIX wieku, na planie prostokąta, z nieregularnym układem kwater grze-

balnych, bez wydzielonej alei głównej. Początkowo użytkowany był przez parafię 

ewangelicko-augsburską w Rudzie Pabianickiej (w późniejszych latach grzebano tutaj 

również mieszkańców Starego Rokicia), a po jej likwidacji administrowany przez 

parafię św. Mateusza (Stefański 1992b, s. 24; Lewkowska Walczak 1996, s. 40). Jego 

zagospodarowanie znacząco odbiega od tego na Starym Cmentarzu; nie znajdziemy 

tutaj ani wielu zabytkowych grobowców, ani cennych przykładów drzewostanów  

(fot. 69b). 

    

Fot.69a. i. 69b. Cmentarz ewangelicki przy ul. Sopockiej: brama wejściowa  

oraz widok na jedną z głównych alejek 

Źródło: fot. A. Kruś 
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Pochówki łódzkich luteranów dokonywane były również na terenie kompleksu 

cmentarzy na Dołach (ryc. 16). Swoją genezą sięga XIX wieku, kiedy to urząd guber-

nialny w Piotrkowie zatwierdził plany łódzkiego cmentarza wielowyznaniowego40. 
  

 

Ryc.16. Łódzki kompleks cmentarzy na Dołach 

Źródło: opracowanie własne na podst. Wiercińska (2012) 

Ewangelicy z parafii św. Trójcy właśnie jako pierwsi zorganizowali tutaj swój 

cmentarz w 1902 roku. Zajmował on powierzchnię 7,3 ha. Główna brama wejściowa 

znajdowała się od strony obecnej ul. Telefonicznej. Po II wojnie światowej, w 1947 

roku, cmentarz przejęło miasto i przyłączyło go w obręb cmentarza komunalnego. Po 

jego przejęciu przez UM, powiększono go o teren leżący przy ul. Smutnej. Częściowo 

zatarto przy tym granice oddzielające go od reszty kompleksu, jakim było murowane 

ogrodzenie (Wiercińska 2012b, s. 80-81). Obecnie nekropolię na Dołach współtworzy 

siedem cmentarzy: cmentarz komunalny dawny ewangelicko-augsburski, cmentarz 

rzymskokatolicki pw. św. Wincentego, cmentarz wojskowy pw. św. Jerzego, cmentarz 

prawosławny pw. św. Aleksandra Newskiego, cmentarz Kościoła Chrześcijan Bapty-

stów, cmentarz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, cmentarz Kościoła Zielono-

                                                           
40

 Plany cmentarza ewangelickiego na terenie opuszczonej wsi Doły powstały w 1896 roku w związku 

z rosnącą liczbą mieszkańców Łodzi. Właściwych aktów jego kupna-sprzedaży dokonano jednak 

dopiero w 1899 roku i to ten rok traktować należy jako początek jego funkcjonowania. Na początku 

XX wieku powstał tutaj wielowyznaniowy kompleks cmentarzy (Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 375-

378). 
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świątkowego. W 2016 roku, na mocy porozumienia pomiędzy łódzką parafią 

ewangelicką a Urzędem Miasta Łodzi doszło do sprzedaży części cmentarza ograni-

czonej ulicami Palki i Smutną41. 
 

  

Fot. 70. Nieruchomość parafialna przy  

ul. Piotrkowskiej 4 – stan współczesny 

Źródło: fot. A. Kruś 

Fot. 71. Nieruchomość parafialna przy  

ul. Piotrkowskiej 102a – stan współczesny 

Źródło: fot. A. Kruś 

Ostatnią grupę obiektów omawianych w tej części rozdziału, a składających się na 

dziedzictwo ewangelików augsburskich w Łodzi, stanowią nieruchomości parafialne 

podległe parafii św. Mateusza (fot. 70 i 71). Nieruchomości obecnie należące do 

kościoła luterańskiego mieszczą się w centrum miasta, przy ul. Piotrkowskiej 4  

i Piotrkowskiej 102a (2/3 całości obiektu – nabyte na drodze darowizny testa-

mentowej od członka parafii). W obrębie działki przy ul. Piotrkowskiej 4 (należącej 

pierwotnie do parafii św. Trójcy) aż do wybuchu I wojny światowej swoją siedzibę 

miały stowarzyszenia parafialne (Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 388-389). 

 

4.3.11. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Zduńskiej 

Woli 
 

Wspólnota luterańska w Zduńskiej Woli powstała w połowie XIX wieku. W drugiej 

dekadzie XIX wieku od ówczesnego dziedzica Zduńskiej Woli, Stefana Złotnickiego, 

formująca się parafia uzyskała nieodpłatnie grunty pod wytyczenie cmentarza oraz 

budowę kościoła parafialnego. Uroczyste erygowanie parafii nastąpiło w 1827 roku 

(Stulczewski 2009, s. 87). Początkowo, w obliczu braku kościoła parafialnego, do 

celów kultu wykorzystywano kaplicę przy ul. Stęszyckiej (ob. Getta Żydowskiego).  

O budowie nowego kościoła na działce przy ul. Zamkowej (ob. al. Kościuszki 9) 

zadecydowano w 1866 roku, a jego uroczystego poświęcenia dokonano dwa lata 

później, w 1868 roku (fot. 72a i 72b). Kościół ten wzniesiono w stylu eklektycznym 

                                                           
41

 Na podstawie wywiadu swobodnego z pracownikiem administracyjnym ewangelickiej parafii  

pw. św. Mateusza w Łodzi – p. Zuzanną Szałkowską – lipiec 2017 r. 
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i nie poświęcono żadnej postaci świętej (Pawelec, Pohl, Wójcik 2007, s. 10). W 1871 

roku zadecydowano o rozbiórce starej kaplicy (Stulczewski 2009, s. 92). 

Współcześnie poza zabytkowym kościołem parafialnym42 o obecności luteranów 

w mieście przypomina położona w sąsiedztwie kościoła pastorówka (ob. kancelaria 

parafii), dawny dom parafialny, cmentarz ewangelicki oraz dawny dom dla starców 

i sierot. W drugiej połowie XIX wieku, w sąsiedztwie kościoła, po jego lewej oraz 

prawie stronie powstały kolejne dwa obiekty: pastorówka z 1878 roku oraz dom 

parafialny ukończony w 1895 roku (fot. 73)43. W obiekcie tym działały szkoła 

ewangelicka oraz ochronka dla dzieci (Pawelec, Pohl, Wójcik 2007, s. 11)44. 

W Zduńskiej Woli znajduje się także dawny kościół braci morawskich, którzy 

stanowili najmniejszą wspólnotę wyznaniową nurtu protestanckiego w mieście 

(ok. 120 osób). Jej siedziba znajdowała się przy dawnej ul. Belwederskiej, obecnej 

Złotnickiego 23. Budynek dawnej świątyni wzniesiono w 1926 roku (tymczasowo, 

jako nieruchomość był on użytkowany przez tutejszą parafię luterańską). Po zakoń-

czeniu wojny został wywłaszczony w 1971 roku. Współcześnie funkcjonuje w nim 

komenda hufca Związku Harcerstwa Polskiego (Szczepankiewicz-Battek 2015, s. 73). 

Do grupy elementów dziedzictwa ewangelickiego w Zduńskiej Woli jest zaliczany 

także cmentarz ewangelicki przy ul. Łaskiej 40B (fot. 74a i 74b). 

      

Fot. 72a. i 72b. Ewangelicko-Augsburski kościół parafialny w Zduńskiej Woli  

Źródło: P. Dolata (72a), A. Kruś (72b). 

                                                           
42

 Obiekt wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod numerem 295  

z 27.05.1976 r. 
43

 Jest to obiekt zabytkowy pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku, wpisany do wojewódzkiego 

rejestru zabytków pod nr rej.: 992 z 30.12.1967 r. 
44

 Dawny dom parafialny, ob. Szkoła Muzyczna, obiekt wpisany do wojewódzkiego rejestru zabyt-

ków pod nr rej.: 380 z 17.10.1989 r. 
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Fot. 73. Zduńska Wola – aleja Kościuszki (fotografia z lat 90. XX w.). W centrum kościół 

ewangelicki, w tle piętrowy budynek dawnego domu parafialnego i pastorówki 

Źródło:http://zdunska_wola.fotopolska.eu/Zdunska_Wola/b47650,Kosciol_ewangelicko-

augsburski.html?f=199470-foto (dostęp: 25.09.2017 r.) 

 

Powstały w 1825 roku cmentarz, z racji wzrostu liczebności społeczności luterań-

skiej, ulegał kilkukrotnym zmianom terytorialnym. Jego granice trzykrotnie powię-

kszano: w1865, 1889 i w 1912 roku. Otaczający go od strony ul. Łaskiej, murowany 

płot z bramą powstał na przełomie wieków XIX i XX (Pawelec, Pohl, Wójcik 2007, 

s. 13). Cmentarz parafii ewangelickiej w Zduńskiej Woli stanowi miejsce pochówku 

wielu zasłużonych członków społeczności luterańskiej. Dzisiaj sąsiaduje z cmenta-

rzem rzymskokatolickim. 

 

     

Fot. 74a. i 74b. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Zduńskiej Woli 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Z historią cmentarza związane są także losy dawnego ewangelickiego domu 

starców i sierot (fot. 75a). Jego budowę rozpoczęto w 1912 roku, w sąsiedztwie cmen-

tarza przy ul. Łaskiej. W związku z wykańczaniem obiektu, wprowadzanie pierwszych 

pensjonariuszy nastąpiło dopiero w 1916 roku (Pawelec, Pohl, Wójcik, 2007 s. 14).  
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Fot. 75a. i 75b. Siedziba dawnego ewangelickiego Domu Starców i Sierot  

współcześnie siedziba Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli 

Źródło: (fot. 75a): http://domyopieki.biz/Dom_Pomocy_Spolecznej_w_Zdunskiej_Woli,f253.html 

oraz http://muzeumzdunskawola.blogspot.com/2017/07/stworzony-by-pomagac-historia-domu.html  

(dostęp 30.09.2017 r.), (fot. 75b) A. Kruś 

 

Obiekt ten powstał w celu upamiętnienia wielkiego patrioty i ważnej dla ewange-

lickiej parafii w Zduńskiej Woli postaci – pastora Edwarda Boernera45. Do dziś obiekt 

ten należy do parafii ewangelickiej, dzierżawiony przez Starostwo Powiatowe od lat 

90. XX wieku na cele Domu Pomocy Społecznej (fot. 75b)46. 

4.3.12. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rawie Mazo-

wieckiej 

Jedną z najmniejszych liczebnie ewangelickich wspólnot na terenie województwa 

łódzkiego jest parafia w Rawie Mazowieckiej. Niespełna dwudziestu wiernych  

z Rawy i okolic kultywuje tradycję zboru liczącego w latach 20. XX wieku około 

2500 osób (Fijałkowski 1991b, s.21). Pomimo zniszczeń, jakie przyniosły lata obu 

wojen światowych, w przestrzeni miasta widoczne pozostają nieliczne elementy 

ewangelickiego dziedzictwa: kościół parafialny (dawny rzymskokatolicki kościół  

św. Ducha), dom parafialny oraz pozostałości cmentarza ewangelickiego. 

Kościół wzniesiono w stylu gotyckim w drugiej połowie XIV wieku47. Pierwotnie 

pełnił on funkcję kaplicy przyszpitalnej. W 1378 roku znalazł się w posiadaniu płoc-

kich benedyktynów obecnych w mieście do 1821 roku, tj. aż do zniesienia opactwa. 

                                                           
45

 Ks. Edward Boerner (1833–1910) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, od 1856 

roku proboszcz parafii w Zduńskiej Woli. Uczestnik powstania styczniowego. Dzięki jego działaniom 

nastąpił silny rozwój parafii. Inicjator Kasy Wdów i Sierot po Ks. Pastorach, Ochotniczej Straży 

Ogniowej. W podziękowaniu za jego ofiarną służbę parafianie zadecydowali o budowie ewange-

lickiego domu opieki dla sierot i starców, którego patronem został właśnie ks. Boerner. 
46

 Wywiad swobodny z ks. Cezarym Jordanem – proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej 

w Zduńskiej Woli – luty 2015 r. 
47

 Analizy cech architektonicznych dokonano samodzielnie podczas przeprowadzonej inwentaryzacji 

terenowej. 



183 
 

Wkrótce potem, w 1826 roku, wyniszczony, opustoszały kościół sprzedano gminie 

ewangelickiej48, a zrujnowany szpital rozebrano (Zajączkowski 1975, s. 606). 

W niedługim czasie do kościoła dobudowano plebanię, gdzie mieściło się mieszka-

nie dla księdza i kantora. Kościół po kapitalnym remoncie był gotowy do pełnienia 

swoich funkcji w 1829 roku. Wydarzenia z okresu I wojny światowej przyniosły dla 

rawskiej parafii tragiczne skutki. W wyniku działań wojennych uszkodzone zostały 

zarówno plebania, jak i zabytkowy kościół49. 

 

     

Fot. 76a. i 76b. Kościół ewangelicko-augsburski w Rawie Mazowieckiej 

Źródło: fot. A. Kruś 

Kolejnym modernizacjom świątynia została poddana w 1931 roku na okoliczność 

obchodzonej z opóźnieniem uroczystości 100-lecia parafii. Do kościoła dobudowano 

wtedy wieże i wyposażono go w nowe dzwony (fot. 76a). Pomyślny rozwój rawskiej 

wspólnoty przerwał wybuch II wojny światowej. Wskutek zbombardowania kościół 

ponownie nadawał się do remontu. Po wojnie, brak stałego duchownego i zakwestio-

nowanie prawa własności parafii do kościoła i domu parafialnego spowodowały, że 

ewangelicy rawscy o odzyskanie swojego majątku walczyli przez siedem lat50.W tym 

czasie na nabożeństwa uczęszczali do odległego o ponad 30 km Tomaszowa Mazo-

wieckiego. Starania o odzyskanie obiektów parafialnych przypisuje się osobie  

ks. prof. Woldemara Gastparego51. Pierwsze powojenne nabożeństwo w odzyskanej  

i odbudowanej świątyni odbyło się w atmosferze wielkiego święta w czerwcu 1952 

                                                           
48

 Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej (ok. 2012), druk ulotny 

wydany przez parafię ewangelicką, Rawa Maz. s. 2-3. 
49

 Wywiad swobodny z p. diakon Haliną Radacz – proboszczem parafii luterańskiej w Rawie 

Mazowieckiej – lipiec 2017 r. 
50

 Wywiad swobodny z p. diakon Haliną Radacz – proboszczem parafii luterańskiej w Rawie 

Mazowieckiej – lipiec 2017 r. 
51

 Prof. Woldemar Gastpary (1908-1984) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, pro-

boszcz parafii w Tomaszowie oraz parafii św. Trójcy w Łodzi, członek prezydium Polskiej Rady 

Ekumenicznej, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1965–1981. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rektor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84ska_Akademia_Teologiczna_w_Warszawie
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roku52. Współcześnie kościół jest obiektem zabytkowym wpisanym do wojewódz-

kiego rejestru zabytków w 1967 roku (fot. 76b)53. 

Dobudowany do kościoła w latach 60. XX wieku dom parafialny, tymczasowo 

przejęły władze miasta na potrzeby szkoły krawieckiej. Obiekt ten nadal pełni swoje 

pierwotne funkcje i stanowi własność rawskiej parafii ewangelickiej (fot. 77a i 77b). 

Podobnie jak budynek kościoła, wymaga prac remontowych, które dla niewielkiej 

grupy wiernych są wielkim wyzwaniem54. 
 

  

Fot. 77a. i 77b. Dom parafialny parafii ewangelicko-augsburskiej w Rawie Mazowieckiej 

Źródło: fot. P. Wisełka 

Rawski cmentarz ewangelicki założono w sąsiedztwie rzymskokatolickiego. Data 

jego założenia nie jest znana, inskrypcje z najstarszych zachowanych nagrobków  

(z lat 1834–1850) wskazują, iż była to pierwsza połowa XIX wieku (Fijałkowski 

1991b, s. 21). Obecnie stanowi on fragment cmentarza komunalnego na który 

prowadzi odrębna brama. Nietrwała granica oddzielająca go od części katolickiej 

(najprawdopodobniej był to żywopłot) została zatarta. W latach 80. XX wieku, kiedy 

na rawskim cmentarzu zaczęło brakować miejsc do pochówków, ewangelickie 

nagrobki (także te najcenniejsze z XIX-wieku) zaczęto sukcesywnie usuwać. Do 

przejęcia całości terenu przez stronę katolicką doszło po wojnie, na podstawie 

założonej księgi wieczystej. Proces usuwania nagrobków ewangelickich jest 

kontynuowany, sukcesywnie znikają one z rawskiego cmentarza. Ostatnie, które 

można jeszcze zaobserwować w przestrzeni cmentarza komunalnego, prezentują 

fotografie 78a i 78b55
. 

                                                           
52

 Wywiad swobodny z Panią diakon Haliną Radacz – proboszczem parafii luterańskiej w Rawie 

Mazowieckiej – lipiec 2017 r. 
53

 Na podstawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego 

(stan na 01.09.2016 r.). 
54

 Wywiad swobodny z Panią diakon Haliną Radacz – proboszczem parafii luterańskiej w Rawie 

Mazowieckiej – październik 2016 r. 
55

 Wywiad swobodny z Panią Diakon Haliną Radacz – proboszczem parafii luterańskiej w Rawie 

Mazowieckiej – lipiec 2017 r. 
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Fot. 78a. i 78b. Relikty luterańskich nagrobków na cmentarzu komunalnym w Rawie Maz. 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Do lat 90. XX wieku, do parafii należała również działka przy pl. Niepodległości 1, 

gdzie mieści się obecnie Starostwo Powiatowe (wcześniej siedziba lokalnych władz 

PZPR). Jej rewindykacja przez rawską parafię ze względu na przedawnienie sprawy, 

nie powiodła się
56

. 

4.3.13. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tomaszowie 

Mazowieckim 

Obiekty reprezentujące dziedzictwo ewangelików augsburskich w Tomaszowie 

Mazowieckim są na skalę województwa unikatowe. W przestrzeni miasta zachowały 

się aż dwa kościoły parafialne: pierwszy z nich (fot. 79a i 79b), usytuowany po-

środku północnej pierzei rynku (ob. plac Kościuszki), drugi pełniący obecnie funkcje 

parafialne, przy ul. św. Antoniego (fot. 80a i 80b). Poza budynkami kościołów 

parafia w Tomaszowie administruje plebanią, w której mieści się kaplica i kancelaria 

parafii, cmentarzem ewangelicko-augsburskim przy ul. Smutnej, dwiema kamieni-

cami przy pl. Kościuszki oraz nieruchomością przy ul. Tkackiej57. 

Pierwszym miejscem kultu tomaszowskich ewangelików był kościół św. Trójcy, 

usytuowany przy dawnym rynku św. Józefa (ob. pl. Kościuszki 21). Budowa 

świątyni w stylu klasycystycznym została rozpoczęta w 1823 roku58. W tym samym 

                                                           
56

 Wywiad swobodny z p. Diakon Haliną Radacz – proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej  

w Rawie Mazowieckiej – październik 2016 r. 
57

 Na podstawie wywiadu swobodnego z ks. Wiesławem Żydlem – proboszczem parafii w Toma-

szowie Maz. – październik 2017 r. 
58

 Podając za K. Stefańskim, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. XXXVII s. 259, rozpoczęcie 

prac budowlanych nastąpiło dopiero w roku 1825. 
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czasie po obu jego stronach trwała także budowa kolejnych obiektów parafialnych: 

plebani oraz szkoły ewangelickiej. Wznoszenie pierwszego murowanego kościoła 

w Tomaszowie, łącznie z okresami jego rozbudowy i wyposażania trwało ok. 17 lat, 

tj. do 1841 roku (Kneifel 1971, s. 120). Służył on luteranom do momentu ukoń-

czenia budowy drugiego kościoła pw. Zbawiciela w 1902 roku, stał się także 

ważnym dla nich miejscem po II wojnie światowej. Od 1950 roku objęty został 

ochroną konserwatorską. W latach 60. XX wieku, wydzierżawiony parafii polsko-

katolickiej. Obecnie powtórnie znajduje się pod administracją parafii ewangelickiej 

i bezzwłocznie wymaga prac remontowych. Do parafii należą również dwie kamie-

nice zlokalizowane po obu stronach kościoła św. Trójcy, przy pl. Kościuszki 20 i 22 

(dawna szkoła ewangelicka i plebania – fot. 79a i 79b), obecnie pełniące funkcje 

częściowo usługowe (parter) i częściowo mieszkaniowe (I piętro)59. 

     

Fot. 79a. i 79b. Kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy w Tomaszowie Mazowieckim.  

Fotografia z 1940 roku oraz jego widok współczesny 

Źródło: (fot. 79a) http://tomaszow_mazowiecki.fotopolska.eu/904528,foto.html?o=u51600&p=1 

(dostęp: 20.09.2017 r.); (fot. 79) A. Kruś 

 

Wraz z rozwojem parafii, mieszczący kilkaset osób kościół św. Trójcy okazał się 

zbyt mały. Po powołaniu odpowiedniego komitetu, podjęto działania mające doprowa-

dzić do budowy nowego kościoła dla rozwijającego się zboru. Starania o uzyskanie 

stosownych zezwoleń i zbiórka funduszy trwały kilka lat. Jesienią 1896 roku rząd 

carski wydał stosowne pozwolenie, dzięki któremu pół roku później, w 1897 roku, 

ruszyły prace budowlane. Ewangelicki kościół Zbawiciela w Tomaszowie Mazowie-

ckim został ukończony w 1902 roku. Powstał jako świątynia reprezentująca styl 

neogotycki (fot. 80a i 80b). W roku ukończenia budowy jego wieża, o wysokości  

60 m, była najwyższym punktem zabudowy miasta (Góral, Kotewicz 1992, s. 159). 

                                                           
59

 Wywiad z ks. Wiesławem Żydlem – proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Tomaszowie 

Mazowieckim – grudzień 2015. 
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Fot. 80a. i 80b. Kościół Zbawiciela w Tomaszowie Mazowieckim.  

Pocztówka z okresu XX w. oraz jego widok współczesny 

Źródło: (fot. 80a) http://tomaszow_mazowiecki.fotopolska.eu/497487,foto.html?o=b72515&p=1 

(dostęp 20.09.2017 r.), (fot. 80b) A. Kruś 

Wiele cennych obiektów kryje się także we wnętrzu kościoła: obraz ołtarzowy 

„Spotkanie Zmartwychwstałego Chrystusa z Marią Magdaleną” autorstwa Wojciecha 

Gersona, marmurowa chrzcielnica, 31-głosowe organy oraz witraże firmy H. Schlein 

z Zittau (Żytawy). Dzwony zamontowane w wieży zostały odlane w Bochum, 

a zainstalowany na wieży zegar pochodzi z berlińskiego zakładu braci Meister
60

. 

Ewangelicki kościół pw. Zbawiciela jest obiektem zabytkowym wpisanym do woje-

wódzkiego rejestru zabytków w 1993 roku (nr rej.: 436 z 1993-10-08). 

Wkrótce po uroczystym poświęceniu kościoła, w latach 1901–1902 w jego 

otoczeniu wzniesiono plebanię (fot. 81a i 81b), gdzie mieści się niewielka kaplica 

oraz budynek gospodarczy, nawiązujące do tego samego stylu architektonicznego, co 

kościół – neogotyku (Kneifel 1971, s. 120). 

 

     

Fot. 81a. i 81b.Plebania kościoła ewangelickiego w Tomaszowie Mazowieckim 

Źródło: fot. A. Kruś 

                                                           
60

 Luteranie w historii Tomaszowa [w:] „Tomaszowski Informator Tygodniowy”, nr 14 (1133) z dnia  

6 kwietnia 2012 r. s. 29 
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Nawiązując do obchodów jubileuszu 2017 roku – 500-lecia Reformacji w Europie  

i w Polsce, warto podać jeszcze jeden ciekawy fakt dotyczący parafii w Tomaszowie. 

W 1917 roku, na pamiątkę 400-lecia wyżej wspomnianego wydarzenia, przed kościo-

łem parafialnym Zbawiciela posadzono drzewo – dąb reformatora Marcina Lutra  

(fot. 82a i 82b). Ten żywy, stuletni pomnik trwa do dzisiaj na swoim miejscu i jest 

jedynym dębem w województwie łódzkim, który pozostaje pod opieką Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego. W skali kraju takich „pomników” jest około pięciu 

(Żerański 2017, s. 60). W miejscu tym znajduje się również kamień z okolicznościo-

wym napisem „Dąb Lutra – Luterreiche 1517–1917”61. 

     

Fot. 82a. i 82b. Dąb reformatora przed kościołem luterańskim w Tomaszowie 

Źródło: fot. A. Kruś 

Dzieje cmentarza ewangelickiego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej 

16 (fot. 83a i 83b) są ściśle powiązane z losami samej parafii. Tereny pod nekropolię 

zostały ofiarowane ewangelikom przez hrabiego Antoniego Ostrowskiego w tym 

samym czasie, co plac pod budowę kościoła, tj. około 1823 roku62. 

     

Fot. 83a. i 83b. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Tomaszowie Mazowieckim 

Źródło: fot. A. Kruś 

                                                           
61

 Jedyny taki dąb w Polsce – artykuł opublikowany w „Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym” 

(TIT) w wydaniu nr 47 (1114) z dnia 25 Listopada 2011r. 
62

 Informację o treści: „Alexander Hoefig Graf, Antoni Ostrowski als Gründer des evangelischen 

Kirchensystems Tomaschow“ podaje Neue Lodzer Zeitung wydana 07.04.1935. 
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Fot. 84. Nieruchomość parafialna  

przy ul. Smutnej 

Źródło: fot. A. Kruś 

Fot. 85. Nieruchomość parafialna  

przy ul. Tkackiej w Tomaszowie 

Źródło: fot. A. Kruś 

Użytkowanie cmentarza rozpoczęto w 1831 roku63
. Na terenie nekropolii znajduje 

się kilkanaście grobów zasłużonych dla miasta osób: przemysłowców, filantropów  

i pastorów tomaszowskiego zboru. Po przeciwnej stronie cmentarza ewangelickiego 

(ul. Smutna 29) odnajdziemy także niewielkich rozmiarów budynek (fot. 84) należący 

do parafii, która zarządza jeszcze nieruchomością przy ul. Tkackiej 11 (fot. 85). 

Budynek ten przeszłości pełnił funkcje szkolne, obecnie mieści się w nim szkoła 

zawodowa. 

4.3.14. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łowiczu64 

Będąca współcześnie właściwie w zaniku wspólnota ewangelicka z Łowicza na 

terenie miasta pojawiła się w 1836 roku (Fijałkowski 1993, s. 260). Pozostałości po 

bytności XIX-wiecznej parafii ewangelickiej koncentrują się wokół dwóch miejsc: 

zbiegu ulic Browarnej i Podrzecznej, gdzie mieści się dawny kościół parafialny  

i dom parafialny (z kaplicą filialną) oraz przy ul. Bocznej, gdzie zlokalizowany jest 

ewangelicki cmentarz (Undas, Wypisy z historii... 2005). 

Po oficjalnym erygowaniu parafii, szybko okazało się, że tymczasowy dom mo-

dlitwy, który mieścił się przy Nowym Rynku (dawny rynek Kilińskiego), nie wy-

starczy. Zdecydowano o budowie murowanego kościoła na działce u zbiegu ulic 

Browarnej i Podrzecznej. Plany kościoła, autorstwa Jana Łuczaja, zakładające 

powstanie kościoła w stylu klasycystycznym, zatwierdzono w 1838 roku (fot. 86a  

i 86b). 
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 http://historia.luter2017.pl/cmentarz-ewangelicko-augsburski-tomaszowie-mazowieckim/ (dostęp 

20.10.2017 r.). 
64

 W dniu 30.06.2001 roku, parafia Ewangelicko-Augsburska w Łowiczu została przekształcona  

w filiał parafii luterańskiej w Kutnie. 



190 
 

     

Fot. 86a. i 86b.Dawny kościół ewangelicko-augsburski w Łowiczu – obecnie galeria sztuki 

Źródło: (fot. 86a) A. Kruś, (fot. 86b); http://fotopolska.eu/293982,foto.html?o=b22001&p=1 

(dostęp 30.09.2017 r.) 

W trakcie budowy dokonano kilku niewielkich zmian w projekcie, które naniósł 

znany architekt Henryk Marconi. Poświęcenie kościoła odbyło się jesienią 1839 

roku, jednak, z racji przekroczenia budżetu, prace wykończeniowe przy kościele 

(budowa wieży, otynkowanie elewacji) i jego uposażanie trwały jeszcze niemal  

10 lat65. Od lat 90. XX wieku kościół nie pełni już funkcji religijnych, warto więc 

wspomnieć kilka słów na temat jego wnętrza. Cytując za ks. Marcinem Undasem, 

byłym proboszczem parafii łowickiej (Wypisy z historii..., 2005), tak można przy-

bliżyć jego pierwotne wnętrze: 

Przy wejściu na drewnianych stojakach znajdowały się dwie blaszane puszki 

ofiarne. W nawie znajdowało się 35 ławek „drewnianych, pod jesion malowanych” 

i dwanaście ławek bez poręczy. Murowany ołtarz zdobił obraz „z wizerunkiem 

Zbawiciela ukrzyżowanego, w ramie pozłacanej”. Był on dziełem niejakiego 

Wolsdorfa, żołnierza stacjonującego w Łowiczu pułku. Na ołtarzu stał „krucyfiks 

miedziany, posrebrzany i pozłacany” oraz posrebrzane lichtarze. Po jednej stronie 

ołtarza (lewej, patrząc na ołtarz) znajdowała się drewniana kazalnica, po drugiej 

„chrzcielnica kamienna, na biało lakierowana, z przykryciem miedzianym, posre-

brzanym”. Wyposażenie uzupełniały 4 tablice „do oznaczenia pieśni”. Wnętrze 

oświetlał duży żyrandol z mosiężnej blachy, z 24 lichtarzami oraz umieszczone na 

ścianach 10 kinkietów z reflektorami. 

Migracje przynoszące stopniowy ubytek wiernych stopniowo dziesiątkowały 

łowicki zbór. Tuż po powstaniu styczniowym parafia łowicka liczyła około dwóch 
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 Wypisy z historii ewangelików w Łowiczu – Rękopis autorstwa ks. Marcina Undasa – proboszcza 

parafii w Łowiczu w latach 1987-2001, Zgierz 21.11.2005 r. 
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Fot. 87. Luterańska kaplica filialna  

(dawna pastorówka) w Łowiczu  

przy ul. Podrzecznej  

Źródło: fot. A. Kruś 

 

tysięcy osób, a pod koniec XIX wieku jej liczebność spadła do niespełna tysiąca 

(Fijałkowski 1991a, s. 132). Tragiczne skutki obu wojen światowych również przy-

czyniły się do stopniowego ubytku parafian. Zdziesiątkowanie parafii wywarło 

olbrzymi wpływ na luterańskie dziedzictwo, jakie pozostało na terenie Łowicza. 

Około 1980 roku, w realiach Polski socjalistycznej, nieliczni łowiccy ewangelicy nie 

byli już w stanie ponosić kosztów utrzymania niszczejącej świątyni. W porozumieniu 

z konsystorzem kościoła, zgromadzeniem parafialnym oraz radą diecezjalną, w maju 

1985 roku zapadła decyzja o sprzedaży miastu kościoła razem z przylegającą działką. 

W perspektywie kilku lat i dla miasta utrzymanie tego obiektu okazało się zbyt dużym 

wyzwaniem. Samorząd miasta zdecydował sprzedać zabytek inwestorowi prywatne-

mu. Ofertę zakupu i gruntownego remontu złożył, pochodzący z Łowicza artysta 

malarz związany z warszawską ASP, Andrzej Biernacki. Założona przez niego w tym 

miejscu Galeria Browarna powstała w 1991 roku66. 

Współczesną siedzibą tej niewielkiej 

wspólnoty ewangelickiej jest kamienica  

z kaplicą filialną przy ul. Podrzecznej 15/5, 

wzniesiona w latach 1852–1853 (Fijałko-

wski1991a, s. 131). Wcześniej w budynku 

na piętrze znajdowało się mieszkanie pa-

stora, poniżej mieściła się szkoła i miesz-

kanie nauczyciela. Obecnie budynek jest 

częściowo zamieszkany przez lokatorów, 

na piętrze znajduje się mieszkanie pastora 

i kaplica filialna (fot. 87). 

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Łowiczu założony został w 1841 roku67. 

Położony na obrzeżach miasta przy ul. Bocznej 9, obok rzymskokatolickiego 

cmentarza katedralnego (fot. 88a i 88b). Na jego teren prowadzi zabytkowa brama 

w stylu klasycystycznym. Łowicki cmentarz to miejsce wiecznego spoczynku człon-

ków parafii, jej administratorów i ich rodzin oraz wielu zasłużonych dla miasta osób 
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 Źródło: http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/malarstwo-w-pieknym-kosciele,204611,art,t,id,tm.html 

(dostęp 20.10.2017 r.). 
67

 Nie było to pierwsze miejsce pochówków ewangelików w Łowiczu, odbywały się one już od końca 

XVIII wieku, w północno-wschodniej części miasta, przy cegielni G. Reineckego. Cmentarz został 

zlikwidowany w 1860 roku w związku z budową linii kolejowej Warszawa–Bydgoszcz(Fijałkowski 

P., 1993, s.262-263). 
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m.in. Jana Wegnera68 i jego rodziny, których grobowce sięgają czasów założenia 

cmentarza. Na jego terenie odnajdziemy również przykłady cennych grobowców: 

m.in. J.G. Saxa w formie niewielkiej świątyni. W 1989 r., na podstawie umowy 

zawartej z parafią katedralną mur oddzielający oba cmentarze rozebrano i zostały 

one połączone69. 

     

Fot. 88a. i 88b. Cmentarz ewangelickiego w Łowiczu oraz widok na tzw. dom grabarza 

Źródło: fot. A. Kruś 

Stan cmentarza niestety nie jest zadowalający. Większość grobów pod wpływem 

czasu straciła swoich opiekunów i ulega stopniowemu niszczeniu. Jest to jednak 

miejsce wyjątkowe, którego wystrój, na przekór upływowi lat, przypomina o obec-

ności luteranów w Łowiczu. Od lat 90. XX wieku, cmentarz objęty został ochroną 

konserwatorską. Poza terenem cmentarza do wojewódzkiego rejestru zabytków 

wpisane zostały: wcześniej wspomniany grobowiec rodziny Sax i prowadząca na teren 

cmentarza brama70. 

4.3.15. Dziedzictwo Ewangelików-Augsburskich w Wieruszowie 

Ślady swojego bytowania luteranie pozostawili także w peryferyjnie położonym 

Wieruszowie. W 1815 roku, decyzją kongresu wiedeńskiego na Prośnie i Niesobiu 

zaborcy wytyczyli granicę pomiędzy Prusami i Królestwem Polskim. W ten sposób, 

położony wówczas w województwie kaliskim, Wieruszów stał się miastem granicz-

nym, natomiast jego zachodnie przedmieście, zwane Podzamczem, znalazło się  

                                                           
68

 Jan Wegner (1909–1996) – polski historyk i regionalista, badacz dziejów ziemi łowickiej, kustosz, 

kurator nieborowskiego oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie, nauczyciel łowickiego 

gimnazjum. 
69

 Na podstawie wywiadu swobodnego z ks. dr Marcinem Undasem, proboszczem parafii w Łowiczu 

w latach 1987–2001. 
70

 Na podstawie wykazu obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego 

(stan na 16.10.2018 r.). 
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Fot. 89. Kościół ewangelicko- 

-augsburski w Wieruszowie 

Źródło: fot. P. Dolata 

 

w Wielkim Księstwie Poznańskim Królestwa Prus i otrzymało nową nazwę 

Wilhelmsbrück (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego..., t.VIII, s. 492). 

To właśnie w obrębie dzielnicy Podzamcze zachowane zostały relikty luterań-

skiego dziedzictwa. Formująca się w tym mieście ewangelicka wspólnota, w 1826 

roku liczyła 74 osoby. Osiem lat później, w 1833 roku założony został cmentarz 

ewangelicki, poświęcony przez pastora Samuela Sachsa z Wielunia (Włodarczyk 

2011a, s. 43). Kościół został wybudowany dopiero w 1888 roku. Swój dalszy rozwój, 

bardzo słabo udokumentowany, wieruszowska wspólnota zawdzięcza osiedlającym 

się tutaj osadnikom pruskim, zrzeszonym w ewangelickiej gminie, ostatecznie ufor-

mowanej w 1893 roku (Grądziel 2016, s. 81-82). Przez analogię do pozostałych 

miast województwa łódzkiego, zakładać należy jej dalszy rozwój aż do wybuchu II 

wojny światowej, który na terenie całego województwa łódzkiego przyniósł kres 

dotychczasowej działalności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Wieruszowski kościół ewangelicki jest obie-

ktem czynnym, administracyjnie podlegającym, 

jako filiał, parafii luterańskiej w Kępnie (die-

cezja pomorsko-wielkopolska). Jest on zlokali-

zowany w samym centrum dzielnicy Podzam-

cze, na niewielkim wzniesieniu (fot. 89). 

Architektonicznie luterańska świątynia jest 

zbudowana z cegły i nosi znamiona stylu 

neogotyckiego, m.in. posiada wieżę zakoń-

czoną ostrosłupowym dachem. Zastosowane 

pokrycie dachowe stanowią tzw. łupki, co jest 

rzadko spotykanym rozwiązaniem w tej części 

Polski. Budowlę wzniesiono na planie prosto-

kąta. Jego wnętrze można oglądać podczas 

nabożeństw odprawianych co dwa tygodnie. 

Na terenie wieruszowskiego Podzamcza, przy ul. Kępińskiej, zlokalizowano 

również cmentarz ewangelicki z pierwszej połowy XIX wieku (Włodarczyk 2011a,  

s. 43). Znajduje się tutaj kilkanaście dość dobrze zachowanych nagrobków o wysokiej 

wartości historycznej, najstarsze z XIX wieku. Obecna jest tu także dzika roślinność, 

m.in. bluszcz. Wieruszowski cmentarz jest obiektem czynnym, stanowi miejsce po-

chówków protestantów z Wieruszowa i jego okolic (fot. 90a i 90b). 
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Fot.90a. i 90b. Tablice nagrobkowe z cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Wieruszowie 

Źródło: fot. P. Dolata 

4.3.16. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Zelowie71 

Ze względu, iż zelowska parafia jest wspólnotą stosunkowo młodą na tle całego 

województwa, wypracowane przez tutejszych luteranów dziedzictwo jest dosyć 

skromne. Zelowscy ewangelicy byli przez lata związani naprzemiennie z Pożdzeni-

cami i Bełchatowem, i to tam upatrywać należy najstarszych elementów dziedzictwa 

związanych z tą wspólnotą. 

O obecności w Zelowie niespełna 20-osobowej parafii przypomina XX-wieczny 

kościół parafialny i pojedyncze nagrobki na cmentarzu ewangelicko-reformowanym. 

Brak własnego kościoła, a co za tym idzie uciążliwa konieczność dojazdu do 

oddalonych o kilka kilometrów Pożdżenic, spowodowała, że zelowscy luteranie rozpo-

częli starania o pozyskanie środków na wzniesienie własnej świątyni. Tymczasowo, 

dzięki porozumieniu z władzami gminy, nabożeństwa odprawiali w jednej z sal 

budynku szkolnego przy ul. Szkolnej 5. Zebranie funduszy na budowę kościoła nie 

było łatwym zadaniem, więc pozyskiwanie środków zelowscy luteranie rozpoczęli od 

opodatkowania na ten cel – samych siebie. Wsparcia finansowego na ten cel udzielili 

także ewangelicy reformowani z Zelowa oraz szereg osób prywatnych. Po zebraniu 

odpowiednich środków, w 1931 roku, po uroczystym wmurowaniu kamienia węgiel-

nego na placu przy ul. Żeromskiego 46 (dawna ul. Ewangelicka), rozpoczęto prace 

budowlane. Po pięciu latach budowy, w maju 1936 roku, kościół pw. Gustawa Adolfa 

udało się ukończyć i uroczyście zainaugurować jego działalność (fot. 91a). Zelowski 

kościół został zbudowany w stylu eklektycznym z charakterystyczną czworokątną 

wieżą zakończoną iglicą (Papuga, Gramsz 2003, s. 154; Seroka, Gurgul, Zarzeczna 
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 Pełna nazwa parafii brzmi Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zelowie-Bełchatowie. 
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2007, s. 192). Jeśli chodzi o wygląd swojego wnętrza, w skali województwa jest 

świątynią wyjątkową (fot. 91b). Układ zelowskiego ołtarza różni się od układu 

typowego dla ewangelickich kościołów. Nie znajdziemy tutaj obrazu ołtarzowego  

z wizerunkiem Chrystusa, ale stół z umieszczoną nad nim skromną amboną. W swo-

ich murach gromadzi on kilkunastoosobową wspólnotę na nabożeństwach odbywają-

cych się dwa razy w ciągu miesiąca. 
 

    

Fot. 91a. i 91b. Kościół ewangelicko-augsburski w Zelowie 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Fot. 92. Cmentarz parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie 

Źródło: http://www.zelandia.pl/cmentarz/photos/2005_znicze/index.html (dostęp 20.10.2017r.). 

Ze względu na brak swojego cmentarza w mieście, członkowie zelowskiej parafii 

korzystają z cmentarza parafii ewangelicko-reformowanej przy ul. Cmentarnej 16  

(fot. 92) (Lipiński 2013, s. 32-33). Funkcjonuje on na terenie miasta od 1854 roku jako 

trzeci cmentarz grzebalny (Papuga, Gramsz 2003, s. 65; Seroka, Gurgul, Zarzeczna 

2007, s. 191). 

Jak wcześniej wspomniano, aby omówić elementy dziedzictwa ewangelików zelo-

wskich, należy wskazać nie tylko na obiekty z przestrzeni Zelowa, ale także z miejsco-

wości Pożdżenice. We wsi oddalonej o 3,5 km od Zelowa, w 1857 roku uformował się 

ewangelicki zbór, który uznawany jest za zalążek parafii zelowskiej (Kneifel 1971, 

s. 109).  
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Fot. 93a. i 93b. Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Pożdżenicach (gm. Zelów) 

Źródło: fot. A. Kruś 

Niestety, współcześnie w Pożdżenicach, poza mocno zniszczonym wiejskim 

cmentarzem ewangelickim (fot. 93a i 93b) założonym równocześnie z powołaniem 

zboru, nie zachowały się już żadne ślady działalności protestantów. Cmentarz jest 

mocno zarośnięty i zniszczony, jednak niektóre nagrobki są odwiedzane, o czym 

świadczą pozostawione znicze i kwiaty. Jest on także dość mocno utrwalony 

w świadomości mieszkańców i pomimo iż nie jest oznakowany, okoliczni mieszkańcy 

doskonale orientują się co do jego lokalizacji. 
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4.4. Dziedzictwo kulturowe Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na 

obszarze zanikłych parafii i filiałów 

4.4.1. Wprowadzenie 

Całokształt dziedzictwa luterańskiego w przestrzeni województwa łódzkiego obejmuje 

obiekty genetycznie związane z ewangelickimi parafiami dziś już zanikłymi
72

. 

Podobnie jak w części poprzedniej, przed rozpoczęciem analizy tej części luterańskiego 

dziedzictwa materialnego należy ustalić kolejność, w jakiej wskazane ośrodki będą 

omawiane. I w tym przypadku najbardziej uzasadnione będzie kryterium chronolo-

giczne. Badane ośrodki parafialne zaprezentowane zostaną zgodnie z datą ich erygo-

wania (tab. 11): 

Tabela. 11. Zanikłe wspólnoty luterańskie województwa łódzkiego według daty powstawania 

Lp Parafia Data erygowania 

1 Parafia e. a. w Sieradzu 1822 

2 Parafia e. a. w Konstantynowie Ł.  1826 

3 Parafia e. a. w Łodzi (4 ośrodki) 1826 

4 Parafia e. a. w Brzezinach  1829 

5 Parafia e. a. w Bełchatowie 1837 

6 Parafia e. a. w Nowosolnej 1838 

7 Parafia e. a. w Aleksandrowie Ł.  1839
73

 

8 Parafia e. a. w Łęczycy 1841 

9 Parafia e. a. w Kleszczowie 1847 

10 Parafia e. a. w Piotrkowie Tryb. 
 

 1873
74

 

11 Parafia e. a. w Pabianicach
 

1929
75

 

12 Parafia e. a. w Radomsku 1936 

13 Parafia e. a. w Andrzejowie  1936 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kneifel (1971) 

  

                                                           
72

 W tej części pracy, jako wyjątki, autorka umieszcza również elementy dziedzictwa luterańskiego gene-

tycznie związanego z parafiami funkcjonującymi: w Aleksandrowie Łódzkim, Pabianicach, Piotrkowie 

Trybunalskim itd., które nie są obecnie w ich władaniu.  
73

 W przypadku Aleksandrowa Ł. autorka podaje faktyczną datę powołania filiału parafialnego w Hucie 

Bardzyńskiej (1839), nie jest to data erygowania parafii (ta powstała w 1801 r.) 
74

 W przypadku Piotrkowa Tryb. autorka podaje faktyczną datę powołania filiału parafialnego 

w Gieskach (1873), nie jest to data erygowania parafii (ta powstała w latach 1793–1796). 
75 W przypadku Pabianic autorka podaje faktyczną datę wzniesienia obiektu na obszarze kantoratu 

(1929), nie jest to data erygowania parafii (ta powstała w 1818 r.). 
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4.4.2. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Sieradzu 

Po dawnej gminie ewangelickiej w Sieradzu nie pozostało już ani wielu świadków, 

ani wiele reliktów. O obecności w Sieradzu protestantów przypomina jedynie dawny 

ewangelicki kościół parafialny przy ul. Kościuszki 19. Współcześnie to zabytkowy 

wojskowy kościół rzymskokatolicki pw. Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imie-

nia Maryi (fot. 94a i 94b). 

Luteranie z Sieradza nigdy nie stanowili licznej wspólnoty. Sama parafia luterańska 

powstała z inicjatywy Komisji Województwa Sieradzkiego w 1822 roku i funkcjo-

nowała na terenie miasta do końca II wojny światowej (Stulczewski 2009, s. 91). 

Jeszcze przed podjęciem inicjatywy budowy kościoła, wskutek m.in. represji po 

powstaniu styczniowym, część sieradzkich luteranów opuściła miasto, część przeniosła 

się do parafii w Zduńskiej Woli, której administracyjnie Sieradz podlegał jako filiał. 

Przez długi czas tutejsi ewangelicy borykali się z problemem braku własnej świątyni. 

Na nabożeństwa gromadzili się w prywatnych mieszkaniach, a od 1840 roku w miej-

scowej sali teatralnej. Sytuację dodatkowo komplikowała polityka rządu carskiego, 

wybitnie nieprzychylnego inicjatywom takim jak wznoszenie miejsc kultu. Dopiero 

w latach 1889–1897 tutejszym luteranom udało się wznieść dom modlitwy. W drugiej 

dekadzie XX wieku zapadła decyzja o rozbudowie tego obiektu. Jako pierwsza po-

wstała wieża, dobudowana w 1923 roku. Dwa lata później, w 1925 roku, ukończono 

przekształcanie obiektu w świątynię, a kolejne trzy lata później na wieży zamontowano 

dwa dzwony Jedność i Zgoda76. Do celów sakralnych kościół był wykorzystywany do 

zakończenia II wojny światowej. Dopiero po 20 latach od daty jej zakończenia, w 1965 

roku zadecydowano o wydzierżawieniu go wiernym kościoła polskokatolickiego, którym 

służył do lat 90. XX wieku. Do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódz-

kiego wpisany został w 1988 roku77. Swoje obecne przeznaczenie rzymskokatolickiego 

Kościoła Garnizonowego uzyskał w związku z 65-rocznicą powołania Garnizonu 

Wojskowego w Sieradzu. Na zasadach dzierżawy był on użytkowany od 2000 roku,  

a ostateczne przejęcie kościoła przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego dokonało 

się na mocy aktu notarialnego w 2001 roku
78

 (Kowalski 2006, s. 139-140). 

                                                           
76

 Na podstawie: Świątynia trzech wyznań (2015) [w:] „Nad Wartą“ 8–10 maja (173), s. 13. 
77

 Na podstawie rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan na 16.04.2018 r.). 
78

 Umowa sprzedaży kościoła w Sieradzu została zawarta 8 listopada 2001 roku w formie aktu nota-

rialnego nr 1980/2001, pomiędzy: proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Zduńskiej Woli  

ks. Cezarym Jordanem oraz przedstawicielami Rady Parafialnej a biskupem polowym Wojska Polskiego 

Sławojem Leszkiem Głódziem. 
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Fot. 94a. i 94b. Dawny ewangelicko-augsburski kościół w Sieradzu 

Źródło: (fot. 94a): J. Pietrzak, (fot. 94b): http://fotopolska.eu/Sieradz/ b35990, Kosciol_ 

Garnizonowy_Chrystusa_Odkupiciela_i_Najswietszego_Imienia_Maryi.html (dostęp 30.12.2017 r.). 

 

W dzisiejszej przestrzeni Sieradza nie zachowały się żadne pozostałości po ewange-

licko-augsburskim cmentarzu, wspominanym w rozdziale historycznym. Utrwalił się on 

jednak dość mocno w źródłach pisanych oraz zbiorach regionalistów i historyków 

sieradzkich, dzięki którym autorka ma możliwość przedstawić go tutaj chociażby  

w formie krótkiej wzmianki. 

Założenie cmentarza dla sieradzkich ewangelików związane jest z ich przybyciem do 

miasta na przełomie XVIII i XIX wieku. Ulokowano go przy tzw. trakcie starowarckim, 

którego położenie można określić jako obszar pomiędzy dzisiejszymi ulicami Staro-

warcką a Wojska Polskiego (ryc. 17).  Jan Milczarek, w publikacji Sieradzkie Cmentarze, 

wskazuje jego lokalizację jako obiekt położony przy ulicy Kasztanowej 1. Pomimo iż 

data jego założenia nie jest dokładnie sprecyzowana, wiadomo o pochówkach z lat 1819 

i 1837. W latach 1870–1880 jego ogrodzenie przekształcono z drewnianego na muro-

wane, dzięki wsparciu z sąsiednich gmin ewangelickich (fot. 95a i 95b). 

W czasie II wojny światowej, cmentarz ten stanowił miejsce pochówków dla 

poległych żołnierzy Wehrmachtu, a po jej zakończeniu dla rozstrzeliwanych SS-manów 

i jeńców wojennych. Stanowił także miejsce pochowku zasłużonych dla Sieradza 

postaci (Milczarek 2001, s. 52-54). W realiach Polski Ludowej tereny dawnego 

cmentarza zostały przeznaczone do wywłaszczenia na potrzeby przemysłowe: zadecy-

dowano o kasacji cmentarza w celu rozbudowy Sieradzkiej Gorzelni Przemysłowej. 

Likwidacja cmentarza odbyła się w kilku etapach, w latach 1968–1978. 
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Ryc. 17. Miejsce lokalizacji dawnego cmentarza ewangelickiego w Sieradzu 

Źródło: opracowanie własne 

 

  

Fot. 95a. i 95b. Dawny ewangelicki cmentarz w Sieradzu – współcześnie nieistniejący 

Źródło: fot. J. Pietrzak 

W czasie jej trwania, na przełomie lat 60. i 70. XX wieku dokonano ekshumacji 

spoczywających tam szczątków na cmentarz ewangelicki w Zduńskiej Woli, gdzie 

złożono je w zbiorowej mogile w zachodniej części cmentarza. Parafia ewangelicka 

w Zduńskiej Woli, jako prawowity właściciel sieradzkiego cmentarza po przeprowa-

dzonej likwidacji uzyskała odszkodowanie. Niestety, wiele cennych zabytkowych pom-

ników zostało zniszczonych (Milczarek 2001, s. 52-54; Stulczewski 2009, s. 100). 
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Współcześnie po likwidacji istniejących tam w ostatnim czasie Sieradzkich Zakładów 

„Polmos”, dawny cmentarz stanowi własność prywatną, a teren przygotowywany jest 

pod inwestycje. 

4.4.3. Dziedzictwa Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Konstantynowie 

Łódzkim 

W Konstantynowie Łódzkim XIX-wieczne dziedzictwo ewangelików augsburskich, 

było trwalsze aniżeli funkcjonowanie parafii luterańskiej, zanikłej w 1945 roku (Werner 

2004, s. 81-82). O istnieniu protestanckiej społeczności na terenie miasta przypominają: 

dawny kościół parafialny (ob. rzymskokatolicki) i cmentarz grzebalny. Materiały 

źródłowe wskazują na istnienie w sąsiedztwie kościoła także murowanego domu pokry-

tego gontem dla pastora. Obiekt ten nie przetrwał do czasów teraźniejszych. 

W dziejach dawnego ewangelickiego kościoła w Konstantynowie Łódzkim zapisane 

są najistotniejsze, w tym najbardziej tragiczne wydarzenia historyczne tego miasta. Już 

sam proces wznoszenia tego kościoła był na skalę województwa wyjątkowy: luterańską 

świątynię udało się pobudować w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Warto tutaj nad-

mienić, że choć starania o wzniesienie świątyni luteranie podejmowali już w 1823 roku, 

a parafia funkcjonuje od 1826 roku, to wskutek m.in. opieszałości właściciela Konsta-

ntynowa – Mikołaja Okołowicza – finalnie do jego budowy przystąpiono dopiero  

w 1834 roku (Nartonowicz-Kot 2006, s. 41). Początkowo kościół nie wyróżniał się 

swoją bryłą, wzniesiony jako jednonawowy murowany obiekt o wymiarach 21 na 13 m 

(fot. 96a). Swój pierwotny wygląd zatracił w 1897 roku, wskutek gruntownej przebu-

dowy. Dobudowano wówczas wieżę z dzwonnicą, a elewacji nadano cechy renesan-

sowe. W tej formie kościół przetrwał niespełna 20 lat (Stefański 1992a, s. 258-259). 

Konstantynów Łódzki stał się areną krwawych działań w czasie I wojny światowej. 

Wskutek ostrzałów i bombardowań, plebania i kościół ewangelicki mocno ucierpiały 

(fot. 97a). Wojska niemieckie prowadziły ostrzał zwłaszcza wież kościelnych, gdzie 

mieściły się punkty obserwacyjne artylerii rosyjskiej. 

Powojenna odbudowa kościoła rozpoczęta w 1921 roku, po raz kolejny zmieniła jego 

wygląd (zwłaszcza wieży i dachu). Pierwsze nabożeństwo w odbudowanym kościele 

odbyło się 30 grudnia 1923 roku. Wyposażenie kościoła parafia kompletowała aż do lat 

30. XX wieku. W 1934 roku uroczyście obchodziła setną rocznicę poświęcenia koś-

cioła. W takim kształcie funkcjonowała do 1945 roku, który stanowi kres istnienia 

parafii. Działania wojenne we wrześniu 1939 roku zapoczątkowały masowe wyjazdy  
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z miasta. Ostatnie nabożeństwo luterańskie odbyło się w styczniu 1945 roku, a następne 

miesiące były czasem odwetu na pozostałej w mieście protestanckiej ludności. W kwie-

tniu 1945 roku, ewangelicką ludność Konstantynowa siłą wyciągano z domostw i zapę-

dzono do kościoła. Tam grupę kilkuset osób przetrzymywano przez trzy doby, bez 

żywności i ciepłej odzieży. Ich dalsze losy były bardzo różne: część osób trafiła do 

obozu w Sikawie, część do sowieckich łagrów lub do prac przy odbudowie stolicy.  

W tak dramatycznych okolicznościach zakończyła się działalność parafii ewangelickiej 

w Konstantynowie Łódzkim (Werner 2004, s. 81-82). 

  

Fot. 96a. i 96b. Dawny kościół ewangelicki przy ul. Długiej (ob. Jana Pawła II) 
Źródło: http://osadnicy.info/pl/miejsca/koscioly/kosciol-ewangelicko-augsburski-w-konstantynowie-

lodzkim (dostęp 20.10.2017 r.) 

  

Fot. 97a. i 97b. Dawny kościół ewangelicko-augsburski w Konstantynowie Łódzkim,  

obecnie kościół rzymskokatolicki  

Źródło: (fot. 97a)http://www.swjozefrobotnik.pl/budynek-kosciola (dostęp: 20.10.2017 r.), 

(fot. 97b) A. Kruś 
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Cmentarz ewangelicko augsburski położony jest w południowej części Konstanty-

nowa, przy ul. Łaskiej 51/53 (fot. 98a i 98b). Jego założenie przypada na 1853 rok. 

Podobnie jak łódzki Stary Cmentarz, stanowił on miejsce pochówku dla wszystkich 

wyznań chrześcijańskich: część południowo-wschodnia należała do katolików, północno- 

-wschodnia do ewangelików, niewielką przestrzeń zajmował również cmentarz dla osób 

wyznania prawosławnego.  

   

Fot. 98a. i 98b. Relikty cmentarza ewangelickiego w Konstantynowie Łódzkim 

Źródło: fot. P. Dolata 

Konstantynowska nekropolia w 1903 roku została ogrodzona, a jej obszar dwukrot-

nie powiększano: po raz pierwszy w 1899 roku i ponownie w 1930 roku (Lewkowska, 

Walczak 1996, s. 25-26). Po zakończeniu działań wojennych, protestancką część 

cmentarza zaczęto redukować na rzecz części katolickiej i ten proces trwa do dzisiaj. 

Miejscami pośród polskich nagrobków z ostatnich dekad, możemy znaleźć jeszcze 

nagrobki z niemieckimi nazwiskami, najwięcej w północno-wschodniej, mocno już 

opustoszałej części cmentarza. Znajdują się tam najstarsze, najciekawsze obiekty; takie 

jak bogato zdobione stele wykonane z piaskowca lub granitu, krzyże zdobione roślinną 

ornamentyką oraz metalowe ogrodzenia. Pomimo upływu lat i postępującej degradacji, 

cmentarz zdołał zachować swój pierwotny kształt wydłużonego prostokąta. Od strony 

północno-wschodniej otacza go mur. Częściowo zachowany został także zabytkowy 

starodrzew: głównie akacje i kasztanowce (Lewkowska, Walczak 1996, s. 26). 

4.4.4. Dziedzictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łodzi (łódzkie 

dziedzictwo zanikłe) 

Zgodnie z zarysowanym w poprzedniej części układem treści, część dziedzictwa 

materialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, genezą związana z łódzkimi para-

fiami zanikłymi zostanie omówiona w tym miejscu pracy. W związku z powyższym, 

jako pozostałe elementy dziedzictwa materialnego rozpatrywane będą m.in.: 
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– dawny ewangelicko-augsburski kościół pw. Świętej Trójcy; 

– dawny ewangelicko-augsburski kościół pw. św. Jana; 

– dawny ewangelicko-augsburski kościół pw. św. Michała w dzielnicy Radogoszcz; 

– dawny ewangelicko-augsburski kościół pamięci Gustawa Adolfa w Rudzie Pabia-

nickiej oraz cmentarze kaplice, domy modlitwy i inne. 

Pierwszym spośród wymienionych obiektów jest dawny ewangelicko-augsburski 

kościół pw. Świętej Trójcy, usytuowany w sąsiedztwie siedziby dawnego magistratu 

przy pl. Wolności (fot. 99a i 99b). Ten neorenesansowy zabytkowy obiekt został wznie-

siony pierwotnie w stylu klasycystycznym w czerwcu 1829 roku, według projektu Otto 

Gehlinga, jako pierwszy i zarazem najstarszy kościół luterański w Łodzi, a następnie,  

w związku z gwałtownym rozwojem parafii, rozbudowany latach 1889–1891 (Stefański 

1988, s. 142; Budziarek 1998, s. 46). Już samo jego usytuowanie na centralnym placu 

nowej części miasta świadczyło o roli, jaką w rozwoju Łodzi odgrywali w tym czasie 

luteranie. Świątynia, będąca jednym z najstarszych kościołów w Łodzi, wzniesiona 

została na planie krzyża greckiego. Jej bryłę zdobi sześć wieżyczek, nad którymi góruje 

kopuła zwieńczona krzyżem. Do wnętrza prowadzą wejścia umieszczone z trzech stron. 

Jego wyposażenie było bardzo skromne ze względu na początkowo niełatwą sytuację 

finansową wspólnoty i panujące wówczas zawirowania sytuacji politycznej. Niezwykle 

cenne jest wyposażenie kościoła ufundowane po jego rozbudowie: jedne z najwięk-

szych w Łodzi organy o trakturze pneumatycznej wykonane przez firmę Schlag&Söhne, 

dzwony i witraże umieszczone nad ołtarzem. Współcześnie trudno oszacować koszty 

instalacji tych elementów, ponieważ pokryte one zostały z dobrowolnych ofiar parafian. 

Przez wiele lat świątynia ta stanowiła największą w Łodzi, a nawet i w Królestwie 

Polskim siedzibę parafii luterańskiej, która maksymalnie swoją posługą około roku 

1880 obejmowała nawet do 40 tysięcy osób (Cieślar 2005, s. 56). Po tragicznych latach 

obu wojen światowych, w realiach nowej państwowości, za przyzwoleniem władz 

komunistycznych, kościół św. Trójcy z całym zapleczem (jak wiele innych obiektów), 

został odebrany społeczności luterańskiej. W styczniu 1945 roku świątynia została 

poświęcona jako obiekt rzymskokatolicki, a erygowanie nowej rzymskokatolickiej 

parafii pw. Zesłania Ducha Świętego nastąpiło trzy lata później. Współcześnie jest to 

także Kościół Garnizonowy
79

. Od lat 70. XX wieku, obiekt ten wpisany jest do Woje-

wódzkiego Rejestru Zabytków (nr rej.: A/113 z 20.01.1971)80. 

                                                           
79

 http://archidiecezja.lodz.pl/parafia/zeslania-ducha-swietego-3/ (dostęp: 27.03. 2017 r.). 
80

 Na podstawie rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan na 16.04.2018 r.). 
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Fot. 99a. i 99b. Dawny kościół luterański pw. Świętej Trójcy z pierwszej połowy XX wieku 

oraz jego widok współczesny 

Źródło: (fot. 99a): http://trojstyk.bloog.pl/id,344743640,title,Historycznie-o-lodzkich-

luteranach,index.html (dostęp 26.03.2017 r.) (fot. 99b) A. Kruś. 

Drugim po kościele św. Trójcy sakralnym obiektem luterańskim był kościół   

pw. św. Jana (fot. 100a i 100b), usytuowany przy dawnej ul. Dzikiej, obecnie Sienkie-

wicza 60. Obiekt ten został wzniesiony w 1884 roku w stylu neoromańskim (Cieślar 

2005, s. 58). Prace budowlane prowadzone były pod kierunkiem architekta Louisa 

Schreibera, a w końcowej fazie architekta miejskiego Hilarego Majewskiego. Na czele 

komitetu budowy stanął wówczas jeden z „ojców przemysłowej Łodzi” – Karol 

Scheibler. W tym miejscu warto przypomnieć, że ten łódzki przedsiębiorca pokrył 

znaczną część kosztów koniecznych do budowy tej świątyni, przekazując na ten cel  

50 tysięcy rubli w złocie. Dla Scheiblera, jako ewangelika, wzniesienie tego kościoła 

było wielkim marzeniem i osobistym pragnieniem, jednak był on już wtedy czło-

wiekiem mocno schorowanym i nie doczekał ukończenia jego budowy, gdyż zmarł  

w kwietniu 1881 roku (Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 347). 

Kościół ten, nawiązujący w swoim kształcie do niemieckiej architektury sakralnej 

z połowy XIX wieku, uznawany jest za jeden z najciekawszych architektonicznie 

obiektów w Łodzi. W swojej formie stanowi trójnawową bazylikę z transeptem i wysoką 

na ponad 70 m wieżą. Przy wykończeniu elewacji odwołano się do wykorzystania 

nieotynkowanej cegły (tzw. styl Robhau). Jego budowa była niebywale kosztownym 

przedsięwzięciem, opiewającym na trzykrotność sumy, jaką ofiarował Scheibler –  

142 tysięcy rubli. Przy jego wznoszeniu pracowało łącznie trzy tysiące mężczyzn (Badziak, 

Chylak, Łapa 2014, s. 348-349). Na wyposażenie kościoła składało się wiele cennych 

przedmiotów, z których część ofiarowali łódzcy fabrykanci: ambona i ołtarz stanowiły 

dar fabrykanta Ludwika Meyera, chrzcielnicę ufundowała córka Karola Anstadta – 
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Teresa, dzwony – fabrykant Schultz, a organy Edward Herbst81. Na wojewódzką listę 

obiektów zabytkowych świątynia ta została wpisana w 1971 roku82. Podobnie jak 

w przypadku kościoła św. Trójcy, gehenna II wojny światowej zaprzepaściła dalsze 

życie parafialne w obrębie i tego kościoła. Po zakończeniu okupacji w 1945 roku, 

luterański kościół został przejęty przez zakon jezuitów. Nowa rzymskokatolicka parafia 

pw. Najświętszego Imienia Jezus erygowana została w roku 1950. U progu nowych 

przemian ustrojowych w 1989 roku, jezuici, opiekujący się parafią, wykupili także 

pozostałe budynki w obrębie tej lokalizacji od Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego83. 

W czasach Polski ludowej kościół ten był miejscem, gdzie rozwijało się duszpasterstwo 

akademickie, a jeden z jezuitów, ojciec Stefan Miecznikowski, pełnił funkcję kapelana 

łódzkiej „Solidarności”84. 

  

Fot. 100a. i 100b. Dawny kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Jana przy ul. Sienkiewicza 

w latach 1900–1918 oraz jego wygląd współczesny 

Źródło:(fot. 100a): http://trojstyk.bloog.pl/id,344743659,title,Historycznie-o-lodzkich-luteranach-cz-

2,index.html (dostęp: 20.03.2016 r.), (fot. 100b) A. Kruś 

 

Z działalnością parafii św. Jana związane jest zainicjowanie pierwszych w Łodzi 

nabożeństw ewangelickich w języku polskim, co miało miejsce za kadencji ks. Wilhel-

ma Angersteina. Dopełnieniem jej funkcjonowania były pierwsze w Królestwie Polskim 

ewangelickie organizacje parafialne, o których wspominano w trzecim rozdziale pracy. 

Omawiany obiekt został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków w 1971 roku85. 

                                                           
81

 Dziennik Łódzki, Nr 225 z dnia 26.09.1884 roku, s. 1. 
82

 W oparciu o rejestr zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan na 16.04.2018 r.). 
83

 http://archidiecezja.lodz.pl/parafia/najswietszego-imienia-jezus/ (dostęp: 26.03.2017 r.). 
84

 http://dziedzictwo.ekai.pl/@@lodz_kosciol_jezuitow (dostęp: 27.03. 2017 r.). 
85

 Wpis do rejestru zabytków pod numerem: A/116 z 20.01.1971 r. 
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Fot. 101. Dawny ewangelicko- 

-augsburski kościół pw. św. Michała, 

przez krótki czas siedziba parafii 

Źródło: fot P. Dolata 

 

Poza wyżej wspomnianymi kościołami, na progu XX wieku, z dala od zatłoczonego 

śródmieścia, na ówczesnych przedmieściach Łodzi funkcjonowały jeszcze dwa kościoły 

ewangelickie: pierwszy w dzielnicy Radogoszcz, drugi na terenie Rudy Pabianickiej 

(Strzałkowski 2005, s. 30-31). 

Pierwszym z obiektów służących ewangelikom na dawnych łódzkich przedmieściach 

był kościół pw. św. Michała w Radogoszczy86.Wspólnota luterańska, która uformowała 

się w tej części Łodzi, wykształciła się w 1932 roku, z działającego tam dotychczas 

kantoratu, jako czwarta parafia ewangelicka w Łodzi (Grzegorczyk 2016a, s. 99). 

Należy jednak pamiętać, że wspólnota ta nie podjęła nigdy pełnej działalności para-

fialnej, a budowy kościoła (z powodu wybuchu wojny) ewangelicy z Radogoszczy nie 

zdołali dokończyć. Dawny kościół św. Michała to obiekt wzniesiony w stylu neogo-

tyckim87 o niemałej kubaturze: 27 m długości i 15 m szerokości (fot. 101). Zapro-

jektowane przez ewangelików wnętrze miało być pozbawione filarów i podpór, a em-

pory miały być przeznaczone tylko dla organisty i chóru. Pod amboną miała powstać 

sala parafialna (Klink-Orawska 2012, s. 68). Do wybuchu wojny światowej w 1939 

roku kościół pozostawał nieukończony, w stanie 

surowym. Po zakończeniu działań wojennych, 

świątynia z całym zapleczem: budynkami parafial-

nymi i ogrodem została ewangelikom odebrana  

i przejęta przez zakon karmelitów bosych, którzy 

ukończyli ten obiekt już jako kościół rzymskoka-

tolicki. Wyrokiem sądowym w 1958 roku parafia 

ewangelicka w Zgierzu (będąca właścicielem 

hipotecznym tego obiektu), odzyskała prawo do tej 

nieruchomości, ale w 1960 roku w Warszawie, 

decyzją konsystorza Kościoła, całą działkę sprze-

dano wcześniej wspominanym zakonnikom. Fun-

dusze pozyskane drogą tej sprzedaży rozdyspono-

wane zostały pomiędzy łódzką parafię św. Mateusza 

oraz konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

                                                           
86

 W przeszłości wieś zlokalizowana pomiędzy Zgierzem a Łodzią, w 1915 roku inkorporowana  

w granice administracyjne Łodzi. Współcześnie jedno z osiedli administracyjnych na północy miasta, 

w dzielnicy Bałuty. 
87

 Analiza cech architektonicznych dokonana została przez autorkę podczas przeprowadzonej inwenta-

ryzacji terenowej. 



 
 

208 

skiego. Pomimo głośnego sprzeciwu parafian zgierskich, zgodę na sprzedaż tych nie-

ruchomości wyraził konsystorz Kościoła wraz z Prezydium Rady Kościelnej (Klink-

Orawska 2012, s. 288-289). Świątynia ta funkcjonuje do dziś jako kościół rzymsko-

katolicki pw. Opieki Świętego Józefa i Matki Bożej z Góry Karmel, przy ul. Liściastej 9 

(Gronczewska 2012, s. 14). 

Drugim z kościołów zlokalizowanych na łódzkich przedmieściach był ewangelicki 

kościół w Rudzie Pabianickiej (fot. 102a i 102b)88. Należy w tym miejscu uściślić, iż 

o ile po inkoporacji Rudy Pabianickiej w granice administracyjne Łodzi możemy roz-

patrywać ten obiekt przy okazji omawiania dziedzictwa ewangelików łódzkich, o tyle  

w chwili swojego powstania był on oddzielny od parafii łódzkich. Początkowo na tere-

nie Rudy Pabianickiej mieściły się dwa domy modlitwy (zlokalizowane w prywatnych 

mieszkaniach przy ul. Rudzkiej i 3 Maja), systematycznie odwiedzane przez pastora. 

Samo powołanie parafii miało miejsce w 1924 roku. Idea powstania w tym miejscu 

kościoła wyłoniła się w okresie międzywojennym, kiedy blisko jedną trzecią miesz-

kańców Rudy stanowili ewangelicy (Stawiszyńska 2009, s. 65-66). W drugiej dekadzie 

XX wieku, w budowę kościoła zaangażowała się ewangelicka rodzina Gnauków. Po 

tragicznej stracie jedynego syna, Gustawa Adolfa, małżeństwo Gnauków postanowiło 

ofiarować plac pod budowę świątyni przy ul. Rudzkiej (dawna ul. Piłsudskiego 55/57)  

i pokryć koszt jego wznoszenia. Fundusze na budowę pochodziły z datków wiernych, jak 

również z pieniędzy zbieranych podczas kwest i loterii, w które angażowali się rudzcy 

przedsiębiorcy (Stawiszyńska 2009, s. 66-67). Kościół wniesiony w stylu neogotyckim89 

powstawał w latach 1928–1935 według projektu Tadeusza Bursche – brata biskupa 

ewangelickiego Juliusza Bursche. Jego patronem został król szwedzki Gustaw II Adolf, 

walczący po stronie niemieckich protestantów w czasie wojny trzydziestoletniej. Takie 

wezwanie miało także upamiętnić zmarłego syna fundatorów o tych samych imionach 

(Strzałkowski 2005, s. 30-31). Trzy lata później rozpoczęto budowę domu parafialnego 

i sali konfirmacyjnej, gdzie odbywały się zajęcia szkółki niedzielnej. Kościół ewange-

licki w Rudzie, pomimo iż nie został ukończony, poświęcono w 1935 roku. W czasach 

okupacji hitlerowskiej stał się magazynem, gdzie gromadzono rzeczy zrabowane 

                                                           
88

 Ruda Pabianicka stanowi obszar położony w południowej części Łodzi. Jako samodzielne miasto 

funkcjonowała w latach 1923–1946, kolejno integralna część łódzkiej dzielnicy Południe, następnie 

dzielnicy Ruda i dzielnicy Górna. 
89

 Analiza cech architektonicznych dokonana została przez autorkę podczas przeprowadzonej inwenta-

ryzacji terenowej. 
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Polakom90. W 1945 roku gdy rozpoczęły się masowe wyjazdy ludności niemieckiej 

z Łodzi, kościół przekazany został katolikom i stał się filią parafii św. Józefa. Rok 

później osiadły tu siostry bernardynki, które w związku z powojennymi zmianami 

granic opuściły Wileńszczyznę. Obecnie siostry zajmują się m.in.: wypiekiem 

opłatków, komunikantów i prowadzeniem przedszkola91. 
 

  

Fot. 102a. i 102b. Dawny kościół luterański dedykowany pamięci Gustawa Adolfa w Łodzi.  

Fotografia z lat 1939–1940 (102a) oraz stan współczesny obiektu (102b) 

Źródło: (fot. 102a) http://lodz.fotopolska.eu/Klasztor_Siostr_Bernardynek_Kosciol_Matki_ 

Bozej_Milosierdzia?f=772175-foto (dostęp: 19.04.2014 r.), (fot. 102b) P. Dolata. 

 

Do celów religijnych łódzkim luteranom służyła również kaplica filialna parafii  

św. Trójcy (nazywana również domem misyjnym). Wzniesiono ją w 1931 roku, w stylu 

modernistycznym, przy dawnej ul. Dworskiej (ul. Organizacji WiN 2a) (fot. 103).  

W przeszłości stanowiła miejsce spotkań chóru luterańskiego (Stefański 1995, s. 70).  

W czasie okupacji kaplicę przejęły władze niemieckie z przeznaczeniem na magazyn92. 

Po II wojnie światowej, kiedy nieruchomości kościoła ewangelickiego upaństwowiono, 

obiekt od 1946 r. dzierżawili członkowie Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego 

(Budziarek 1998, s. 54). Ostatecznie, w 1998 roku kaplica została sprzedana parafii 

metodystycznej93. 

                                                           
90

 http://www.rudapabianicka.fora.pl/miasto-ruda-pabianicka-1923-1939,9/ewangelicy-w-rudzie-

pabianickiej,92.html#447 (dostęp 19.04.2017 r.). 
91

 Na podst.: http://archidiecezja.lodz.pl/bernardynki/show.php?src=7 (dostęp: 19.04.2017 r.). 
92

 Na podst. http://www.lodzgetto.pl/ulica_dworska.html,22 (dostęp 20.11.2018 r.) 
93

 Na podstawie rozmowy z pracownikiem administracyjnym ewangelickiej parafii pw. św. Mateusza  

w Łodzi  – p. Beatą Hejman-Soczyńską – czerwiec 2018 r. 
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Tymczasowo łódzcy ewangelicy użytkowali również dawny kościół braci moraw-

skich przy ul. Żeromskiego 56, tj. dawnej ul. Pańskiej (fot. 104). Ten neobarokowy 

obiekt został wzniesiony w latach 1911–1913 według projektu wrocławskiego archi-

tekta, Teodora Grunewalda, przez inżyniera budownictwa Alberta Kraussa, na potrzeby 

wspólnoty braci morawskich pozostającej w tym czasie w strukturach Kościoła Ewan-

gelicko-Augsburskiego (Budziarek 2005 s. 65; Szczepankiewicz-Battek 2015, s. 71-73). 

Od 1946 roku budynek był użytkowany przez członków Polskiego Kościoła Staro-

katolickiego. Od 1948 roku przeszedł w ręce Polskiego Narodowego Kościoła Kato-

lickiego (od 1951 jako parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy Kościoła Polsko-

katolickiego). W 1990 roku obiekt ten przejęła łódzka parafia ewangelicko-augsburska 

(Budziarek 2005, s. 65). 

 

  

Fot. 103. Dawna luterańska kaplica 

filialna przy ul. Organizacji WiN 2a 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Fot. 104. Zdesakralizowany kościół braci morawskich 

przy ul. Żeromskiego 56 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Początkowo nabożeństwa dla braci morawskich przybyłych tu z pobliskiej wsi Nowo-

solna odbywały się w sali przy ul. Piotrkowskiej 105, a nieco później w tzw. Wielkiej Sali 

przy ul. A. Struga 12. Ze względu na decyzję o wyburzeniu tego obiektu na cele powsta-

jącego torowiska tramwajowego, wspólnocie braci morawskich zaproponowano posesję 

przy ul. Pańskiej. Wzniesiony tutaj kościół posiada wszystkie cechy charakterystyczne dla 

herrnhuckich obiektów kultu: podwójne wejście, obszerne salonowe wnętrze oraz 

sygnaturkę zamiast wieży. Jest także nawiązaniem do architektury Wielkiej Sali  

w Herrnhut, gdzie upatruje się początków tego ruch misyjnego (Szczepankiewicz-Battek 

2015, s. 64-65). Dawny kościół obecnie zdesakralizowany, w 2006 roku został sprzedany 

osobie prywatnej wraz z sąsiadującą z nim kamienicą94. 

                                                           
94

 Na podstawie wywiadu swobodnego z pracownikiem administracyjnym ewangelickiej parafii  

pw. św. Mateusza w Łodzi – p. Zuzanną Szałkowską – lipiec 2017 r. 
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W czasach największych kryzysów, funkcję tymczasowych miejsc kultu dla luteranów 

w Łodzi pełniły także domy modlitwy95. W regularnych odstępach czasu były odwiedza-

ne przez pastora z macierzystej parafii, której podlegały. Część spośród nich (w tym 

większość domów modlitwy podległych parafii św. Jana), z powodu braku funduszy, 

zakończyła swoją działalność jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Lokalizację 

pozostałych domów modlitwy funkcjonujących w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku, 

prezentuje tabela 12. 

Tabela 12. Domy modlitwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łodzi na przełomie 

XIX i XX w 

Lokalizacja Domu Modlitwy Dzielnica miasta Parafia nadzorująca 

ul. 3 Maja 37 Nowe Rokicie Parafia im. Gustawa Adolfa 

ul. Limanowskiego 174 Żubardź  Parafia św. Michała 

ul. Odrzańska 29 Chojny 
Parafia św. Jana następnie  

św. Mateusza 

ul. Zgierska 141 Radogoszcz Parafia św. Michała 

ul. Piłsudskiego 10 Łódź Górna Parafia im. Gustawa Adolfa 

ul. Pierackiego 2 Śródmieście Polska parafia e.-a. 

ul. Chłopickiego 57 Zdrowie Parafia św. Trójcy 

ul. Sierakowskiego 3 Żubardź Parafia św. Trójcy  

ul. Organizacji „Wolność i Nie-

zawisłość” 2  
Bałuty 

Parafia św. Trójcy  

(ob. kościół metodystów) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strzałkowski 2005; Przeszłość przyszłości – Z dziejów 

luteranizmu w Łodzi ..., 1998; Budziarek 2005; Cieślar 2005; Stawiszyńska 2009, Schmidt 1989 

Z uwagi na przyjęte we wstępie do tego rozdziału (cz. 4.1) kryterium podziału 

dziedzictwa luterańskiego na dwie części, ta część pracy wydaje się być miejscem naj-

bardziej odpowiednim dla omówienia nieczynnych, zlikwidowanych i przejętych 

cmentarzy ewangelickich z dawnych podłódzkich wsi, takich jak: Olechów, Janów 

i innych, obecnie znajdujących się w granicach Łodzi. W pierwszej kolejności należy 

zwrócić uwagę na nieczynne cmentarze ewangelicko-augsburskie, ujęte w tabeli 13. 

 

 

 

                                                           
95

 Luterańskie domy modlitwy lokalizowano najczęściej w prywatnych domach członków Kościoła. 

Pełniły one funkcję tymczasowego miejsca, zwłaszcza w sytuacji braku świątyni na danym terenie lub 

znacznej odległości od niej grupy wyznawców. 
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Tabela 13. Nieczynne cmentarze ewangelicko-augsburskie
a
 w granicach współczesnej Łodzi 

Adres lub bliższa lokalizacja Prawny właściciel Uwagi 

Andrzejów, ul. Rokicińska 371 b Skarb Państwa  

Janów, ul. Rokicińska 142 Skarb Państwa  

Antoniew, ul. Zaspowa Skarb Państwa  

Łaskowice, ul. Łaskowice 25 i 27 Skarb Państwa 
wpisany do gminnej 

ewidencji zabytków 

Łódź, ul Ogrodowa 22 Skarb Państwa  

Stare Górki, ul. Bieszczadzka 19 Skarb Państwa  

Moskuliki, ul. Moskuliki 37 Skarb Państwa  

Nowe Złotno, ul. Rąbieńska 78 Skarb Państwa  

Olechów, ul. Olechowska/Zbójnicka 

30 
Skarb Państwa 

wpisany do gminnej  

i wojewódzkiej ewidencji 

zabytków 

Wiączyń Górny, ul. Malownicza 115 Skarb Państwa  

Żabieniec, ul. Brukowa 78 
Skarb Państwa (cmentarz 

w trakcie rewindykacji) 

 

a 
Status nieczynnych cmentarzy ewangelicko-augsburskich posiadają również dwa cmentarze  

w Grabinie i Głogowcu (gm. Nowosolna), którymi prawnie włada ewangelicka parafia św. Mateusza. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wiercińscy (2016) oraz informacji uzyskanych w parafii 

ewangelicko-augsburskiej św. Mateusza w Łodzi 

 

Na obszarze Łodzi odnajdujemy także lokalizacje dawnych cmentarzy ewangeli-

ckich, które zostały zlikwidowane. Prezentuje je tabela 14. 

Tabela 14. Ewangelickie cmentarze zlikwidowane  

Adres lub bliższa lokalizacja Status cmentarza 

Grabieniec, ul. Rojna 66 cmentarz zlikwidowany 

Karolew, ul. Wileńska 57 cmentarz zlikwidowany 

Nowe Miasto, ul. Piotrkowska 2  cmentarz zlikwidowany 

Stare Rokicie, Skrzywana 28 cmentarz zlikwidowany 

Augustów, ul. Jadzi 

Andrzejewskiej 

cmentarz zlikwidowany  

(ob. teren elektrociepłowni 

EC1) 

Dąbrowa, ul. Dostawcza 
cmentarz zlikwidowany 

(ob. teren bocznic kolejowych) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wiercińska (2012, s. 25-28) 
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Ostatnią część w grupie rozpatrywanych nekropolii stanowią cmentarze przejęte 

przez inne podmioty w rozpatrywanym okresie czasowym. W przypadku Łodzi doszło 

także do sytuacji, kiedy to Kościół Ewangelicko-Augsburski przejął dawny cmentarz 

baptystyczny. Cmentarze przejęte prezentuje tabela 15. 

Tabela 15. Ewangelickie cmentarze przejęte 

Adres lub bliższa 

lokalizacja: 
Pierwotny właściciel Strona przejmująca 

al. G. Pałki 9 
Kościół Ewangelicko-Augsburski  

( parafia w Łodzi) 
Urząd Miasta Łodzi 

ul. Kasprowicza 1 
Kościół Ewangelicko-Augsburski 

(parafia w Nowosolnej) 
Kościół rzymskokatolicki 

ul. Zgierska 141 
Kościół Ewangelicko-Augsburski 

(parafia w Radogoszczy) 
Kościół rzymskokatolicki 

ul. Ogrodowa 43 Kościół Baptystyczny Kościół Ewangelicko-Augsburski 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wiercińska (2012) s. 25-28 

Do reliktów dziedzictwa materialnego luteranów w Łodzi związanych z zanikłymi 

ośrodkami parafialnymi zaliczamy również nieruchomości związane z przedwojenną 

działalnością dobroczynną. Ich inicjatorami były ewangelickie wspólnoty parafialne, 

warszawski okręg konsystorski, jak również stowarzyszenia dobroczynne i filantro-

pijne. Ze względu na swój socjalny charakter, analiza dobroczynnej działalności 

łódzkich luteranów wraz z omówieniem obiektów, które po niej w przestrzeni miasta 

pozostały, została przeprowadzona w rozdziale dotyczącym aktywności społecznej 

(rozdz. 3.4). W większości przypadków, kres ich działalności przyniósł początek  

II wojny światowej, choć niektóre z nich funkcjonowały jeszcze w okresie jej trwania. 

4.4.5. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Brzezinach 

Ślady bytności luteranów są zachowane w miejscowości Brzeziny, gdzie parafia 

ewangelicka funkcjonowała do czasów II wojny światowej. Początki osadnictwa 

protestantów w samych Brzezinach związane są z księżną Izabelą Ogińską, która 

w 1816 roku ofiarowała tutejszym protestantom ziemię na cmentarz i zobowiązała się 

do wybudowania kościoła ewangelickiego. 

Na terenie Brzezin niełatwo odnaleźć ślady funkcjonowania ewangelickiej parafii.  

Dziedzictwo luteranów sprowadza się do pokościelnego placu, dawnego domu para-

fialnego, oraz mocno zaniedbanego cmentarza. Pewne ślady tego dziedzictwa pozostały 
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także w podległych parafii brzezińskiej kantoratach (ze względu na dostępność mate-

riałów z 11 wsi i miejscowości do analizy wybrane zostały trzy: Borowa, Felicjanów  

i Koluszki). 

Omówienie tego, co pozostało, należy jednak rozpocząć od Brzezin. Budowę tutej-

szego kościoła parafialnego rozpoczęto w 1826 roku96. Front kościoła był murowany, 

reszta konstrukcji była drewniana. Początkowo był to nieduży kościółek o wymiarach:  

20 m długości, 9 szerokości i niespełna 6 m wysokości (fot. 105a i 105b). Uroczystego 

poświęcenia neogotyckiej świątyni dokonano w 1833 roku. Wkrótce okazało się, że 

kościół jest za mały i wymaga dalszej rozbudowy, dokonanej w 1857 roku. Drewniane 

ściany poszerzono i zastąpiono murowanymi, od strony frontowej wzniesiono trzy 

nieduże wieżyczki. Do kościoła dobudowano zakrystię. W tym czasie brzezińska para-

fia liczyła ponad trzy tysiące „dusz” (Kneifel, Ritter 2010, s. 21, 70-71). Kolejne prace 

remontowe przy kościele podjęto raz jeszcze w 1880 roku, a dopiero w 1888 roku 

kościół wyposażono w organy. 

      

Fot. 105a. i 105b. Fasada i wnętrze dawnego kościoła ewangelicko-augsburskiego 

 w Brzezinach – 1933 rok 

Źródło: Kneifel, Richter (2010), s. 127 i 129. 

Zmiany w otoczeniu parafii przyniósł przełom XIX i XX wieku. Pod koniec XIX 

wieku przebudowano plebanię, a w 1904 roku wzniesiono dom parafialny, gdzie swoje 

miejsce znalazły: sala konfirmacyjna, pomieszczenia dla kantora, kościelnego i dzwon-

nika (fot. 106a i 106b). Dawny dom parafialny projektu K. Kleibera to jedyny budynek 

związany z luteranami, zachowany w przestrzeni Brzezin do czasów współczesnych 

(ob. ul. Wojska Polskiego 2). Stanowi on obiekt prywatny wykorzystywany na cele 

usługowe. 

                                                           
96

 Rok 1826 jest podawany także jako nominalna data założenia parafii w Brzezinach. Ostateczne 

erygowanie tej wspólnoty nastąpiło w 1829 roku, kiedy parafia miała już swoją siedzibę, proboszcza 

i plebanię. 
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Fot. 106a. i 106b. Dawny ewangelicki dom parafialny w Brzezinach –  

widok z lat 30. XX wieku oraz jego wygląd współczesny 

Źródło: (fot. 106a) Kneifel, Richter (2010) s. 130, (fot. 106b) A. Kruś 

Stan kościoła stopniowo pogarszał się począwszy od 1914 roku, kiedy wskutek 

działań wojennych zniszczeniu uległ dach. Ostatni z remontów kościoła miał miejsce 

jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w latach 30. XX wieku. Po II wojnie, 

w 1945 roku, kościół początkowo przekształcono na spichlerz, a w 1956 roku rozebrano. 

W ciągu 116 lat istnienia, parafią administrowało siedmiu pastorów. Przedostatni  

z nich, ks. Eduard Kneifel, jej historii poświęcił jedną ze swoich prac pt. Ewangelicko- 

-luterańska parafia Brzeziny koło Łodzi 1829–1945. Miejsce, w którym znajdowała się 

protestancka świątynia, bez trudu można zlokalizować we współczesnej przestrzeni 

miasta u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Marii Curie-Skłodowskiej (fot. 107a). Podsta-

wowe informacje na temat dziejów tej wspólnoty zostały zawarte na tablicy informa-

cyjnej, umieszczonej na dawnym placu kościelnym (fot. 107b). 

     

Fot. 107a. i 107b. Miejsce lokalizacji dawnego kościoła ewangelickiego w Brzezinach  

oraz tablica informacyjna dotycząca jej dziejów 

Źródło: fot. A. Kruś 

Pierwotnie brzeziński cmentarz ewangelicki (powstały z nadania ziemi przez I. Ogiń-

ską w 1816 roku) był zlokalizowany przy cmentarzu katolickim u zbiegu ulic Łódzkiej 

i Kopernika. Z racji niewielkich rozmiarów był on użytkowany do 1852 roku, następnie 



 
 

216 

włączony w obszar cmentarza rzymskokatolickiego. Zgodnie z informacjami podanymi 

na umieszczonej w tym miejscu tablicy informacyjnej, w 1827 roku gmina ewangelicka 

zakupiła na nowy cmentarz tereny przy drodze łowickiej (ob. ul. Wojska Polskiego 47). 

Cmentarz ogrodzono parkanem w 1864 roku a trzy lata później powiększono o ziemię 

ofiarowaną przez ewangelików (Martina Klausa, Ludwiga Byczkowskiego, Augusta 

Schwanke) według projektu geometry Konstantego Mrożka. W 1870 roku otaczający 

nekropolię parkan zastąpiono murem ceglanym na podmurówce (fot. 108a). 

W jego wschodniej części znajdują się kwatery żołnierzy niemieckich z I wojny 

światowej. Cmentarz ten służył parafianom aż do końca II wojny światowej. Na skutek 

walk podczas wyzwolenia Brzezin, radzieckie czołgi w kilku miejscach uszkodziły 

mury cmentarne (Kneifel, Ritter 2010, s. 20-21). Reszty zniszczeń sukcesywnie dokonał 

czas. W 2017 roku, na terenie tego cmentarza, grupa wolontariuszy podjęła działania 

mające doprowadzić do jego uporządkowania. Okazało się wtedy, że brzeziński cmen-

tarz po wojnie miał swojego opiekuna w osobie okolicznego mieszkańca Pana Stein-

hauera. Dzięki wskazaniom 92-latka, udało się odkryć kilka cennych ukrytych pod zie-

mią granitowych tablic z przełomu XIX i XX wieku97. 

  

Fot. 108a. i 108b. Cmentarz ewangelicki w Brzezinach. Widoczne pozostałości murowanego 

ogrodzenia oraz kwatery żołnierzy z I wojny światowej 

Źródło: fot. A. Kruś 

Relikty zachowane w obrębie kantoratów brzezińskiej parafii są zdecydowanie 

skromniejsze. W Borowej (niem. Wilhelmswalde – oddalonej od Brzezin o około 7 km), 

funkcjonował drugi z kościołów parafialnych (fot. 109a), jednakże nie zachowały się po 

nim żadne ślady. Na podstawie materiałów źródłowych można jednak w pewnym 

stopniu odtworzyć losy tej wspólnoty. Historia protestantów z miejscowości Borowa, 

                                                           
97

 http://historia-nieznana.blogspot.com/2017/10/brzeziny-cmentarz-ewangelicki.html (dostęp: 

30.11.2017 r.). 
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była bardzo podobna do losów ich współbraci w wierze z Brzezin. Kres funkcjonowania 

tej XIX-wiecznej protestanckiej wspólnoty przyniósł 1945 rok. Wskutek migracji 

mieszkańców, ta niemiecka osada przestała istnieć. Kościół splądrowano, a w 1951 

roku zburzono. Jedyne pozostałości po protestantach stanowi pochłonięty przez las 

ewangelicki cmentarz (fot. 109b) (Kneifel, Ritter 2010, s. 46). 

     

Fot. 109a. i 109b. Widok na istniejący w latach 1934–1951 kościół ewangelicki oraz pozostałości 

cmentarza ewangelickiego w Borowej 

Źródło: (fot. 109a) Zbiory Muzeum w Gałkowie Dużym, (fot. 109b) P. Dolata. 

Omawiając dziedzictwo luterańskie okolic Brzezin, nie wolno zapominać także o wsi 

Felicjanów (gm. Koluszki). Na jej terenie podobnie, jak w Borowej, zachowały się 

jeszcze materialne ślady bytowania ewangelików-augsburskich: dawna kaplica i cmen-

tarz. Do powstania w Felicjanowie kaplicy pośrednio przyczynił się w 1909 roku pożar 

starego domu modlitwy. Decyzja o budowie nowej kaplicy zapadła latem 1912 roku,  

a prace budowlane trwały do grudnia tego roku. Wszystkie prace w czynie społecznym 

wykonywali członkowie wspólnoty. Do budowy przystąpiono bez planu i wymaganych 

uprawnień, co spowodowało wzrost zainteresowania rosyjskiej policji nad tym przed-

sięwzięciem. Budowę sfinalizowano tylko dzięki wstawiennictwu brzezińskiego pas-

tora. Z uwagi na nieścisłości w dokumentach i wydarzenia I wojny światowej, poświę-

cenia dokonano dopiero 16 lat później, jesienią 1928 roku (Kneifel, Richter 2010,  

s. 54-55). Kościółek w Felicjanowie był niewielki, ale wykonany z niezwykłą dbałością 

o detale (fot. 110). Wzniesiony był z nieotynkowanej cegły, na planie prostokąta,  

o dwuspadowym dachu. Mimo skromnego budżetu na budowę, jego wykonawcy 

zadbali o detale wnętrza. Środkową oś i narożniki zdobiły czworokątne wieżyczki. Na 

każdej z bocznych ścian umieszczono po trzy półkoliście zakończone okna. O wystroju 

wnętrza niewiele wiadomo. Współcześnie po tym obiekcie nie został żaden ślad. 

W miejscu jego dawnej lokalizacji stoją dziś domy. Jaka była powojenna historia tego 
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obiektu i kiedy zniknął on z przestrzeni Felicjanowa, to pytania pozostające bez 

odpowiedzi (Kneifel, Richter 2010, s. 53). 

 

Fot. 110. Kościółek w Felicjanowie w latach 1918-1939 

Źródło: Kneifel (1933), s. 59 

Ewangelicki cmentarz w Felicjanowie znajduje się na zachód od głównej drogi.  

W krajobrazie widnieje jako odosobnione skupisko drzew i krzewów, bez drogi dojaz-

dowej. Na terenie cmentarza współcześnie zachowało się kilkadziesiąt nagrobków 

o różnym stopniu zniszczenia oraz odrębnych elementów, takich jak: betonowe ramy 

grobowe, poziome płyty nagrobne, piaskowcowe stelle oraz krzyże (fot. 111a i 111b). 

Szczególną uwagę zwraca fragment płyty wykonanej z czarnego, szlifowanego na połysk 

kamienia. Na cmentarzu znajduje się również kwatera żołnierzy z I wojny światowej. 

Zachowane inskrypcje zapisane są w języku niemieckim (Kneifel, Richter 2010, s. 54). 

  

Fot. 111a. i 111b. Pozostałości cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Felicjanowie 

Źródło: fot. P. Dolata 
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Ostatnie z miejsc związanych swoja historią z Brzezinami to Koluszki. Okoliczności 

powstania na terenie Koluszek kościoła ewangelickiego, nazywanego też kaplicą, pozo-

stają w skali województwa łódzkiego wyjątkowe. 

Świątynia ta powstała na początku XX wieku, w warunkach rozwiniętej sieci 

parafialnej tej denominacji. Tłem jego zainicjowania i budowy była ofensywa wojenna 

toczącej się w tym czasie Operacji Łódzkiej (koniec 1914 roku). Podczas jej trwania 

ucierpiały ewangelickie kościoły, m.in. wspominany już nieistniejący kościół w Łazno-

wskiej Woli. Straty poniosły również same Brzeziny, będące centralnym ośrodkiem 

parafialnym dla okolicznych luteranów. Przyczynkiem do powstania w tym miejscu 

kościoła były pozostawione w okolicy liczne fortyfikacje i umocnienia, do budowy 

których wykorzystywane było przede wszystkim drewno. Aby wykorzystać pozosta-

wione zasoby w sposób bardziej użyteczny aniżeli przeznaczenie ich wyłącznie na opał, 

skorzystano z inicjatywy władz niemieckich. Zgromadzone materiały w 1916 roku 

znalazły zastosowanie przy budowie ewangelickiego kościółka (fot. 112). Pomysło-

dawcą tej budowy był ówczesny gubernator Łodzi, generał Felix von Barth. Budowlę 

ukończono w tym samym roku. Na jego uroczystym poświęceniu w listopadzie 1916 

roku zgromadziło się wiele ważnych dla XX-wiecznego kościoła ewangelickiego oso-

bistości: proboszczowie tajnej rady konsystorialnej: Strauss i Eidness, superintendent 

diecezji piotrkowskiej Wilhelm Angerstein, sekretarz generalny Stowarzyszenia Gusta-

wa Adolfa z Liska – Bruno Geissler oraz brzeziński pastor – Albert Wannagat. Atmo-

sfera tego wydarzenia była wyjątkowo podniosła, pomimo że kościółek znajdował się  

w miejscowości, w której luteranie nie mieli znaczącego udziału w strukturze ludności 

(Wochna 2015a, s. 11). 

 

Fot. 112. Kościół ewangelicko-augsburski w Koluszkach z początków XX wieku 

Źródło: zbiory Stowarzyszenia „Historia Koluszek“. 



 
 

220 

Dotychczasowe władze niemieckie zakładały, że po wojnie może powstać tutaj nowa 

parafia ewangelicka, a Niemcy wyznania protestanckiego (ze względu na funkcjonujący 

tutaj węzeł kolejowy) osiedlą się w Koluszkach. Po zakończeniu wojny planowano 

przyłączenie tego kościółka do parafii ewangelicko-augsburskiej w Brzezinach.  

Planów tych nigdy jednak nie udało się zrealizować. Po wojnie Niemcy stracili 

wypracowane tutaj wpływy, a w 1920 roku obiekt przejęli polscy katolicy, którzy dwa 

lata później kościół rozmontowali i przenieśli do Rogowa. Tam nadano mu nowe 

wezwanie św. Wincentego Ferrariusza. Ostatecznie kościółek został rozebrany w 1981 

roku (Wochna 2015a, s. 11). 

4.4.6. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bełchatowie 

Parafia ewangelicka w Bełchatowie powstała w 1837 roku (Ciszewski, Kuszneruk 

2014, s. 126). Historia jej erygowania jest bardzo ciekawa, ponieważ o ustanowienie 

parafii na tym terenie równolegle zabiegała także wspólnota luterańska z Kleszczowa, 

(dziś również już niefunkcjonująca, omawiana w dalszej części). Pierwotnie parafia 

bełchatowska powstała jako parafia bełchatowsko-kleszczowska (zbór w Kleszczowie 

pozostawał jej filiałem, który usamodzielnił się w przeciągu kilku lat).  

W historii bełchatowskiej parafii nie brakowało napięć w relacjach z rodziną 

Kaczkowskich, która w tym czasie zarządzała Bełchatowem. Dotyczyły one najpewniej 

celowego utrudniania powołania ewangelickiej szkoły przy bełchatowskiej parafii. 

Sytuacja w Bełchatowie w połowie wieku XIX była na tyle napięta, że nawet za pożary, 

które regularnie trawiły miasto, oskarżano rodzinę Kaczkowskich, która sprowadziła 

luteranów do miasta. Załagodzenie całej sytuacji nastąpiło dopiero za kadencji kolejne-

go z pastorów, ks. Edwarda Fiedlera (Ciszewski, Kuszneruk 2014, s. 130). Parafia 

oparła się zawirowaniom I wojny światowej i choć mocno zubożała w tym czasie, po 

wojnie nie przestała funkcjonować. 

Bardzo burzliwe jej dzieje stanowił okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy 

parafią administrował pastor Jakob Gerhardt (lata sprawowania posługi 1924–1941). 

Parafia bełchatowska zawdzięcza mu zdecydowany rozwój w ramach aktywności społe-

cznej pomimo kontrowersyjnej postawy pastora, który nie krył się z poparciem dla 

poglądów Hitlera i wrogim stosunkiem do Polski. Do jego dokonań zaliczamy również 

wzniesienie kościoła ewangelickiego w Zelowie, ukończonego w maju 1936 roku 

(Gerhardt 1937, s. 19). Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, pastor Gerhardt 

został oskarżony i skazany wyrokiem sądu w Piotrkowie Trybunalskim za przestępstwa 
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dewizowe i pomoc w organizowaniu nielegalnych przepraw przez granicę polsko- 

-niemiecką. We wrześniu 1939 roku, po wkroczeniu Wehrmachtu do miasta został przy-

wrócony do pracy, a nawet mianowany przez władze wojskowe na burmistrza Bełcha-

towa. Funkcję tę pełnił przez rok. Jeszcze w trakcie trwania wojny, około 1941 roku, 

popadł w konflikt z władzami okupacyjnymi i został przeniesiony do Sieradza. 

W obliczu niesprzyjających uwarunkowań społecznych i masowych migracji, tuż po 

zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, samodzielna parafia ewangelicka w Beł-

chatowie opustoszała i przestała funkcjonować. Pozostawionym w mieście majątkiem 

kościelnym zarządzać miał powołany w styczniu 1945 roku Tymczasowy Komitet 

Obywatelski (Ciszewski, Kuszneruk 2014, s. 133-136). Współcześnie protestanci 

zamieszkujący Bełchatów są członkami parafii zelowskiej (pełna nazwa parafii to 

Zelów-Bełchatów).  

W przestrzeni miasta bez trudu można odnaleźć miejsca związane z bełchatowską 

wspólnotą: przede wszystkim plac, gdzie do lat 80. XX wieku zlokalizowany był 

ewangelicko-augsburski kościół parafialny, oraz teren dawnego cmentarza grzebalnego, 

z widocznymi do dziś, nielicznymi pozostałościami nagrobków. 

Bełchatowski kościół ewangelicko-augsburski został pobudowany w latach 1829–

1832, w stylu klasycystycznym, który stracił bezpowrotnie po przeprowadzonej w 1928 

roku renowacji, podjętej z inicjatywy wspominanego wcześniej pastora Jakoba Gerhardta. 

Wysuniętą naprzód wieżę zastąpiła fasada, co w zamyśle twórcy miało doprowadzić do 

powiększenia wnętrza świątyni. Zniekształciła ona raz na zawsze jego zabytkową ele-

wację (fot. 113a i 113b).  

  

Fot. 113a. i 113b. Kościół ewangelicko-augsburski w Bełchatowie  

przed i po renowacji z 1928 roku 

Źródło: Gerhardt (1937), s. 15-16 
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Obok kościoła w 1852 roku powstała szkoła ewangelicka (Zawilski 1967, s. 90-91). 

Ewangelicko-augsburski kościół w Bełchatowie mieścił się przy dawnej ul. Ewange-

lickiej, obecnie miejsce to znajduje się u zbiegu ulic 19 stycznia i Piłsudskiego (fot. 

114a i 114b). 

Po II wojnie światowej, przez pewien czas, dawny kościół luterański funkcjonował 

jako rzymskokatolicki kościół szkolny pw. św. Stanisława Kostki. Zgodnie z treścią 

tablicy informacyjnej, postawionej w miejscu pierwotnego istnienia kościoła w 1984 

roku, ze względu na katastrofalny stan pokrycia dachu władze Bełchatowa podjęły 

decyzję o jego rozbiórce (fot. 114b). 

  

Fot.114a. i 114b. Kościół ewangelicko-augsburski w Bełchatowie. Fotografia dawnej świątyni 

oraz współczesne miejsce jego lokalizacji 

Źródło: (fot. 114a) Ciszewski, Kuszneruk (2014), s. 137, (fot. 114b) A. Kruś 

Reliktem materialnego dziedzictwa bełchatowskich luteranów jest również cmentarz 

grzebalny. W przypadku Bełchatowa teren cmentarza ewangelickiego, pomimo bogatej 

historii, jest już przekształcony właściwie nie do poznania. Brakuje potwierdzonych 

źródeł, które wskazałyby jednoznacznie datę jego założenia. Najprawdopodobniej został 

założony w niedługim odstępie czasu od momentu erygowania parafii, czyli w drugiej 

połowie XIX wieku. Jego pozostałości (zajmujące ponad hektar) można zaobserwować 

na osiedlu Lipy, w obrębie ulic: Kątnej, Piaskowej, Przejazd i Moniuszki (Ciszewski, 

Kuszneruk 2014, s. 72) ( ryc. 18). 

Spośród kilkuset nagrobków, które się tam znajdowały, nadal pozostały szczątki 

zaledwie kilku z nich, z nieczytelnymi inskrypcjami. Na podstawie ustnych przekazów 

ustalono, iż ostatnie pochówki miały miejsce w 1945 roku, w chwili wkroczenia wojsk 

sowieckich do miasta. Po wojnie cmentarz stopniowo ulegał dewastacji i niszczeniu. 

Obecnie nie przypomina w żaden sposób cmentarza, ale odludny, lekko zaniedbany park 

lub skwer, wkomponowany pomiędzy otaczającą go zabudowę mieszkaniową (fot. 115b). 
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Dopiero spacer wzdłuż ogrodzeń, które go ograniczają, ujawnia cokoły, fundamenty 

i pozostałości grobowców. Także niewielka tabliczka, informująca o charakterze tego 

miejsca, jest słabo wyeksponowana (fot. 115a). 

 

Ryc. 18. Lokalizacja dawnego cmentarza ewangelickiego w Bełchatowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ciszewski, Kuszneruk (2014), s. 72 

 

  

Fot. 115a. i 115b. Pozostałości dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Bełchatowie 

Źródło: fot. A. Kruś 

Cmentarz ten stanowi miejsce spoczynku nie tylko bełchatowskich ewangelików; 

znajdują się tu także mogiły zbiorowe żołnierzy niemieckich z okresów obu wojen 

światowych oraz rodziny Hellwigów, właścicieli barokowego dworku. W latach 90. XX 
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wieku, szczątki żołnierzy zostały ekshumowane i przeniesione. Kilkaset metrów dalej, 

w parku 1000-lecia, znajduje się żydowski kirkut, który po 1945 roku podzielił podobny 

los jak cmentarz ewangelicki (Ciszewski, Kuszneruk 2014, s. 7). 

4.4.7. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Nowosolnej 

Przy omawianiu dziedzictwa związanego z losami parafii zanikłych nie powinno 

zabraknąć Nowosolnej w której na przekór licznym przeciwnościom losu, parafię 

luterańską powołano w 1838 roku (Badziak, Chylak, Łapa 2014, s. 314). Tutejsza osada 

była jedną z najludniejszych w okolicach Łodzi; w 1823 roku liczyła ponad tysiąc osób. 

Jednocześnie była niemal jednolita etnicznie; w 1921 roku ponad 90% jej mieszkańców 

deklarowało narodowość niemiecką (Szygendowska 2012, s. 22-23). 

Relikty materialnego dziedzictwa tej wspólnoty (współcześnie częściowo reloko-

wane) są niezwykle interesujące. Stanowią je: dawny kościół ewangelicko-augsburski, 

obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Andrzeja Boboli, pastorówka i dzwonnica na 

dawnej działce oraz pozostałości cmentarza ewangelickiego98. 

Najważniejszy z wymienionych elementów jest drewniany kościół pw. św. Andrzeja 

Boboli (fot.116a i 116b). W chwili swojego powstania we wsi Nowosolna pełnił funkcję 

kościoła parafialnego dla niewielkiego zboru ewangelickiego (Atlas Miasta Łodzi 2002 

rok). Początkowo nie był to więc ani kościół łódzki, ani miejski. Wzniesiony został jako 

jednonawowa świątynia konstrukcji sumikowo-łątkowej w latach 1846–1848, swoim 

stylem nawiązując do klasycyzmu (Szygendowska 2012, s. 6, 38). Świątynię, według 

projektu Sylwestra Szpilowskiego, zbudowano na planie prostokąta (20,48 na 11,60 m) 

z trójspadowym dachem, zwieńczonym niewielką wieżyczką z blaszanym hełmem. 

Od 1987 roku, po wybudowaniu w Nowosolnej nowej świątyni rzymskokatolickiej, 

budynek kościółka z racji swoich niewielkich rozmiarów przestał być użytkowany. 

W 2008 roku zadecydowano o przeniesieniu go do skansenu położonego na terenie 

Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282, co było 

w jego przypadku działaniem ratunkowym, które ocaliło ten obiekt przed rozbiórką. 

Obiekt rozebrano i odtworzono niemal w całości z pierwotnych materiałów. Wewnątrz 

świątyni zachowano nawet oryginalną kolorystykę (Szygendowska 2012, s. 51-52).  

Od 1985 roku obiekt ten wraz z otoczeniem jest wpisany do rejestru zabytków 

województwa łódzkiego99.Obecnie w jego wnętrzu odnaleźć można elementy wystroju 

                                                           
98

 Wraz z rozwojem osady, na początku XIX wieku powstała tutaj również ewangelicka szkoła, w której 

nauczał lokalny kantor. Za datę jej wybudowania uznaje się rok 1803 (Heike 1979, s. 71). 
99

Wpis do rejestru zabytków nr: nr rej.: A/311/1-3 z 08.03.1985. 
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nawiązujące do protestantyzmu i katolicyzmu: w pełni zachowane empory, zabytkowy 

drewniany ołtarz typu sarkofagowego, polichromie wykonane w drewnie, prospekt orga-

nowy. Dopełnienie wystroju stanowią konfesjonały, ławki i elementy oświetlenia. Część 

jego pierwotnych elementów wyposażenia, jak przykładowo oryginalna chrzcielnica  

i zabytkowy obraz ołtarzowy, nie przetrwały do czasów współczesnych (Szygendowska 

2012, s. 15). 

  

Fot.116a. i 116b. Dawny ewangelicki kościół z Nowosolnej, stan przed i po relokacji 

Źródło: (fot. 116a) https://fotopolska.eu/Kosciol_sw._Andrzeja_Boboli_Lodz (dostęp: 20.02.2018 r.); 

(fot. 116b) P. Dolata 

W 1856 roku, w Nowosolnej, nieopodal kościoła wybudowano pastorówkę w kształ-

cie nawiązującą do domów tkaczy (fot. 117). Znacznie później w 1929 roku, luteranie 

w sąsiedztwie kościoła, wybudowali także drewnianą dzwonnicę poświęconą w 1931 

roku. Działalność parafii przerwał w 1939 roku wybuch wojny. Po jej zakończeniu 

kościół przejęli katolicy. Parafię rzymskokatolicką pw. św. Andrzeja Boboli utworzono 

tutaj w 1947 roku (Szygendowska 2012, s. 6-7, 45-46). 

 

Fot.117. Dawna pastorówka ewangelicka w Nowosolnej 

Źródło: fot. P. Dolata 
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Ostatnim z elementów, o którym autorka wzmiankuje we wstępie do tej części, jest 

dawny cmentarz ewangelicki. Choć wiadomo, gdzie był on zlokalizowany, nie pozostał 

po nim żaden widoczny ślad materialny. Cmentarz ewangelicki w Nowosolnej wytyczono 

najprawdopodobniej równolegle z założeniem kolonii około 1802 roku. Nekropolię 

ulokowano tuż przy jednej z ośmiu dróg zbiegających się w centrum Nowosolnej 

(dzisiaj ul. Kasprowicza 1A.) W związku z wcześniej wspomnianą pierwotną liczebno-

ścią osady, również miejscowy cmentarz musiał być jednym z największych w okolicy 

Łodzi. 

Po zakończeniu wojny kościołek w Nowosolnej przejęli katolicy. Tym samym na 

terenie dawnego ewangelickiego cmentarza rozpoczęto organizowanie cmentarza 

katolickiego, systematycznie usuwając stare nagrobki. Do dziś na terenie tej nekropolii 

nie zachował się żaden nagrobek sprzed II wojny światowej. Cmentarz utrzymał jedynie 

swój pierwotny i zarazem charakterystyczny trapezowaty kształt. 

4.4.8. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego z okolic 

Aleksandrowa Łódzkiego (Huta Bardzyńska) 

Kwerenda materiałów źródłowych ujawniła relikty związane z działalnością ewange-

lików augsburskich w okolicach Aleksandrowa Łódzkiego. Pomimo iż parafia aleksan-

drowska nadal funkcjonuje, ze względu na zanikły lub niemal zanikły charakter oma-

wianych tutaj elementów dziedzictwa i brak związków z aleksandrowską parafią, 

autorka zdecydowała o umieszczeniu poniższych elementów w tej części pracy. 

Za datę powstania tutejszego kościoła100 ewangelicko-augsburskiego uznaje się rok 

1845. W relacji pastora Kneifla był to nieduży murowany budynek, gdzie raz w miesią-

cu pastor, August Rauh, z Aleksandrowa odprawiał nabożeństwo (fot. 118) (Kneifel 

1971, s. 146). Obecnie po kościele w Hucie Bardzyńskiej nie pozostał żaden ślad mater-

ialny. W miejscu, które wskazuje przedwojenna mapa, stoją dziś domy mieszkalne. 

Przypominają o nim jednak materiały źródłowe, których nie należy pominąć. Kiedy 

świątynia ta przestała istnieć, trudno sprecyzować. Wiadomo, że stała na swoim miejscu 

jeszcze w latach międzywojennych, co potwierdza mapa WIG z 1930 roku. Figuruje 

ona także na mapie autorstwa Eduarda Kneifla z 1939 roku jako filiał parafii w Alek-

sandrowie Łódzkim (powołany w 1839 roku). 

                                                           
100

 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego… z końca XIX wieku wskazuje na istnienie w Hucie 

Bardzyńskiej ewangelickiego domu modlitwy. 
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Fot. 118. Nieistniejący kościół ewangelicko-augsburski w Hucie Bardzyńskiej 

Źródło: czasopismo „DieZeit im Bild” (nr 46, 16 listopada 1930 r.),  

egzemplarz w zasobach Biblioteki Cyfrowej UŁ 

Po 1945 roku parafia w Hucie Bardzyńskiej, podobnie jak wiele parafii regionu 

łódzkiego, przestała funkcjonować. Ostatnim możliwym do zaobserwowania śladem po 

kolonistach są pozostałości ewangelickiego cmentarza, położonego w niewielkim lesie 

na północ od samej wsi. Zachowało się na nim kilka nagrobków w całości oraz we 

fragmentach, a także jeden duży grobowiec rodzinny. Cmentarz jest zupełnie zarośnięty 

kępami lilaka pospolitego, co w dużym stopniu uniemożliwia wejście na jego teren. 

4.4.9. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łęczycy 

Pozostałości po ewangelickiej parafii w Łęczycy101, pomimo iż niewielkie, są cie-

kawe i godne omówienia, co najmniej z racji swojej oryginalnej historii. W pierwszej 

kolejności należy skomentować dawny łęczycki kościół ewangelicko-augsburski, który 

znajdował się przez blisko 150 lat przy ul. Ozorkowskiej 52. Tutejsi luteranie, naj-

pewniej z powodu niewielkiej liczebności zboru, nie zdecydowali się na wznoszenie 

nowego kościoła. Zdecydowano o zakupie i relokacji do Łęczycy drewnianego koś-

ciółka z parafii w Aleksandrowie Łódzkim, co miało miejsce w 1843 roku. Warto 

zwrócić uwagę, iż ten relokowany kościółek pierwotnie zbudowano w 1817 roku w po-

bliskiej wsi Ruda Bugaj102, gdzie służył tamtejszym ewangelikom. Po wybudowaniu  

w Aleksandrowie w 1828 roku okazałej murowanej świątyni, drewniany kościółek 

przestał być użytkowany (Pisarkiewicz 2001, s. 10). 

                                                           
101

 Gmina ewangelicka w Łęczycy powstała w 1841 roku jako filiał parafii w Ozorkowie. 
102

 Ruda Bugaj stanowiła jedno z najstarszych w naszym regionie osiedli zamieszkanych przez osadników 

wyznania luterańskiego, początki parafii tam ulokowanej sięgają początków XIX wieku (1801 r.). 

Wkrótce jednak lokalnym centrum luteranizmu stał się Aleksandrów Łódzki. Jedyny materialny ślad 

bytności luteranów tych okolic stanowi obecnie zanikły XVIII-wieczny cmentarz ewangelicki na terenie 

gminy. 
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Przeniesiony kościółek oddano do użytku dopiero po 10 latach, w 1853 roku. Na 

początku XX wieku przeprowadzono w nim remont i przebudowano jego bryłę, 

powiększając go o niewielką wieżę z dwoma dzwonami. Na podstawie źródeł nie 

można ustalić, czy zdobiona wimperga została do kościoła dobudowana w tym czasie 

(Pisarkiewicz 2001, s. 10). 

Interesujące było również pochodzenie łęczyckiego obrazu ołtarzowego. Został on 

ufundowany przez samego Karola Scheiblera, który w tym czasie był związany z Ozor-

kowem. Organy skonstruowała firma Drachenberg z Gąbina. W posiadaniu łęczyckich 

luteranów znajdował się również egzemplarz Biblii Radziwiłłowskiej z 1563 roku, 

podarowany parafii z okazji poświęcenia zboru, niestety zaginął w czasie II wojny 

światowej (Rosin 2001, s. 261). Tuż obok kościoła, na początku XX wieku dobudowa-

no zakrystię. Kilka lat później, w 1913 roku, wzniesiono dom parafialny, w którego 

murach znalazło się pomieszczenie na potrzeby szkolne. Jedną z ostatnich inwestycji 

było wzniesienie w 1930 roku, murowanej dzwonnicy niezachowanej do czasów współ-

czesnych („Przyjaciel Domu. Ewangeliczny Kalendarz Ludowy na rok 1938”, s. 2-5). 

Po 1945 roku łęczycki kościół przestał być użytkowany, a w 1986 roku poważnie 

ucierpiał na skutek wichury. Zadecydowano wówczas o jego rozbiórce.  

Jedynym zachowanym reliktem parafii ewangelicko-augsburskiej w Łęczycy pozo-

staje współcześnie cmentarz ewangelicki (Pisarkiewicz 2001, s. 10). Cmentarz ten został 

założony prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku, wraz z pojawieniem się 

luteranów w mieście. Jego początki są trudne do odtworzenia, wiadomo jednak, że zanim 

łęczyccy luteranie doczekali się własnego cmentarza, korzystali z katolickiego cmentarza 

parafialnego. Pierwszy raz zaznaczono go (bez nazwy) na planie folwarku Borki z 1801 

roku, w rejonie dzisiejszej ul. Górniczej. Obecnie zajmuje on powierzchnię około1000 m² 

i jest ogrodzony ceglanym murem, w wielu miejscach wyraźnie zniszczonym. Manu-

skrypty przechowywane w łęczyckim muzeum podają, iż był to cmentarz niezwykle 

interesujący i uporządkowany. Materiały używane do produkcji tamtejszych nagrobków 

były najwyższej jakości. Wiele z nich było okazałej, jak na taki cmentarz, wielkości. 

Szczególną uwagę zwraca mauzoleum rodziny Boetticherów z lat 80. XIX wieku, 

ulokowane na wysokiej platformie i ozdobione posągami z piaskowca. Pozwala to wnio-

skować, że łęczycka społeczność ewangelicka, choć niewielka, była bardzo zamożna. 

Cmentarz z racji swojej wysokiej estetyki uchodził za najokazalszy w całej diecezji 

kaliskiej. Wielu spoczywających na nim mieszkańców pełniło ważne funkcje w mieście  

i okolicy, jak np. członkowie i udziałowcy pobliskiej cukierni w Leśmierzu (Pisarkiewicz 
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1990, s. 8-9). Po 1945 roku, cmentarz podzielił los podobny wielu innym nekropoliom 

ewangelickim w regionie.  

  

Fot. 119a. i 119b. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Łęczycy 

Źródło: fot. P. Dolata 

Pozostawiony został bez należytej opieki, wskutek czego wiele cennych nagrobków 

zdewastowano. Zabytkowa przestrzeń cmentarza stała się miejscem składowania odpa-

dów i aktów profanacji. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku dalsze jego losy stanęły pod 

dużym znakiem zapytania, jednakże, dzięki staraniom Komitetu Ratowania Cmentarza 

Ewangelicko-Augsburskiego103, nekropolia przetrwała (fot. 119a i 119b). 

4.4.10. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Kleszczowie 

Do dziedzictwa zanikłych parafii ewangelickich z południowej części województwa 

łódzkiego zaliczamy też jego relikty w Kleszczowie. Parafia kleszczowska powstała 

pierwotnie w połowie XIX wieku jako filiał parafii w Bełchatowie, natomiast usamo-

dzielniła się dopiero w 1847 roku (Kneifel 1971, s. 113- 114). Poza kościołem w mieście 

funkcjonowała również ewangelicka szkoła, jednak żaden z tych XIX-wiecznych 

obiektów nie przetrwał do chwili obecnej. Jednym zachowanym reliktem obecności 

ewangelików augsburskich jest cmentarz grzebalny o bardzo ciekawej historii. 

Ze względu na znikomą dostępność źródeł, przybliżenie historii kościoła ewange-

lickiego w Kleszczowie, a tym bardziej wyglądu kościoła, nie jest zadaniem łatwym. 

Udało się jednak wśród mieszkańców Kleszczowa odnaleźć świadków, którzy zacho-

wali w pamięci ten obiekt. Kościół ewangelicki znajdował się przy drodze prowadzącej 

z Kleszczowa do Rogowca, obecnie jest to ul. Szkolna 2. 

                                                           
103

 http://www.leczycki.pl/asp/_drukuj.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=9&artykul=3278&akcja=a

rtykul (dostęp: 20.11.2017 r.). 
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Ryc. 19. Elewacja zachodnia nieistniejącego 

kościoła ewangelicko- 

-augsburskiego w Kleszczowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

Inwentaryzacji Budowlanej Kościoła 

Ewangelickiego w Kleszczowie wykonanej  

w kwietniu 1979 roku 

 

Dokumentów, które potwierdziłyby dokładną datę budowy tego obiektu, nie udało 

się pozyskać. Należy zatem, podając za pastorem Eduardem Kneiflem, przyjąć, iż miało 

to miejsce około 1843 roku, na krótko przed usamodzielnieniem się kleszczowskiej 

parafii (Kneifel 1971, s. 113; Ciszewski, Kuszneruk 2014, s. 127). 

W obliczu niewielu zachowanych fotografii tego obiektu, na podstawie ustnych 

przekazów mieszkańców Kleszczowa i zachowanej dokumentacji technicznej, warto 

podjąć próbę opisu tego obiektu. W opinii świadków, istniejący do lat 80. XX wieku 

kościół był ciekawym obiektem architektonicznym ze strzelistą wieżą, wybudowanym 

z czerwonej cegły, przykryty czerwoną dachówką. Wskazywałoby to na styl gotycki lub 

neogotycki (ryc. 19). We wnętrzu był również bogato wyposażony. Oprawę muzyczną 

nabożeństw zapewniały organy pedałowe z umieszczonymi wewnątrz aluminiowymi 

piszczałkami. Na głównym ołtarzu figura Chrystusa na krzyżu była odlana prawdopo-

dobnie z chromoniklu lub innego cennego metalu (fot. 120b). Niektóre z elementów 

udało się zachować, przykładowo świecznik z tego kościoła znajduje się obecnie  

w kościele rzymskokatolickim w Łękińsku. Wiadomo również o pracach budowlanych 

z 1900 roku, obejmujących odbudowę kościoła i budowę wieży. Kleszczowski kościół 

ewangelicki tuż po II wojnie światowej,  

w latach 1945–1954, służył tutejszym kato-

likom. Sugerowałoby to niewielki stopień 

zniszczeń kościoła w trakcie obu wojen 

światowych, co przynajmniej w odniesieniu 

do lat 1914–1918 potwierdza pastor Eduard 

Kneifel (Kneifel 1971, s. 113). 

Data rozbiórki także nie jest możliwa do 

jednoznacznego ustalenia. Na podstawie 

relacji mieszkańców Kleszczowa, będących 

świadkami tamtych wydarzeń, udało się 

doprecyzować, iż był to okres 1979–1984. 

Budowa budynku komunalnego na opusto-

szałej już wtedy działce została rozpoczęta  

w 1988 roku (fot. 121a i 121b). Według 

przekazu mieszkańców, podczas rozbiórki, 

każda cegła szersza i grubsza od tradycyj-
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nych cegieł była zdejmowana z muru ręcznie, następnie czyszczona z zaprawy 

wapiennej i najprawdopodobniej, w obliczu panującego w tym czasie dużego deficytu 

materiałów budowlanych, powtórnie wykorzystana do budowy w innym miejscu. 

  

Fot. 120a. i 120b. Fragment wieży kościoła ewangelickiego w Kleszczowie  

oraz widok na ołtarz główny 

Źródło: (fot. 120a) https://issuu.com/wues/docs/portfolio_kleszczow_okol (dostęp 20.11.2017 r.) 

(fot. 120b) S. Hejak 

 

    

Fot. 121a. i 121b. Kleszczów, ul. Szkolna. Miejsce lokalizacji  

dawnego kościoła ewangelickiego 

Źródło: fot. A. Kruś 

W czasie swojego istnienia kleszczowska parafia do celów grzebalnych wykorzy-

stywała ewangelicki cmentarz w Rogowcu (ob. gm. Kleszczów). Jest on położony na 

skraju lasu, przy drodze prowadzącej z Rogowca do Kleszczowa (fot. 122). Pomimo że 

jest on obecnie mocno zdewastowany, to i tak na tle innych cmentarzy ewangelickich  

z okolic Kleszczowa i Bełchatowa wyróżnia go spora liczba zachowanych i „czytel-

nych” nagrobków. 
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Fot. 122. Pozostałości ewange-

lickiego cmentarza w Rogowcu 

Źródło: Ciszewski, Kuszneruk (2014, s. 98) 

Z relacji świadków104 wynika, że we wczesnych 

latach 60. XX wieku cmentarz wyglądał zupełnie 

inaczej. Nagrobki były wówczas dość dobrze 

zachowane, co wskazuje, że w Rogowcu i jego 

okolicy żyli jeszcze potomkowie spoczywających 

na tym cmentarzu ewangelików. Nekropolia była  

w tamtym czasie obiektem ogrodzonym i zam-

kniętym. Obecnie po ogrodzeniu pozostały jedynie 

betonowe słupki, z części drewnianych leżące 

luzem trzy przegniłe poprzeczki, a także metalowe 

okucia. Słupki wejściowe (od bramy i furtki) mają 

oznaczenia z datą 14.04.1934 rok. 

4.4.11. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z okolic Piotrkowa 

Trybunalskiego (filiał w Kamocinie i kantorat w Gieskach) 

Luterańska parafia w Piotrkowie Trybunalskim powstała pod koniec XVIII wieku, 

stopniowo rozrastała się tworząc sieć parafialną w okolicznych wsiach, gdzie w miarę 

upływu lat powstawały pomniejsze wspólnoty obsługiwane przez tutejszego pastora. 

W randze filiału, piotrkowskiej parafii podlegały trzy wspólnoty: w Częstochowie (677 

osób), w Dąbrowie (520 osób) i w Kamocinie (628 osób) odwiedzane od kilku do 

kilkunastu razy w ciągu roku (Kronika Parafii w Piotrkowie... 2009, s. 20). Prócz tego 

podlegały jej także wiejskie kantoraty m.in.: w Jarostach, Meszczach, Klementynowie 

oraz właśnie w miejscowości Gieski. 

Najlepiej utrwalone w materiałach źródłowych dziedzictwo tej wspólnoty zachowało 

się w Kamocinie i Gieskach. Pomimo iż obiekty te swoją genezą są związane z czynną 

parafią piotrkowską, autorka zdecydowała o omówieniu ich w tej części rozdziału ze 

względu na fakt, że inwentaryzacja była wykonywana z perspektywy stanu współ-

czesnego, a obecnie parafia piotrkowska tymi obiektami nie administruje. 

W pierwszej kolejności warto prześledzić relikty dziedzictwa luterańskiego, które 

pozostały po dawnych filiale w Kamocinie. Osadnicy protestanccy pochodzący z Nie-

miec, którzy przybyli w te rejony w początkach XIX wieku, w 1830 roku założyli  

w tym miejscu kantorat pełniący – obok miejsca modlitwy – funkcję szkoły (Słownik 

                                                           
104

 Informacje pozyskane na podstawie wywiadu swobodnego z Andrzejem Braunem, mieszkańcem gminy 

Brójce, autorem bloga Historia Nieznana: http://historia-nieznana.blogspot.com/ (dostęp 30.11.2017 r.). 
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geograficzny... t. 3). W 1873 roku Kamocin został ustanowiony filiałem parafii piotr-

kowskiej, oddalonej o około 13 km (Kneifel 1971 s. 118). Kościół dla tej wspólnoty 

zainaugurowano w listopadzie 1881 roku (fot. 123). Jego powstanie miało zapewne 

związek z aktywnym w okolicy ruchem baptystów. Szczególnie podatni na agitację 

baptystów byli luteranie ze wsi najbardziej odległych od samego Piotrkowa, rzadko 

odwiedzani przez swojego pastora. Powoływanie filiałów i kantoratów miało na celu 

wzmocnienie wiary parafian. Obecnie po kościele filialnym w Kamocinie nie pozostał 

żaden ślad; w jego miejscu stoją domy. Poddany został rozbiórce najprawdopodobniej 

tuż po zakończeniu II wojny światowej. 

 

Fot. 123. Dawny ewangelicki kościół filialny w Kamocinie –  

obiekt współcześnie nieistniejący 

Źródło: Hausfreund: Volks-Kalenderfür das Jahr 1909. 

Do tej wspólnoty przynależały dwa cmentarze (jeden z nich w samym Kamocinie). 

Tutejszy cmentarz ewangelicki oddalony jest nieco na południe od głównej trasy 

biegnącej przez wieś. Po II wojnie światowej był dewastowany i stopniowo rozgra-

biany. Na jego terenie widoczne są już tylko pozostałości nagrobków wykonanych  

z piaskowca, wiele z nich pozostaje nieodkrytych pod warstwą ziemi i kłączy bluszczu 

(fot. 124a i 124b). Pozostałe fragmenty dawnych nagrobków są bardzo różnorodne  

i pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Na części z nich zachowały się niemieckie 

inskrypcje (Ciszewski, Kuszneruk 2014, s. 66-69). Portal internetowy „Wiejskie Cmen-

tarze Ewangelickie Województwa Łódzkiego” w odniesieniu do tego cmentarza podaje, 

że w listopadzie 2009 roku Fundacja „Pamięć” przeprowadziła na nim ekshumację 

mogiły zbiorowej żołnierzy niemieckich z II wojny światowej. Ekshumowano wtedy 

blisko 150 osób, których szczątki pochowano powtórnie na cmentarzu żołnierzy niemiec-

kich w Polesiu Dużym k. Puław105. 

                                                           
105

 http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/kamocin.htm (dostęp 30.11.2017 r.) 
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Fot.124a. i 124b. Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Kamocinie  

Źródło: fot. P. Dolata 

 

  

Fot. 125a. i 125b. Kaplica pw. św. Andrzeja Boboli w Gieskach  

– dawny kościółek ewangelicki 

Źródło: http://wikimapia.org/34903788/pl/Kaplica-pw-%C5%9Bw- 

Andrzeja-Boboli#/photo/6218789 (dostęp 30.03.2018 r.) 

Pod zwierzchnictwem parafii piotrkowskiej znajdowała się także wspólnota w Gies-

kach (gm. Rozprza). Fakt ten potwierdza rękopis kroniki piotrkowskiej parafii, jak 

również jej długoletni proboszcz, ks. Gryniakow, w swoim artykule „Przeszłość i teraź-

niejszość zboru piotrkowskiego”106. Kościół w Gieskach wzniesiono w 1911 roku, jego 

głównym darczyńcą był właściciel dóbr i fabryki w Niechcicach – Adolf von Krüger. 

Po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 roku, obiekt został przejęty przez Kościół 

rzymskokatolicki. Był to trzeci, obok piotrkowskiego kościoła parafialnego i kościoła 

w Kamocinie, obiekt sakralny należący do piotrkowskiej parafii (fot. 125a i 125b). 

Obecnie funkcjonuje jako kaplica pw. św. Andrzeja Boboli w Gieskach i okazjonalnie 

pełni funkcje sakralne (Kronika Parafii w Piotrkowie...2009, s. 23-26). 

 

                                                           
106

 Gryniakow J., „Przeszłość i teraźniejszość zboru piotrkowskiego”, [w:] Kalendarz Ewangelicki na rok 

1958, s. 203-212. 
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4.4.12. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z okolic Pabianic  

(Kalino) 

Przykłady luterańskiego dziedzictwa materialnego związanego do końca II wojny 

światowej z parafią w Pabianicach odnajdujemy w oddalonym od miasta o około 13 km 

Kalinie (gm. Rzgów), będącym jednym z wiejskich kantoratów tej parafii107. Podobnie 

jak w przypadku Kamocina i Giesek, związanych z parafią piotrkowską, Huty Bardzyń-

skiej związanej z parafią aleksandrowską, także i w tym przypadku, z racji że nie 

stanowią one współcześnie składników majątku funkcjonującej parafii pabianickiej, 

zostały omówione w tej części rozdziału. 

Dziedzictwo ewangelickie w Kalinie reprezentuje dobrze zachowany dom modlitwy 

oraz cmentarz. Pierwszy z obiektów – dom modlitwy w Kalinie, swoją genezą sięga 

pierwszej połowy XX wieku. Od wielu lat ludność tego kantoratu dążyła do jego budo-

wy, zbierając na ten cel środki pieniężne. Do poświęcenia obiektu doszło w 1929 roku. 

Na tę wyjątkową uroczystość przybyli zarówno księża z Pabianic: Rudolf Schmidt 

i Sigismund Gutsch, jak i z Łodzi: Gustav Schedler (Kirsch 2012a, s. 146). 

Świątynia z cegły wzniesiona na planie prostokąta miała dwuspadowy dach i czwo-

rokątną wieżę (fot. 126a i 126b). Do kościoła od jego wschodniej strony dobudowane 

jest pomieszczenie, gdzie prawdopodobnie znajdowała się zakrystia, przez którą naj-

prawdopodobniej wchodziło się do świątyni. Po zakończeniu wojny kościółek przebu-

dowano, wejście do kościoła przeniesiono na miejsce dawnego okna. W związku  

z przebudową wejścia, ołtarz (odwrotnie niż teraz) zlokalizowany był przy ścianie  

z ozdobnym oknem. Dawne wyposażenie kościoła nie zachowało się; żyrandol przenie-

siono do kościoła katolickiego w Rzgowie, podobnie dzwon z wieży kościelnej, choć 

miejsce jego obecnej lokalizacji jest nieznane (Hoja 2000, s. 1-2). 

Kościół był użytkowany przez tutejszych ewangelików do 1945 roku; choć z relacji 

okolicznych mieszkańców wynika, że po wojnie odbyło się w nim kilka nabożeństw. 

Wkrótce potem budynek przeszedł na własność Skarbu Państwa i w realiach nowego 

systemu umiejscowiono w nim szkołę i dom dla nauczyciela. W latach 70. XX wieku 

dawny kościół po raz kolejny zmienił swoją funkcję i stał się siedzibą filii Spółdziel-

czego Kółka Rolniczego w Rzgowie.  

Od lat 90. XX wieku jego dalszy los był niepewny: opuszczony i niezabezpieczony 

budynek zaczął niszczeć. Ratunek przyszedł ze strony małżeństwa Haliny i Antoniego 

                                                           
107

 Poza Kalinem status taki posiadały okoliczne wioski, jak m.in.: Czyżeminek, Markówka, Starowa 

Góra, Zofiówka oraz do lat 40. XX wieku Bukowiec. 
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Marszałów. Państwo Marszałowie odkupili nieruchomość od łódzkiej parafii ewange-

licko-augsburskiej (będącej właścicielem obiektu) i część, na której znajduje się budy-

nek kościelny, przekazali parafii rzymskokatolickiej w Rzgowie. Decyzją nowych 

właścicieli obiektowi przywrócono funkcję sakralną. Jesienią 2000 roku dokonano 

poświęcenia obiektu, którego patronem został św. Florian (Hoja 2000, s. 2). 
2 

  

Fot. 126a. i 126b. Kościół w Kalinie (1935) – obecnie kaplica rzymskokatolicka  

pw. św. Floriana 

Źródło: (fot. 126a): Ostlandbild/Rode 1935, Wojewódzka Biblioteka Publiczna  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi; (fot. 126b) P. Dolata 

Tutejszy cmentarz ewangelicki położony jest przy bocznej drodze, łączącej się bez-

pośrednio z główną drogą Giemzówek–Kalinko biegnącą przez wieś. W krajobrazie 

wyróżnia go bujna dzika roślinność i zachowany fragment muru. Dawne ogrodzenie 

cmentarza zbudowane jest z pustaków, zachowane jest też jedno skrzydło cmentarnej 

bramy i furta (fot.127b). Układ alei i kwater grobowych został zupełnie zatarty. Na 

terenie nekropolii zachowało się około dziesięciu nagrobków oraz pozostałości studni. 

Najlepiej zachowane wykonane są z piaskowca i mają czytelne inskrypcje pisane tzw. 

gotykiem (fot. 127a). Część nagrobków pozostaje ukryta pod „dywanem” gęstego 

bluszczu (Lewkowska, Walczak 1996, s. 24). 

  

Fot.127a. i 127b. Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Kalinie 

Źródło: fot. P. Dolata 
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4.4.13. Dziedzictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Radomsku 

W grupie zanikłych ośrodków parafialnych, w których pozostały nieliczne, choć 

trwałe, relikty dziedzictwa protestanckiego, znajduje się także Radomsko. Wątek histo-

rii tutejszej parafii był już poruszany w rozdziale historycznym, jednak w dużym skrócie 

warto przypomnieć, że działania, które doprowadziły do powstania tutaj protestanckiej 

wspólnoty, zrealizowano dopiero na początku XX wieku, w 1917 roku (Kneifel 1971, 

s. 119). Ze względu na uwarunkowania polityczne tego okresu wznoszenie kościoła 

ewangelickiego, przerwane I wojną światową, trwało wiele lat. 

Poświęcenie kościoła, którego budowę rozpoczęto wiosną w 1910 roku, nastąpiło 

dopiero w 1925 roku. Na jego lokalizację wybrano ul. Kaliską (ob. ul. Reymonta 43). 

Kościół wzniesiono jako neogotycki obiekt z czerwonej cegły (fot. 128a i 128b). Parafii 

ewangelickiej jako miejsce kultu służył do 1945 roku. Decyzję o jego rozbiórce władze 

miasta podjęły w 1960 roku108, fizycznie do rozbiórki przystąpiono w roku następ-

nym109. W miejscu dawnego kościoła mieści się pawilon handlowo-usługowy (fot. 129). 

W sąsiedztwie wspomnianego pawilonu, przy ul. Reymonta 41, posadowiona jest także 

kamienica, która pierwotnie służyła luteranom z Radomska jako dom parafialny i sie-

dziba pastora. Wspominana nieruchomość pełni obecnie funkcje podobne do tej z Piotr-

kowa, parter zajmują lokale handlowo-usługowe, natomiast wyższe kondygnacje lokale 

mieszkalne110. Kamienica stanowi własność parafii luterańskiej w Piotrkowie Trybu-

nalskim. 

  

Fot. 128a. i 128b. Przedwojenna zabudowa Radomska, w tle nieistniejący kościół ewangelicki 

Źródło: http://radomsk.pl/kosciol-ewangelicki-w-radomsku/ (dostęp 30.11.2017 r.) 

                                                           
108

 Z kart historii. Artykuł opublikowany na łamach dwutygodnika „Pomiędzy Stronami” z dnia 

30.03.2017 roku, nr 7 (38), s. 13, na podstawie materiału przygotowanego przez Kamila Rutkowskiego  

z Muzeum Regionalnego w Radomsku. 
109

 Mury b. kościoła ewangelickiego zostaną zburzone, „Gazeta Radomszczańska”, z dnia 21.04.1960 

roku, nr 16. 
110

 j.w. 
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Fot. 129. Posesja przy ul. Reymonta 43, na której 

mieścił się kościół ewangelicki – widok współczesny 

Źródło: fot. A. Kruś 

 

Fot. 130. Dawny kościołek 

ewangelicki w Dziepółci,  

obecnie rzymskokatolicki  

Źródło: fot. A. Kruś 

Poruszając temat materialnego dziedzictwa protestanckiego w Radomsku, należy 

wspomnieć choćby kilka słów na temat zachowanych do dziś reliktów, które odnajdu-

jemy w dwóch okolicznych wsiach: Dziepółci i Bogusławowie. Dziepółć jest oddalona od 

Radomska o zaledwie kilka kilometrów. Jak podaje w swojej publikacji pastor Eduard 

Kneifel, ewangelicy byli już tu obecni na początku XIX wieku i to wtedy najprawdo-

podobniej w pierwszej kolejności założyli cmentarz grzebalny. Obie miejscowości, 

Radomsko i Dziepółć, w XIX wieku rywalizowały o status centrum filiału. Ostatecznie  

w latach 30. XX wieku zostały połączone w jedną parafię nazwaną Radomsko-Dziepółć  

z siedzibą w Radomsku (Kneifel 1971, s. 118-119). 

Kościółek w Dziepółci został wybudowany na początku XX wieku, przez zamie-

szkujących wioskę Niemców luterańskiego wyznania, którzy w tym czasie dominowali 

w strukturze jej ludności. Do użytku został oddany w styczniu 1915 roku i tutejszej 

społeczności służył do 1945 roku (fot. 130). Po zakończeniu działań wojennych przestał 

być użytkowany (Kneifel 1971, s. 118) i od tego momentu zaczął popadać w ruinę. 

Klucze do kościoła przechowywał jeden z mieszkańców wioski, który wyjechał w latach 

60. XX wieku. Niestety, pogłębiło to postępującą dewastację kościoła, który pozostał 

niezabezpieczony. W latach 80. XX wieku, kiedy polityka władz złagodziła przepisy 

dotyczące warunków budowy kościołów, mieszkańcy wsi wyznania katolickiego 

postanowili wykupić go, z przeznaczeniem na cele własnej świątyni. Pierwsze kroki  

w tej sprawie podjęto w 1984 roku w konsystorzu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Po załatwieniu wszystkich formalności sprawę udało się sfinalizować na początku 1986 

roku. Wtedy to konsystorz odsprzedał notarialnie parafii w Dziepółci zabudowaną kościo-
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łem działkę i drugą stanowiącą cmentarz grzebalny111. Od tego czasu w kościółku 

funkcjonuje parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego. 

W przypadku dawnej parafii Radomsko-Dziepółć problematyczna jest kwestia wska-

zania lokalizacji cmentarza grzebalnego. Ponieważ dzieje tej parafii związane są nie 

tylko z Radomskiem, ale w początkowych latach jej istnienia z Dziepółcią, pochówków 

parafian z całą pewnością nie dokonywano w jednym miejscu. Co więcej, ks. Eduard 

Kneifel podaje liczbę aż 10 cmentarzy ewangelickich, podległych połączonej parafii 

Radomsko-Dziepółć (Kneifel 1971, s. 119). Dostępne materiały nie potwierdzają 

posiadania przez tę parafię odrębnego cmentarza w samym Radomsku. Początkowo 

wykorzystywano najpewniej cmentarz w Dziepółci (lub inny spośród 10 wskazanych 

przez Kneifla), a po 1936 roku, kiedy doszło do połączenia tych wspólnot w parafię 

Radomsko-Dziepółć z siedzibą w Radomsku, pochowków dokonywano w obrębie 

ewangelickiej kwatery na tutejszym rzymskokatolickim Cmentarzu Starym. Decyzja  

o powstaniu dzisiejszego Cmentarza Starego w Radomsku zapadła pod koniec XVIII 

wieku. Na miejsce jego lokalizacji wybrano, jak podają źródła, miejsce za miastem przy 

drodze do Strzałkowa. Jego założenie nastąpiło około 1807 roku. W odniesieniu do 

tutejszej gminy ewangelickiej autorka wspomina o tym cmentarzu z racji jego wielowy-

znaniowości i wielonarodowości. Obok rzymskich katolików spoczywają tutaj właśnie 

radomszczańscy ewangelicy i wyznawcy prawosławia, a w ujęciu narodowościowym 

liczne są nagrobki: Rosjan, Francuzów, Niemców i Romów. Pochowani są tam także 

uczestnicy wojen i powstań. Cmentarz zajmuje ponad 3 ha, na jego terenie w 28 kwate-

rach grzebalnych spoczywa ponad 13 tysięcy osób. Dokładna liczba pochowanych  

w tym miejscu protestantów nie jest znana (Polcyn 2014, s. 2). 

Drugą wsią powiatu radomszczańskiego, na terenie której zachowało się luterańskie 

dziedzictwo, jest Bogusławów. Ewangelicy pojawili się tu w pierwszej połowie XIX 

wieku, formując kantorat i wznosząc niewielki kościółek. Inicjatorem akcji osadniczej 

był Feliks Kowalski, właściciel ziemski z pobliskiego Myśliwczowa. 

Kontrakty z osadnikami zawierano już w 1812 roku. Najstarsi mieszkańcy wspomi-

nają, że przed wojną mieszkało tu wiele ewangelickich rodzin, po 1945 roku ewange-

licy opuścili wieś, a kościółek przyjęła parafia rzymskokatolicka. Tutejszy kościółek 

ewangelicki zlokalizowany jest wśród pól, w pobliżu piaszczystej drogi biegnącej przez 

zanikającą, zamieszkaną przez zaledwie kilka osób wieś. Otoczony jest po obu stronach 
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 Na podstawie wywiadu pogłębionego z biskupem diecezji warszawskiej, ks. Janem Cieślarem, luty 

2015 rok. 
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Fot. 132. Zanikły cmentarz ewangelicki  

w Bogusławowie 

Źródło: P. Dolata 

 

przez dziko rosnące drzewa. Ten nieduży obiekt wzniesiono w 1928 roku na planie 

prostokąta z czworokątnie zamkniętym prezbiterium i dobudowanym od strony frontu 

przedsionkiem (Kolmasiak 2009, s. 4). W bocznych ścianach znajduje się rząd czterech 

półkoliście zakończonych okien; dwa mniejsze ulokowano w przedsionku. Zachowane 

fotografie obiektu wskazują, że pierwotnie na dachu umieszczona była drewniana 

prostokątna sygnaturka, niezachowana do dziś. Najciekawszym elementem zrujnowanej 

świątyni są zachowane drewniane drzwi wejściowe, ozdobione symbolami liturgicznymi 

krzyża i kielicha. Z braku opieki i katastrofalnego stanu technicznego: popękanych 

murów, dziurawego dachu i otworów okiennych z powybijanymi szybami, czeka go 

rozbiórka (fot. 131a i 131b). 

  

Fot. 131a. i 131b. Kościół w Bogusławowie w okresie międzywojennym 

Źródło: (fot. 131a) Kolmasiak 2009, s. 5; (fot. 131b) P. Dolata 

 

W Bogusławowie, poza reliktami 

kościółka, na południe od polnej drogi 

przecinającej wieś, w jednym z zagajni-

ków odnaleźć można ślady ewangeli-

ckiego cmentarza. Nie ma na nim już 

żadnych nagrobków, jest tylko leżący na 

ziemi krzyż z nieczytelną do końca datą 

„191...” (fot. 132). Jedynym akcentem 

upamiętniającym tę dawną nekropolię 

jest wbity w ziemię krzyżyk i znicz pozostawiony przez potomka któregoś z dawnych 

mieszkańców Bogusławowa w 2012 roku
 112

. 

 

                                                           
112

 https://osadnicy.info/pl/miejsca/cmentarze/cmentarz-ewangelicko-augsburski-w-boguslawowie 

(dostęp: 16.03.2018 r.). 
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4.4.14. Dziedzictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Andrzejowie 

i jego filiałach: Bukowcu i Łaznowskiej Woli 

W województwie łódzkim, poza średniej wielkości miastami, można wskazać wiele 

pomniejszych miejscowości, w których przez dekady funkcjonowały gminy ewangelic-

kie, dziś już zanikłe. Należą do nich: Andrzejów, Bukowiec, Gieski, Grabieniec, Huta 

Bardzyńska, Kamocin, Łaznowska Wola i inne, istniejące pod zmienionymi nazwami 

lub włączone w granice sąsiadujących z nimi miast. Pozostałości ewangelickiego dzie-

dzictwa w ostatnich latach są odkrywane na nowo, przede wszystkim dzięki działaniom 

rekonstrukcyjnym i renowacyjnym w obrębie cmentarzy ewangelickich, prowadzonym 

przez fundacje lub grupy wolontariuszy. Warto na kilku przykładach przybliżyć ele-

menty tej spuścizny, ponieważ nie wszędzie ograniczają się one do samych cmentarzy. 

Jednym z takich miejsc, gdzie funkcjonowała luterańska parafia, był Andrzejów  

(ob. w granicach administracyjnych Łodzi – dzielnica Widzew) i dwie miejscowości, 

gdzie działały filiały tej parafii: Bukowiec i Łaznowska Wola. Andrzejów był osadą 

powstałą w 1805 roku (niedługo potem założono cmentarz, choć brakuje źródeł potwier-

dzających datę jego powstania) i licznie zasiedloną przez osadników niemieckich wyzna-

nia ewangelickiego. Podobnej genezy są pozostałe dwie miejscowości. Pierwotnie 

Andrzejów przynależał administracyjnie do parafii w Brużycy Wielkiej, następnie m.in. 

do parafii w Zgierzu, parafii św. Trójcy w Łodzi i do parafii w Nowosolnej. Na terenie 

osady założono również szkołę, której istnienie w swojej publikacji z 1971 roku 

potwierdza Eduard Kneifel w odniesieniu do 1841 roku (choć najpewniej istniała już 

wcześniej). W 1881 roku, na skutek pożaru szkoła uległa zniszczeniu, jednakże jeszcze 

w tym samym roku ją odbudowano. Decyzję o budowie kościoła w sąsiedztwie szkoły 

podjęto w 1912 roku, a rok później wmurowano kamień węgielny. Niemal ukończony 

obiekt i siedziba szkoły mocno ucierpiały w trakcie walk w 1914 roku. Opóźnieniu 

uległo też uroczyste poświęcenie kościoła, które odbyło się w czerwcu 1917 roku. 

Szkołę odbudowano w 1918 roku, z czasem stała się ona własnością Skarbu Państwa, 

odkupiona za 25 tysięcy złotych. Jako samodzielna jednostka parafia w Andrzejowie 

funkcjonowała od 1936 roku do końca II wojny światowej (Kneifel 1971, s. 148). 

Lustracja obecnej ul. Rokicińskiej w Łodzi, w rejonie lokalizacji dawnego kościoła 

wykazuje, że po zanikłej parafii pozostał nie tylko cmentarz. Na wysokości posesji 371 

odnajdziemy niewielki murowany budynek kryty dachówką. Jest to siedziba dawnej 

plebanii parafii ewangelickiej w Andrzejowie, w sąsiedztwie której znajdował się także 

kościół rozebrany niedługo po 1945 roku (fot. 133). 
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Fot.133. Ostatnie ślady po parafii ewangelickiej w Andrzejowie – na zdjęciu dawna plebania 

Źródło: http://historia-nieznana.blogspot.com/2016/08/andrzejow-odz-cmentarz-ewangelicki.html 

(dostęp: 02.02.2018 r.) 

Niewiele osób ma świadomość, że w tym miejscu znajduje się także ewangelicki 

cmentarz. Mieści się on około 100 metrów za wskazanym budynkiem. Jego teren jest 

mocno zarośnięty, to czego nie „pochłonęły” jeszcze kłącza bluszczu i korzenie to 

obramowania grobowe i widniejące jeszcze gdzieniegdzie słupki z dawnych ogrodzeń 

kwater grobowych. Z relacji właścicieli posesji wynika, iż wcześniej dominowały tu 

nagrobki z piaskowców i marmurów. Grabieże dokonywane od zakończenia II wojny 

trwały do lat 80. XX wieku. Daty widniejące na nagrobkach wskazują, że ostatni 

pochówek odbył się tutaj w 1999 roku. Na terenie tego cmentarza nie brakuje także 

pozostałości grobów z okresu międzywojennego. Obecnie jest to teren prywatny, na 

którego zwiedzanie należy uzyskać zgodę właścicieli (fot. 134a i 134b). 

  

Fot. 134a. i 134b. Dawny cmentarz ewangelicki w Andrzejowie, ob. ul. Rokicińska w Łodzi 

Źródło: http://historia-nieznana.blogspot.com/2016/12/cmentarz-ewangelicki-andrzejow-jan.html (dostęp 

30.10.2017 r.) 

Pierwszym z filiałów administracyjnie związanych z parafią w Andrzejowie był filiał 

w Bukowcu (gm. Brójce). Jego założycielami byli niemieccy osadnicy przybyli  

z Wirtembergii na początku XIX wieku. Pomimo nadania osadzie oficjalnej nazwy 

Bukowiec, w użyciu długo pozostawała dawna niemiecka nazwa Königsbach. Kościół  

i cmentarz powstały w latach 1803–1804, ks. Eduard Kneifel datuje ich początek na 

https://3.bp.blogspot.com/-etjEBdH9Das/V68Dayr_c9I/AAAAAAAAEYE/gpjWGe2M9fc7K34dXDDPYScz1ag6ys-qQCLcB/s1600/SA
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Fot. 135. Bukowiec (gm. Brójce) – 

widok na nieistniejący kościół 

ewangelicki 

Źródło: zbiory Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Łodzi 

 

 

1808 rok (Kneifel 1971, s. 148). Bukowiec mocno ucierpiał podczas wycofywania się 

wojsk rosyjskich na przełomie 1914 i 1915 roku. Kościół ewangelicki i jego otoczenie 

spalono, nie oszczędzając przy tym kilkudziesięciu zabudowań ludności cywilnej. 

Mimo ogromu zniszczeń, mieszkańcy powrócili do swoich domostw. Rozpoczęto odbu-

dowę domów i zabudowań gospodarczych. Na fundamentach zniszczonego kościoła  

w trzy lata wybudowano nową świątynię, która niestety nie przetrwała do współczes-

ności (fot. 135). W grudniu 1917 roku odbudowany kościół został oddany do użytku, na 

nowo otwarta została też szkoła, której budynek zachował się do dzisiaj. 

Do dziedzictwa ewangelików z Bukowca należy także XIX-wieczny cmentarz o po-

wierzchni około 2 tysięcy m
2
, pierwotnie ogrodzony murem ceglanym (Kneifel 1971,  

s. 148). Datowanie nagrobków wskazuje, że osta-

tnie pochówki dokonywane tu były w 1945 i 1946 

roku, kiedy na terenie cmentarza znajdowało się 

jeszcze kilkaset kwater.  

Po II wojnie rozpoczęła się jego regularna 

dewastacja i grabież. Obecnie, za zgodą Starostwa 

Powiatowego, cmentarz został oznakowany i ob-

jęty opieką. Prowadzone są na nim prace porząd-

kowe113. Po zakończeniu II wojny światowej 

mieszkańców Bukowca pochodzenia niemieckiego 

deportowano do obozów przejściowych w celu 

późniejszej wysyłki na teren Niemiec. Z relacji 

mieszkańców Bukowca wynika, że do końca 

wojny parafia funkcjonowała: w kościele odby-

wały się nabożeństwa, praktykowano wszystkie 

inne posługi religijne114. Działała także szkoła dla niemieckich dzieci. Po 1945 roku teren 

ten przeszedł na własność Skarbu Państwa, a kościół w latach 60. XX wieku został 

pospiesznie rozebrany. W przestrzeni dzisiejszego Bukowca w miejscu usytuowania 

dawnego kościoła, przy ul. Dolnej pozostał dawny budynek szkolny i studnia115. 

Z parafią w Andrzejowie związana była również wspólnota ewangelicka z Łaznow-

skiej Woli (gm. Rokiciny). Do lat 90. XX wieku, przy drodze prowadzącej z Łodzi do 

                                                           
113

 http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/bukowiec.php (dostęp: 20.09.2017 r.). 
114

 Deutsche LodzerZeitung, Dienstag, 17.07.1917, Nr 194, s.3-4. 
115

 Deutsche LodzerZeitung, Dienstag, 11.12.1917, Nr 341, s.5. 
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Tomaszowa Mazowieckiego znajdował się XIX-wieczny ewangelicki kościół parafialny 

otoczony parkiem. Dziś miejsce to znajduje się u zbiegu ulic Rokicińskiej i Północnej 

(ryc. 20). Teren pod budowę kościoła był już wytyczony w 1800 roku. Zanim doszło do 

jego wzniesienia, protestanccy mieszkańcy Łaznowskiej Woli w 1815 roku na terenie 

osady powołali kantorat w budynku, w którym funkcjonowała także szkoła i wytyczyli 

cmentarz. Sam kościół, w stylu eklektycznym z elementami gotyckimi, wzniesiono po 

wielu latach starań w 1868 roku. W latach 20. XX wieku powołano tutaj filię parafii 

ewangelickiej w Brzezinach (Kneifel 1971, s. 149). 

   

Fot. 136a. i 136b. Dawny kościół ewangelicki w Łaznowskiej Woli  

Źródło: (fot. 136a) Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Łodzi; (fot. 136b) M. Gaworczyk. 

Świątynię założono na planie prostokąta o wymiarach 16 m długości i 10,2 m szero-

kości z niewielką kruchtą od frontu. Pokryta była dwuspadowym dachem (fot. 136a). Do 

wnętrza prowadziły prostokątne drewniane drzwi, obite blachą. Wnętrze jednonawowego 

kościoła cechowała niezwykła prostota. Wyposażanie ograniczało się do ołtarza, ławek, 

ambony i organów116.Wiek XX wyznaczył „początek końca” tego zabytkowego obiektu. 

Pierwsza dewastacja dotknęła kościół w 1914 roku, podczas przemarszu wojsk rosyj-

skich. Wtedy jeszcze przy wsparciu mieszkańców świątynię odremontowano. Kres jej 

funkcjonowania nastał po zakończeniu II wojny światowej, kiedy ludność niemiecka, 

wyznająca luteranizm, opuściła teren Łaznowskiej Woli. Kościół nieobjęty należytą 

ochroną odtąd regularnie rabowano i dewastowano, skradziono m.in. żyrandole i organy. 

Aby ograniczyć akt zniszczenia, zamurowano okna i rozebrano zakrystię. Po wojnie, do 

1980 roku, w miejscu, gdzie wcześniej modlili się ewangelicy, ulokowano skład kopii 

filmowych (Wochna 2015, s. 207-218).  
 

                                                           
116

 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim, Karta Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Łaznowskiej Woli, nr neg. M/326 opracowana przez dr K. Stefańskiego w grudniu 1990 r. 
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Ryc. 20. Lokalizacja reliktów materialnych Kościoła  

Ewangelicko-Augsburskiego w Łaznowskiej Woli 

Źródło: opracowanie własne  

Pod koniec lat 80. XX wieku, decyzją konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augs-

burskiego kościół z działką wystawiono na sprzedaż. Od 1989 roku świątynia wraz  

z parkiem znalazła się w rękach prywatnych. W latach 1994–1995 kościół w stanie 

ruiny został rozebrany. Obecnie na miejscu dawnej świątyni znajduje się nieruchomość, 

a w niej sklep spożywczy (fot. 137). Tuż obok pozostało jeszcze kilka drzew będących 

ostatnimi świadkami dawnej zabudowy tego miejsca117. 

Pochodzący z początków XIX wieku cmentarz ewangelicki w Łaznowskiej Woli 

znajduje się w niedalekiej odległości od miejsca lokalizacji dawnego kościoła (ryc. 20). 

Współcześnie jest największym wiejskim cmentarzem ewangelickim w województwie 

łódzkim, założonym na planie prostokąta o bokach 70 m na 100 m. Na jego terenie 

zachowało się kilkadziesiąt nagrobków datowanych od drugiej połowy XIX wieku po 

lata międzywojenne. Są to właściwie fragmenty niekompletnych już grobowców z pia-

skowca oraz betonowe fundamenty po dawnych grobowcach z fragmentami tablic  

i krzyżami. Inskrypcje, jakie udało się odczytać, napisane są w języku niemieckim. 

                                                           
117

 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim, Karta Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Łaznowskiej Woli, nr neg. M/326 opracowana przez K. Stefańskiego w grudniu 1990 r. 
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Cmentarz otoczony jest ceglanym murem, który zachował się w dość dobrym stanie. 

Według relacji mieszkańców, w latach 70. XX wieku było jeszcze wiele nagrobków 

wykonanych z cennych materiałów, które przepadły bez wieści. Na cmentarzu istniała 

również kwatera wojskowa z czasów I wojny światowej (fot. 138). 
 

  

Fot. 137. Współczesne zagospodarowanie 

terenu, na którym znajdował się kościół 

ewangelicki w Łaznowskiej Woli 

Źródło: fot. M. Cepil 

Fot. 138. Groby żołnierzy niemieckich z 1914 

roku na cmentarzu ewangelickim  

w Łaznowskiej Woli 

Źródło: zbiory Biblioteki Wojewódzkiej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

Interesujące są także współczesne losy tej nekropolii. W 2017 roku na cmentarzu 

rozpoczęto prace renowacyjne i porządkowe. Dojazd do cmentarza oznakowano, a przed 

wejściem na jego teren ustawiono tablicę informacyjną (fot. 139a). W kwietniu 2017 

roku dokonano pierwszych prac porządkowych, na cmentarzu pracowało wówczas  

11 osób. W czasie prac oczyszczono ponad 20 kwater grobowych. Niektóre z nich po-

zostaną bezimienne ze względu na brak tablic, natomiast na niektórych zachowały się 

bardzo wyraźne napisy. Cmentarz ujęto w Gminnej Ewidencji Zabytków, dzięki czemu 

został objęty ochroną prawną. Prace na cmentarzu będą kontynuowane (fot. 139b)118. 
 

     

Fot.139a. i 139b. Prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Łaznowskiej Woli – 2017 rok 

Źródło: http://historia-nieznana.blogspot.com/2017/04/aznowska-wola-cmentarz-ewangelicki_27.html  

(dostęp: 18.01.2018 r.) 

                                                           
118

 Na podstawie: http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/laznowska_wola.htm (dostęp 20.11.2017 r.) 
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4.5. Analiza porównawcza dziedzictwa materialnego Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w województwie łódzkim 

4.5.1. Wprowadzenie 

Materialne dziedzictwo kulturowe województwa łódzkiego stanowi wielopokolenio-

wą spuściznę ukształtowaną przez przedstawicieli wielu narodów i wyznań. Na tym tle 

relikty związane z kościołem luterańskim zajmują miejsce szczególne, przede wszystkim 

ze względu na historyczne związki z dziejami tego regionu (przodkowie dzisiejszych 

luteranów przybywali realizować tutaj kontrakty osadnicze i przygotowywać ziemie 

centralnej Polski do dalszych procesów prowadzących do ich uprzemysłowienia). 

Dziedzictwo luterańskie jest w obrębie badanego województwa niezwykle liczne  

i różnorodne. Na całokształt zbadanego zasobu składa się kilkaset cmentarzy różnego 

typu oraz cenne architektonicznie kościoły, kaplice, dawne domy pastorów i inne. Ze 

względu na specyfikę i różnorodność dziedzictwo to można podzielić na: obiekty 

sakralne (w tym cmentarze) oraz obiekty użyteczności publicznej. Przeprowadzona  

w rozdziale analiza jest podsumowaniem rozważań dotyczących zidentyfikowanego  

i zinwentaryzowanego materialnego dziedzictwa kościoła luterańskiego na terenie 

województwa łódzkiego. 

4.5.2. Obiekty sakralne: kościoły, kaplice, domy pastora 

Pierwszą grupę elementów dziedzictwa materialnego Kościoła Ewangelicko-Augs-

burskiego stanowią obiekty sakralne. Autorka ujmuje w tej grupie przede wszystkim 

kościoły, kaplice oraz najbliżej z nimi związane genetycznie i funkcjonalnie, domy 

pastorów. Do tej kategorii obiektów zaliczono także cmentarze, ale z racji ich maso-

wego występowania w regionie obiekty te poddano analizie w odrębnym podrozdziale. 

W województwie łódzkim dziedzictwo sakralne reprezentowane jest poprzez 52 obiek-

ty, w tym: 18 kościołów ewangelickich (35% ogółu zasobu), 11 dawnych kościołów 

ewangelickich (tj. obiektów obecnie rzymskokatolickich lub zdesakralizowanych)  

(21% ogółu zasobu), 11 kaplic i 11 domów pastora (zwanych również pastorówkami), 

odpowiednio po 21% ogółu zasobu i jeden dawny dom grabarza (pełniącego także rolę 

opiekuna cmentarza) stanowiący niespełna 2% ogółu zasobu. 

Podstawowym kryterium dla ich doboru był w tym przypadku fakt potwierdzonego 

istnienia danego obiektu w przestrzeni województwa, w choćby reliktowej postaci. 
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Inwentaryzację terenową poprzedziła kwerenda literatury i materiałów źródłowych, 

pozwalająca na wykazanie związków tych obiektów z lokalnymi społecznościami 

luterańskimi. Pierwszym kryterium porównawczym, według którego badane obiekty 

zostały poddane analizie, było ich rozmieszczenie (ryc. 21). 
 

 

Ryc. 21. Rozmieszczenie luterańskiego dziedzictwa sakralnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz materiałów źródłowych 

 

Analizując lokalizację luterańskich obiektów sakralnych, wyraźnie da się zaobserwo-

wać jego koncentracje w środkowej części województwa z wyraźną dominacją Łodzi, 

gdzie luterańskich obiektów sakralnych jest najwięcej – 15. Są one tutaj także 

największe powierzchniowo (ryc. 21). Wraz ze wzrostem odległości od Łodzi w kie-

runku granic województwa, maleje zarówno liczba obiektów, jak i ich wielkość. Poza 
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Łodzią, znaczącą grupą tego typu obiektów odnotowujemy w Pabianicach, Tomaszowie 

Mazowieckim, Zduńskiej Woli, Aleksandrowie Łódzkim i Zgierzu. Najmniejsza liczba 

obiektów sakralnych znajduje się na południu województwa i w powiatach peryferyj-

nych. Taki rozkład przestrzenny stanowi odzwierciedlenie osadnictwa realizowanego na 

tych terenach od czasów pruskich. Miejscowości z zachowanym dziedzictwem sakralnym 

to w większości siedziby nadal funkcjonujących parafii ewangelicko-augsburskich, swoją 

genezą sięgające początków XIX wieku. 

Drugie kryterium porównawcze, które posłużyło do zanalizowania sakralnej części 

luterańskiego dziedzictwa materialnego, dotyczyło stanu własności tych obiektów (ryc. 

22). 
 

 

 

KEA – Kościół Ewangelicko-Augsburski, KRK – Kościół rzymskokatolicki,  

KEM – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny 
 

Ryc. 22. Luterańskie dziedzictwo sakralne sklasyfikowane ze względu na stan własności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz materiałów źródłowych 
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Na podstawie ryciny 22 można wysunąć następujące wnioski: blisko połowa 

elementów stanowiących luterańskie dziedzictwo sakralne, pozostaje we władaniu 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (25 obiektów – 48%), na drugiej pozycji plasują 

się nieruchomości przejęte po 1945 roku przez Kościół Rzymskokatolicki (11 obiektów 

– 21%), jeden z nich (stanowiący niecałe 2%) pozostaje we władaniu Kościoła 

Ewangelicko-Metodystycznego. Wszystkie pozostałe stanowią własność prywatną (10 

obiektów – 19,2%) i własność komunalną (5 obiektów – 9,6%). W tym zestawieniu 

pozycja Łodzi nie jest tak dominująca jak w innych, spośród kilkunastu elementów 

dziedzictwa w przestrzeni miasta w rękach kościoła luterańskiego jest ich zaledwie 7 

(13% ogółu zasobu). 

Rezultat tej klasyfikacji jest związany z następstwami II wojny światowej, która dla 

wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego stała się początkiem wielu trauma-

tycznych wydarzeń. Wielu ewangelików po zakończeniu działań wojennych, porzuciło 

swoje siedziby, w wyniku czego najmniejsze parafie opustoszały i przestały pełnić 

swoje funkcje. Dodatkowo część ówczesnego majątku Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego przeszła na własność Kościoła Rzymskokatolickiego lub w ręce 

prywatne. 

Badane obiekty sklasyfikowano także pod względem wieku powstania. W przypadku 

obiektów sakralnych ich wiek był zbliżony do okresu powstania cmentarzy, tj. 

przeważał wiek XIX. Na tle całego zasobu (52 obiektów), genezę XIX-wieczną posiada 

50% całego zasobu w ilości 26 obiektów, genezę XX-wieczną 22 z nich, co stanowi 

42% całego zasobu, pozostałe 4 obiekty (genetycznie starsze) stanowią około 8% całego 

zasobu. Szczegółowy rozkład przestrzenny tej zmiennej prezentuje rycina 23. 

Zgodnie z tym kryterium, wyniki w podziale bardziej szczegółowym na kościoły 

kaplice i domy pastorów ujawniają pewne różnice: kościoły są bardziej zróżnicowane 

pod względem czasu powstania, zostały wzniesione w większości na przełomie XIX  

i XX wieku (w pojedynczych przypadkach starsze); natomiast kaplice i pastorówki są  

w większości obiektami XIX-wiecznymi (tylko kilka z nich pochodzi z XX wieku). 
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Ryc. 23. Luterańskie dziedzictwo sakralne sklasyfikowane ze względu na wiek powstania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz materiałów źródłowych 

 

Taka metryka historyczna tych obiektów koresponduje wyraźnie z dziejami 

osadnictwa tych terenów, począwszy od czasów kolonizacji pruskiej pod koniec XVIII 

wieku po intensywny rozwój osadnictwa rolniczego i przemysłowego w XIX wieku. 

Wyjątkiem jest tutaj Łódź, gdzie z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że 

dominuje dziedzictwo z XX wieku, co jest rezultatem kilkukrotnych zmian granic 

miasta, które rozszerzono o kolejne dawne przedmieścia. 

Następne kryterium porównawcze obejmowało styl architektoniczny luterańskiego 

dziedzictwa sakralnego. Rozkład przestrzenny tego kryterium prezentuje rycina 24. 
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Ryc. 24. Luterańskie dziedzictwo sakralne sklasyfikowane ze względu na styl 

architektoniczny 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz materiałów źródłowych 

 
 

W świetle tej klasyfikacji dominujące okazały się style historyzujące przełomu XIX 

i XX wieku (neobarok, neogotyk), reprezentowane przez 28 z 52 obiektów (co stanowi 

54% ogółu zasobu); pozostałe to klasycyzm, 13 obiektów (25%) i występujące poje-

dynczo pozostałe obiekty reprezentujące: renesans, barok, modernizm. Wyjątkowo 

ciekawa jest tutaj kwestia stylu architektonicznego w odniesieniu do samych kościołów, 

wśród których najliczniej reprezentowane były zwłaszcza dwa style architektoniczne: 

typowy dla drugiej połowy XIX wieku historyzm (16 obiektów) oraz w odniesieniu do 

obiektów nieco starszych, z początków XIX wieku, klasycyzm (8 obiektów). 

Pozostałe kościoły reprezentowały pojedyncze przykłady gotyku, baroku, renesansu 

eklektyzmu, modernizmu. W tym przypadku, zróżnicowanie fizjonomiczne badanych 

obiektów wynika wprost z ich genezy, sięgającej jak już wspominano wieku XIX. 
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Dominujące w tym zestawieniu historyzm i klasycyzm stanowiły bardzo popularne 

nurty architektoniczne tego stulecia. 

Kolejne kryterium różnicujące badane obiekty dotyczyło ich stanu zachowania (ryc. 

25). Do celów oceny tej zmiennej autorka zastosowała klasyfikację autorstwa Tomasza 

Figlusa (2018, s. 75-92). Zgodnie z proponowaną 5-stopniową skalą, stan zachowania 

rozkłada się następująco: 

– obiekt całkowicie zachowany (stan bardzo dobry) – bez przekształceń (blisko 

100% cech pierwotnej fizjonomii); 

– obiekt znacząco zachowany (stan dobry) – przekształcony w niewielkim stopniu 

(około 75% cech pierwotnej fizjonomii);  

– obiekt zachowany połowicznie (stan dostateczny) – wyraźnie przekształcony 

(około 50% cech pierwotnej fizjonomii); 

– obiekt słabo zachowany (stan zły) – zdecydowanie przekształcony lub znacznie 

zniszczony (około 25% cech pierwotnej fizjonomii);  

– obiekt bardzo słabo zachowany (stan bardzo zły) – zupełnie przekształcony lub 

zrujnowany (blisko 0% cech pierwotnej fizjonomii).  

Przestrzenny rezultat wyników zastosowanej klasyfikacji prezentuje rycina 25. 

Przy rozpatrywaniu wyników tej klasyfikacji, należy zwrócić szczególną uwagę na 

związki pomiędzy stanem zachowania i lokalizacją obiektów. Wyraźnie lepszy jest 

stan zachowania obiektów sakralnych w dużych miastach (Łodzi, Pabianicach, 

Zgierzu), co jest zapewne wynikiem większej dostępności środków na ich renowację. 

Zależności zaobserwowano także pomiędzy stanem zachowania a stanem własności. 

Elementy dziedzictwa zachowane w złym i bardzo złym stanie stanowią obiekty 

nienależące już do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, pozostające własnością 

prywatną lub komunalną. Potwierdzeniem tej reguły jest także stan zachowania 

obiektów w Łodzi. W większości są one w bardzo dobrym i dobrym stanie, 

natomiast jedyny z nich, będący w złym stanie, jest własnością prywatną. Obiekty 

sakralne należące do kościoła luterańskiego w skali całego województwa są 

zachowane w stopniu dobrym i remontowane zgodnie z indywidualnymi możliwo-

ściami finansowymi parafii. 
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Ryc. 25. Luterańskie dziedzictwo sakralne sklasyfikowane ze względu na stan zachowania 

obiektów 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz materiałów źródłowych 

Następne kryterium oceny stanowiła forma ochrony prawnej. W tym przypadku pod 

uwagę brane było objęcie elementów dziedzictwa dostępnymi formami ochrony praw-

nej poprzez ich ujęcie w gminnych, wojewódzkich lub innych zestawieniach zabytków 

gwarantujących zabezpieczenie prawne. Rezultaty ukazuje rycina 26. 

W tym przypadku 31 elementów (58% zasobu), stanowią obiekty objęte przynaj-

mniej jedną formą ochrony prawnej, którą dla badanego województwa stanowił 

najczęściej wojewódzki rejestr zabytków nieruchomych (WRZ). Dodatkowo jeden z 

najcenniejszych luterańskich obiektów sakralnych województwa, łódzka kaplica 

grobowa rodziny Scheiblerów, została umieszczona na specjalnej liście dziedzictwa 

światowego World’s Monument Found. 
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Ryc. 26. Luterańskie dziedzictwo sakralne sklasyfikowane ze względu na formę ochrony 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz materiałów źródłowych 

 

Pozostałe 21 obiektów (40%), pomimo wielu cech świadczących o ich wartościach 

architektonicznych i kulturowych, ze względu na politykę władz lokalnych i jednostek 

nimi zarządzających oraz długotrwałą i wieloetapową procedurę administracyjną 

związaną z nadaniem ochrony prawnej pozostają bez opieki, co rzutuje na ich 

pogarszający się stan zachowania. 

Ostatnim z kryteriów różnicujących obiekty stanowiące luterańskie dziedzictwo 

sakralne są pełnione przez nie współcześnie funkcje. Rozkład przestrzenny dla tej zmie-

nnej prezentuje rycina 27. 
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Ryc. 27. Luterańskie dziedzictwo sakralne sklasyfikowane ze względu na pełnione współ-

cześnie funkcje 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz materiałów źródłowych 
 

Wyniki tej klasyfikacji w skali województwa ułożyły się w sposób charakterystyczny 

dla każdego z typów tej części dziedzictwa. Zasadniczo, dla kościołów i kaplic dominu-

jące były funkcje religijne, turystyczne oraz kulturalne, dla domów pastora najczęściej 

wstępującymi były funkcje: administracyjne, usługowe, mieszkalne i gospodarcze. 

Z perspektywy całego okresu badawczego, zmiany funkcji odnotowano dla 13 spośród 52 

obiektów (25% całego zasobu). W największym zakresie zmianom funkcji podlegały 

domy pastorów, w najmniejszym kościoły co należy uzasadniać fizjonomią tych 

obiektów. Nie tak łatwo, bowiem nadać nowe funkcje obiektowi kultu (choć pewnym 

wyjątkiem jest w tym przypadku kościół ewangelickie w Łowiczu gdzie mieści się 
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obecnie galeria sztuki i w Poddębicach, w którym funkcjonuje pijania wód termalnych), 

dużo łatwiej natomiast przekształcić funkcjonalnie domy pastorów, które swoim 

wyglądem nawiązują do domów mieszkalnych. 

 

4.5.3. Cmentarze 

Drugą część elementów sakralnego dziedzictwa materialnego Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego w województwie łódzkim stanowią cmentarze. Stały się one od nie-

dawna przedmiotem gorącej dyskusji naukowej i społecznej, której efektem były dwa 

seminaria naukowe odbywające się w Łodzi w 2017 i 2018 roku. Dzięki tym inicja-

tywom, działania prowadzące do popularyzacji wiedzy na temat ewangelickich cmen-

tarzy, podnoszenia świadomości społecznej i przywracania tym miejscom należytego 

stanu z każdym rokiem przynoszą coraz lepsze rezultaty. Na terenie naszego woje-

wództwa coraz więcej cmentarzy ewangelickich jest odpowiednio oznakowanych, 

objętych ochroną prawną i całoroczną opieką wolontariuszy. 

Podstawowym kryterium, które decydowało o doborze cmentarzy do wykazu, było 

istnienie danego cmentarza w województwie w choćby reliktowej postaci. Łącznie, 

według szacunków autorki, w przestrzeni badanego województwa zachowało się 256 

cmentarzy (patrz załącznik wykaz cmentarzy ewangelickich), według stanu z kwietnia 

2018 roku. 

W odniesieniu do wszystkich 256 cmentarzy przeprowadzono ogólną analizę 

przestrzenną (uwzględniającą ich położenie, kategorię administracyjną, stan zachowania 

i status użytkowania). Ze względu na ich znaczną liczebność, ograniczoną dostępność 

i bardzo często katastrofalny stan zachowania, szczegółowe prace inwentaryzacyjne, 

ujęte w treści podrozdziałów 4.3 oraz 4.4, zostały wykonane dla części z nich, w łącznej 

liczbie 32 cmentarzy, co stanowi 12,5% ogółu zidentyfikowanego zasobu. 

Przed rozpoczęciem analizy cmentarzy ewangelickich należy tytułem wstępu na-

kreślić kilka słów na temat czasu ich powstawania. Dla badanego województwa jest on 

raczej jednakowy: zdecydowana większość spośród 256 ujętych w wykazie cmentarzy 

to obiekty XIX-wieczne, powstałe najczęściej do połowy tego wieku (Bijak 2008,  

s. 234). Według szacunków autorki genezę XIX-wieczną posiada 185 cmentarzy (72% 

ogółu zasobu), w tym ze wskazaniem na pierwszą połowę (lub początek) tego wieku  

95 cmentarzy (co stanowi 37% badanego zasobu). Genezę sięgającą końca XVIII wieku 

lub przełomu wieków XVIII i XIX wykazuje około 13% z nich (34 cmentarze). Dla  

35 nekropolii, ze względu na brak materiałów źródłowych, nie udało się określić daty 
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powstania. Mając na uwadze jednolity rozkład tej zmiennej, autorka zrezygnowała 

z opracowania kartograficznego dla tej cechy. Taki czas powstania cmentarzy jest 

uwarunkowany historią osadnictwa badanych terenów. Wiek XIX, a zwłaszcza jego 

pierwsza połowa, był czasem intensywnej kolonizacji okolic Łodzi. Zakładanie 

w obrębie nowo powstałych osad kolejnych cmentarzy, było więc naturalnym 

następstwem ich rozwoju. Trudno natomiast doszukiwać się związku pomiędzy datą ich 

powstania a stanem zachowania lub statusem użytkowania. Po zakończeniu II wojny 

światowej wiele z nich podlegało regularnej grabieży i dewastacji niezależnie od daty 

powstania. Analogicznie, bez względu na czas powstania zdecydowana większość 

z nich to dziś cmentarze nieczynne, w stanie złym lub zanikłe. 

Pierwszą podstawową klasyfikację cmentarzy obejmującą ich rozmieszczenie przed-

stawia rycina 28. Na potrzeby niniejszej analizy cmentarze ewangelickie zostały 

zinwentaryzowane przestrzennie na podstawie jednoznacznej lokalizacji w układzie: 

nazwa miejscowości, gmina i powiat. Było to konieczne z powodu powtarzania się lub 

podobieństwa nazw własnych na terenie województwa, takich jak: Augustów, Janów, 

Konstantynów i innych. Zastosowanie tego kryterium pozwoliło także na omówienie 

ich rozmieszczenia na terenie województwa.  

Odnosząc się do ryciny 28, już na pierwszy rzut oka wyraźnie widać, że 

rozmieszczenie cmentarzy jest nierównomierne. Skupiają się one w środkowej części 

województwa i zjawisko to wykazuje pewne prawidłowości. Pierwszą z nich jest 

koncentryczny kierunek wzrostu ich liczby od granic administracyjnych ku centralnej 

części województwa, czyli ku Łodzi (choć wcale na jej terenie nie jest najwyższa) 

i odwrotnie zmniejszająca się ich liczba ku granicom badanego terenu. 

Największą ich liczbę (powyżej 26 cmentarzy na powiat) odnotowano w powiatach: 

zgierskim – 31 cmentarzy, łódzkim wschodnim – 29 oraz bełchatowskim – 22. Jest to na 

pewno związane z miastami, które stały się zalążkami przemysłu włókienniczego  

w naszym województwie, a więc Zgierzem i Ozorkowem. Umowy zawierane z osadni-

kami w XIX-wieku przyciągnęły w te okolice tysiące osadników wyznających protes-

tantyzm, którzy, wrastając w polską rzeczywistość, budowali dla siebie obiekty służące 

ich wierze, nauce, zdrowiu i inne.  



 259 

 

Ryc. 28. Rozmieszczenie cmentarzy ewangelicko-augsburskich w województwie łódzkim 

w 2018 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz materiałów źródłowych 

 

Stąd w powiecie zgierskim poza cmentarzami znajdują się liczne obiekty związane 

z dziedzictwem materialnym tej denominacji, takie jak dawny dom parafialny, dawny 

sierociniec, dawne budynki szkół oraz kamienice. 

Najmniejszą liczbę cmentarzy (poniżej 5 na powiat) odnotowano w powiatach: sie-

radzkim – 3, wieruszowskim – 2 i pajęczańskim – 1. Analogicznie, powiaty o naj-

mniejszej liczbie cmentarzy są do dziś tzw. białymi plamami na mapie województwa,  

o słabo zbadanej historii ewangelickiej społeczności, gdzie parafie ewangelickie nie 

przetrwały lub chylą się ku zanikowi, co łączy się jednocześnie ze znikomym występo-

waniem innych typów dziedzictwa luterańskiego i jego złym stanem. 

Drugą cechą charakterystyczną rozkładu przestrzennego cmentarzy ewangelickich 

jest wysoki odsetek cmentarzy położonych w bliskim sąsiedztwie Łodzi, tj. w promie-

niu 50 km od centrum miasta sięgający 37% ogółu zasobu. Jako uzasadnienie należy 



 260 

odwołać się w tym przypadku do procesów kolonizacji tych ziem, ponieważ 

rozmieszczenie tych cmentarzy odzwierciedla dawne lokalizacje skupisk ludności 

związanych z rozwojem osadniczym i przemysłowym centralnej części województwa. 

Stąd miejsca największej koncentracji cmentarzy właśnie wokół samej Łodzi i w obrę-

bie jej współczesnych granic, ale także w pobliżu miast zakładanych jako tzw. miasta 

fabryczne: Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa, Pabianic, Zgierza. 

Następna zmienna, która stanowiła kryterium do analizy cmentarzy ewangelickich, to 

ich status administracyjny. Nadanie każdej z nekropolii statusu administracyjnego z per-

spektywy prowadzonej inwentaryzacji było zadaniem niełatwym, jednak koniecznym  

z racji niemożności podzielenia ich wyłącznie na dwie grupy: wiejskie i miejskie. 

Ich specyfika wymagała nadania jeszcze trzeciej opcji: cmentarza wiejskiego włą-

czonego do miasta. Dotyczyło to ponad 20 cmentarzy z województwa łódzkiego, które 

pierwotnie powstały na terenie wsi, z upływem lat inkorporowane zostały w granice 

rozrastających się miast. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku cmentarzy z okolic 

Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Zgierza. Zatem pozostają 

one wiejskie z racji swojej genezy, swoich cech morfologicznych oraz stanu zacho-

wania, jednak administracyjnie w chwili inkorporacji w granice miast stały się cmenta-

rzami miejskimi. Bez nadania tej kategorii ich jednoznaczne przypisanie do grupy 

cmentarzy wiejskich lub miejskich byłoby mylące. Specjalna kategoria cmentarza 

wiejskiego włączonego do miasta została w tabeli zbiorczej na końcu pracy oznaczona 

literami W/M, natomiast na opracowaniu kartograficznym barwą niebieską (ryc. 29). 

Rozkład wyników dla analizowanej tutaj zmiennej jest dość jednostronny. Odpowie-

dnio dla każdej z kategorii administracyjnych odnotowano następujący rezultat: cmen-

tarzy wiejskich 204 (79,6% ogółu zasobu); cmentarzy miejskich włączonych do miast 

25 (9,7%); cmentarzy miejskich 27 (10,5%). W większości powiatów widać wyraźną 

przewagę cmentarzy wiejskich w stosunku do pozostałych dwóch kategorii. Wyjątkami 

okazały się: obszar samej Łodzi, gdzie dominują cmentarze wiejskie inkorporowane do 

miasta oraz pojedyncze lokalizacje (powiat opoczyński, pajęczański, rawski, sieradzki, 

skierniewicki i miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski, Skierniewice), gdzie 

odnotowano tylko jedną (i dominującą zarazem) lub dwie kategorie, spośród trzech, 

ujętych w tej klasyfikacji.  
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Ryc. 29. Cmentarze ewangelicko-augsburskie województwa łódzkiego sklasyfikowane wg 

kategorii administracyjnej 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz kwerendy materiałów 

źródłowych 

 

W odniesieniu do Łodzi jest to związane z kilkukrotnymi zmianami granic admi-

nistracyjnych miasta na przestrzeni badanego okresu, sięgającego niemal stu lat.  

W procesie kolejnych inkorporacji wsi, stanowiących dawne przedmieścia, Łódź 

„wchłonęła” wiele cmentarzy, które powstały pierwotnie jako cmentarze wiejskie. 

Znaczny odsetek cmentarzy wiejskich włączonych do miast wykazuje także powiat 

zgierski, z racji kilkukrotnego powiększania granic miasta, szczególnie po II wojnie 

światowej. Nieco mniejszą, choć nadal zauważalną ich liczbę odnotowano także w po-

wiatach pabianickim i tomaszowskim. 

Pozostałe lokalizacje wskazane powyżej: powiat opoczyński, pajęczański, rawski, 

sieradzki, skierniewicki oraz miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski, Skiernie-

wice, gdzie wystąpiła tylko jedna kategoria spośród trzech ujętych w tej klasyfikacji (lub 

ze względu na niewielką liczbę cmentarzy jedna z kategorii jest dominująca) to miejsca, 

w których (poza Piotrkowem) ogólna liczba cmentarzy oraz elementów dziedzictwa 
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ewangelickiego jest dość niska. Rozpatrując to kryterium przestrzennie, cmentarze wiej-

skie (W) dominują w powiecie łódzkim wschodnim (27 cmentarzy), wiejskie włączone 

do miast (W/M) na terenie miasta Łodzi (17 cmentarzy), natomiast miejskie (M)  

również w obrębie miasta Łodzi i powiatu pabianickiego – po 3 cmentarze w powiecie. 

Uzyskany obraz dowodzi, iż poza samą Łodzią ewangelicy osiedlali się też w jej bliskich 

okolicach, głównie na wschód i północ od miasta, w obrębie wsi (ryc. 29). 

Kolejną zmienną służącą do analizy cmentarzy był ich stan zachowania. Ze względu 

na duże zróżnicowanie stanu ich zachowania: od nekropolii zadbanych i zabytkowych, 

po zupełnie zdewastowane i zanikłe w przestrzeni, konieczne stało się zastosowanie aż 

5-stopniowej skali obrazującej tę zmienną w podziale na: dobry, dostateczny, zły, 

bardzo zły i zanikły. Przez kolejne stopnie autorka rozumie: 

– stan zachowania dobry: cmentarz przez cały rok pozostaje pod opieką instytucji do 

tego upoważnionej lub wolontariuszy, widoczny w przestrzeni bez względu na porę 

roku, najczęściej ogrodzony i oznakowany, roślinność na jego terenie pozostaje upo-

rządkowana, przeważają nagrobki kompletne lub w dobrym stanie – niezdewasto-

wane i czytelne; 

– stan zachowania dostateczny: cmentarz przez cały rok lub przez jego część, np. 

wiosnę, pozostaje pod opieką instytucji do tego upoważnionej lub wolontariuszy, 

widoczny w przestrzeni przez cały rok lub jego większą część, może być ogrodzony i 

oznakowany, występują kompletne i czytelne nagrobki, jak również te zdewastowane 

(bez podawania liczby), może być obecna dzika roślinność uporządkowana lub nie, 

która nie dominuje na jego terenie; 

– stan zachowania zły: cmentarz widoczny w przestrzeni cały rok lub jego większą 

część, na którym występuje bez wskazywania natężenia nieuporządkowana dzika 

roślinność najbardziej typowa dla tego typu terenów, jak: lilak, robinia akacjowa lub 

bluszcz, dominują zdewastowane i niekompletne nagrobki lub ich elementy, najczęś-

ciej brak ogrodzenia i oznakowania, obiekty niejednokrotnie zaśmiecone; 

– stan zachowania bardzo zły: cmentarz bez widocznych cech morfologicznych, 

zauważalny w przestrzeni jedynie przez określoną część roku (przykładowo wiosną) 

lub właściwie niewidoczny w przestrzeni, na jego obszarze dominuje nieuporządko-

wana dzika roślinność, cały lub niemal cały gruntownie zdewastowany i najczęściej 

zaśmiecony z pojedynczymi lub brakiem kompletnych i czytelnych nagrobków, 

a jedynie z ich fragmentami, najczęściej brak ogrodzenia i oznakowania; 
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– stan zachowania zanikły: cmentarz bez widocznych naziemnych cech morfolo-

gicznych, możliwy do zidentyfikowania w przestrzeni jedynie na postawie map 

historycznych, ukształtowania terenu, charakterystycznej roślinności lub zachowany 

w pamięci okolicznej ludności. Wyniki klasyfikacji przeprowadzonej w oparciu 

o wyżej wykazaną autorską skalę prezentuje rycina 30. 

 

 

Ryc. 30. Cmentarze ewangelicko-augsburskie województwa łódzkiego sklasyfikowane 

według stanu zachowania 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz kwerendy materiałów 

źródłowych 
 

Z analizy stanu zachowania cmentarzy ewangelickich województwa łódzkiego płyną 

niepokojące wnioski. Ponad połowa całego zasobu – 155 spośród nich (60,5% ogółu 

zasobu) znajduje się w złym stanie, a aż 42 (16,4%) jest w stanie gruntownej 

dewastacji, tj. w stanie zanikłym. Za takim wynikiem kryje się często historia tych 

miejsc, które po zakończeniu wojny ograbione ze wszystkiego, co cenne pozostawiono 

bez opieki. W wielu przypadkach przeszkodą dla poprawy ich stanu zachowania jest 

trudny do określenia status prawno-administracyjny cmentarzy, często mylnie 

przypisywany jako własność lokalnych parafii ewangelickich. Faktycznym właścicie-
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lem większości spośród 256 objętych analizą cmentarzy jest Skarb Państwa. Odsetek 

cmentarzy, których stan zachowania można określić jako dobry i dostateczny stanowi 

odpowiednio 4% i 10% ogółu zasobu. Umiejscowione są one w powiatach centralnej 

i południowo-zachodniej części województwa, w których funkcjonują czynne parafie 

luterańskie sprawujące nad nimi całoroczną opiekę. 

Ostatnim z kryteriów, umożliwiających ocenę i inwentaryzację cmentarzy ewangeli-

ckich w województwie łódzkim był ich status użytkowania w podziale na cmentarze 

czynne i nieczynne. Przez czynne należy tutaj rozumieć, że przez cały rok odbywają się 

na nich pochówki, przez nieczynne, że z powodu braku ustalonego właściciela oraz wielu 

innych przeszkód możliwości pochówku nie ma. Stan zachowania cmentarza nie odgrywa 

tutaj znaczącej roli, w przestrzeni województwa istnieją cmentarze o dostatecznym lub 

nawet złym stanie zachowania, które oferują możliwość pochówku. Wyniki prezentuje 

rycina 31. 
 

 

Ryc. 31. Cmentarze ewangelicko-augsburskie w województwie łódzkim sklasyfikowane 

według statusu użytkowania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz kwerendy materiałów 

źródłowych 
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Wyniki tej klasyfikacji wskazują na zdecydowaną przewagę cmentarzy nieczynnych w 

liczbie 234 nekropolii (91,4% ogółu zasobu) oraz 22 cmentarzy czynnych (8,5% całego 

zasobu). Przewagę cmentarzy nieczynnych odnotowujemy na terenie 10 powiatów 

i dwóch miast na prawach powiatów. Cmentarze czynne (miejskie lub wiejskie włączone 

do miast) w większej liczbie występują właściwie wyłącznie w powiatach, w których 

funkcjonują nadal luterańskie parafie. Czynnych cmentarzy wiejskich jest w skali 

województwa zaledwie kilka (m.in. cmentarz w Rydzynach, Glinniku, Rosanowie). 

Podsumowując tę część analizy, można skonstatować, iż najczęściej spotykaną formą 

cmentarza ewangelickiego w województwie łódzkim jest nieczynny cmentarz wiejski, 

przejawiający cechy złego stanu zachowania, pozbawiony opieki prawnej. Można 

przypuszczać, iż jest to rezultat swoistego odwetu, jaki po II wojnie światowej ludność 

polska powzięła na pozostawionym bez opieki dziedzictwie ewangelickim, utożsa-

miając je z kojarzącą się wówczas wybitnie złowrogo niemieckością. W skali wojewó-

dztwa znane i udokumentowane są liczne przypadki rabunków kamienia z ewange-

lickich cmentarzy, jak również ich umyślnej celowej dewastacji i profanacji. Znane są 

też specjalne akcje podejmowane przez partię komunistyczną, w ramach których aktyw 

partyjny mobilizował miejscową ludność do „uporządkowania porzuconych 

nekropolii”, w celu przejęcia ich na inne cele, przeważnie rekreacyjne (parki). Z braku 

środków finansowych i nieustalonego często statusu tych nekropolii, trudno progno-

zować, czy ich sytuacja w najbliższym czasie ulegnie poprawie. Optymistyczne 

pozostają jednak coraz bardziej popularne akcje ratowania cmentarzy ewangelickich, 

które podejmowane są w coraz większej liczbie gmin. 

4.5.4. Obiekty użyteczności publicznej 

Trzecią część analizowanego materialnego dziedzictwa kulturowego Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w województwie łódzkim stanowią obiekty użyteczności 

publicznej, do powstania których w znaczącym stopniu przyczyniły się lokalne 

społeczności luterańskie. Zgodnie z powyższym, w tej części autorka umieściła dawne 

domy starców, domy opieki, sierocińce, szkoły, szpitale i pozostałe nieruchomości.  

Z całego analizowanego zasobu są to obiekty najmniej liczne, najmniej znane, często 

mocno już przekształcone oraz w wielu przypadkach pełniące odmienne, aniżeli 

pierwotne funkcje. Podobnie jak w przypadku obiektów sakralnych, podstawowym 

kryterium, które decydowało o zakwalifikowaniu danego obiektu do analizy, było jego 

przetrwanie w terenie, niezależnie od stanu technicznego, w choćby reliktowej postaci. 
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Zgodnie z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji, w przestrzeni badanego wojewó-

dztwa, łącznie zachowało się 27 obiektów spełniających powyższe kryterium doboru. 

Analogicznie do części pierwszej dotyczącej dziedzictwa sakralnego, obiekty zostały 

poddane analizie na podstawie następujących zmiennych: rozmieszczenie przestrzenne, 

stan posiadania, wiek powstania, styl architektoniczny, stan zachowania, forma ochrony 

prawnej i współcześnie pełnione funkcje. Pierwsza część analizy tych elementów dzie-

dzictwa luterańskiego dotyczyła ich lokalizacji. Jej zobrazowanie kartograficzne 

stanowi rycina 32. 

 

 

Ryc. 32. Rozmieszczenie luterańskich obiektów użyteczności publicznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz kwerendy materiałów 

źródłowych 

 

Rezultaty tej klasyfikacji podkreślają raz jeszcze niewielką liczebność tego typu 

dziedzictwa w przestrzeni całego województwa. Obiekty pełniące dla społeczności 

luterańskiej funkcje obiektów użyteczności publicznej, koncentrują się w ścisłym 

centrum województwa, na terenie dzisiejszej aglomeracji łódzkiej, tj. Łodzi, Pabianic, 
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Zgierza i Ozorkowa. Poza ścisłym centrum województwa relikty tego typu obiektów 

odnajdujemy jeszcze w Tomaszowie, Piotrkowie, Radomsku i Zduńskiej Woli. 

W odniesieniu do tych obiektów z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że 

ich trwałość to zasługa włodarzy luterańskich parafii, dla których ich losy są istotne 

z dwóch powodów: po pierwsze to często ostatnie materialne pozostałości 

przypominające o dawnej świetności tych zborów (często zabytkowe), po drugie ich 

istnienie generuje dla parafii możliwość zarobkowania poprzez wynajem ich 

powierzchni na cele mieszkaniowe i usługowe. Należy jednak pamiętać, że niekiedy 

liczba i stan techniczny tych nieruchomości przekraczają możliwości finansowe ich 

utrzymania przez niewielkie współcześnie parafie ewangelicko-augsburskie. 

Drugim kryterium porównawczym, które posłużyło do analizy tej części dziedzictwa, 

był stan własności tych obiektów. Jego wyniki prezentuje rycina 33. 

Wyniki tej klasyfikacji są zbliżone do rezultatu odnotowanego dla części sakralnej 

dziedzictwa. Nieco ponad ich połowa (16 obiektów stanowiąca 59% ogółu zasobu), 

pozostaje dziś własnością Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Pozostała jego część 

to obiekty, które po zakończeniu II wojny światowej Kościołowi Ewangelicko-Augs-

burskiemu stopniowo odbierano i przekazywano na własność Skarbu Państwa. Dziś są 

własnością komunalną (9 obiektów stanowiących 33% całości zasobu) lub w przypadku 

dwóch obiektów własnością prywatną. 

Fakt, iż we władaniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pozostaje tylko 59% 

analizowanych w tej części obiektów, wiąże się z kwestią rewindykacji tych nierucho-

mości po 1989 roku. Ze względu na uwarunkowania prawne jak również inne czynniki, 

nie wszystkie obiekty, o zwrot których zabiegały ewangelickie parafie, udało się 

odzyskać. Cześć tych spraw ze względu na umyślne działanie samorządów lub 

przedawnienie sprawy zakończyło się niepowodzeniem. Z kolei część analizowanych w 

tym miejscu obiektów stanowiących własność komunalną to rezultat celowych 

sprzedaży tych nieruchomości przez Kościół na rzecz samorządów lokalnych, często za 

cenę symbolicznej złotówki, celem ich ratowania. Przestrzenne odzwierciedlenie tego 

zróżnicowania prezentuje rycina 33. 
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Ryc. 33. Luterańskie obiekty użyteczności publicznej sklasyfikowane ze względu na stan 

własności 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz kwerendy materiałów 

źródłowych 

 

Dla badanego zasobu kolejnym kryterium różnicującym był wiek powstania tych 

obiektów, a kartograficzne przełożenie jego wyników prezentuje rycina 34. 

Zgodnie z wynikami inwentaryzacji, obiekty te, podobnie do pozostałych elementów 

luterańskiego dziedzictwa to budowle XIX-wieczne. Taką metrykę posiada ponad poło-

wa z nich (16 obiektów – 59% ogółu zasobu) pełniąca pierwotnie funkcje oświatowe, 

socjalne i ochrony zdrowia. Pozostałe budowle to obiekty najmłodsze z całego zbioru, 

powstałe na początku XX wieku (11 obiektów – 41% ogółu zasobu). Taką XX-wieczną 

metrykę posiadają właściwie wszystkie domy parafialne. Różnice w czasie powsta-

wania w obrębie tej części dziedzictwa można tłumaczyć w następujący sposób: 

budynki dawnych szkół, przytułków, domów starców i sierocińców z racji pełnienia 

niezbędnych funkcji socjalnych i oświatowych powstawały wcześniej, ponieważ 

potrzeba ich wznoszenia była pilniejsza aniżeli wznoszenia domów parafialnych. 
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Ryc. 34. Luterańskie obiekty użyteczności publicznej sklasyfikowane ze względu na wiek 

powstania 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz kwerendy materiałów 

źródłowych 
 

Przy ograniczonych środkach finansowych, parafie w pierwszej kolejności wznosiły 

szkoły, domy opieki oraz przedszkola, ponieważ to było im w danej chwili najpotrzeb-

niejsze do dalszego rozwoju i sprawnego funkcjonowania. Domy parafialne powstawały 

najczęściej dopiero w początkach XX wieku, kiedy pozwalały na to kościelne budżety. 

Kolejne kryteria analityczne dla tej części luterańskiego dziedzictwa dotyczyły stylu 

architektonicznego i stanu zachowania tych obiektów. Rezultaty tych typologii w ujęciu 

przestrzennym zostały przedstawione na rycinach 35 i 36. 
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Ryc. 35. Luterańskie obiekty użyteczności publicznej sklasyfikowane ze względu na styl 

architektoniczny 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz kwerendy materiałów 

źródłowych 

 

Wyniki tego zestawienia wskazują na wyraźną dominację stylów historyzujących 

(neogotyku, neoklasycyzmu) z przełomu XIX i XX wieku. W takim stylu zostało 

wzniesionych aż 18 z 27 obiektów analizowanych w tej części (co stanowiło 67% ich 

ogółu). Pozostałe z nich, reprezentowały dwa style wiodące w architekturze przełomu 

XIX i XX wieku: modernizm (5 obiektów w większości XX-wiecznych stanowiących 

18% całości) i klasycyzm –(4 obiekty o genezie XIX-wiecznej, stanowiące 15% całości 

zasobu). Analogicznie jak w przypadku obiektów sakralnych styl architektoniczny tych 

obiektów nawiązuje do ich metryki historycznej. 

Kolejnym kryterium analizy była ocena obecnego stanu zachowania tych obiektów. 

Aby nie powielać treści z pierwszej części tego podrozdziału, należy dodać, że została 

ona i w tym przypadku przeprowadzona w oparciu o skalę waloryzacji zastosowaną dla 
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dziedzictwa sakralnego (patrz 4.5.2 Obiekty sakralne). Wyniki tej klasyfikacji ukazuje 

rycina 36. 
 

 

Ryc. 36. Luterańskie obiekty użyteczności publicznej sklasyfikowane ze względu na stan 

zachowania 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz kwerendy materiałów 

źródłowych 
 

Na podstawie treści ryciny 36, można krótko scharakteryzować współczesny stan 

zachowania tej części dziedzictwa. Przede wszystkim należy podkreślić, iż stan zachowa-

nia luterańskich obiektów użyteczności publicznej odbiega od stanu zachowania 

kościołów i kaplic, jednak jest dużo lepszy niż w przypadku ewangelickich cmentarzy. 

Obiekty te zachowane są najczęściej w stopniu dobrym (taki stan zachowania posiada 15 

z 27 obiektów, tj. 55% całości tego zasobu). Pozostała część zachowana jest w stopniu 

bardzo dobrym (9 obiektów stanowiących 33% całości zasobu) i dostatecznym (3 obiekty 

stanowiące ok. 11% zasobu). W odniesieniu do wyników tego zestawienia można 

doszukiwać się pewnych związków między ich stanem zachowania a innymi zmiennymi. 

W najlepszym stanie pozostają domy parafialne i kamienice należące do parafii. W nieco 
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gorszym, tj. w dobrym i dostatecznym, znajdują się obiekty, które pełniły pierwotnie 

funkcje oświatowe i socjalne a które obecnie takich funkcji już nie pełnią i do składników 

majątku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego już nie należą, pozostając własnością 

komunalną. Taki obraz pozwala wnioskować, iż gminy nimi zarządzające nie przykładają 

specjalnej uwagi do ich stanu zachowania. Obiekty te, często pozostają w pewnego 

rodzaju zawieszeniu, ponieważ ze względu na status zabytku nie łatwo je rozebrać, 

a pomysłów na ich rewitalizację i lepsze wykorzystanie brakuje. 

Czynnikiem różnicującym odnosząca się do stanu zachowania jest też forma ochrony 

prawnej tych obiektów. Przestrzenny obraz tego zróżnicowania ukazuje rycina 37. 

 

 

Ryc. 37. Luterańskie obiekty użyteczności publicznej sklasyfikowane ze względu na formę 

ochrony 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz kwerendy materiałów 

źródłowych 

 

Analizując rycinę 37, należy podkreślić, iż ta część luterańskiego dziedzictwa  

w województwie łódzkim jest najsłabiej chroniona prawnie. Bez jakiejkolwiek formy 

ochrony pozostaje 64% (tj. 17) wszystkich obiektów, bez względu na to czy obecnym 
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administratorem jest Kościół Ewangelicko-Augsburski, czy też nie. Ochronę poprzez 

zapis w rejestrze gminnym lub wojewódzkim odnotowano tylko dla 10 obiektów (37%). 

Ochrony prawnej pozbawione są w największej liczbie dawne przytułki, sierocińce 

i budynki dawnych ewangelickich szkół. Zmienna ta ujawniła pewien związek ze 

stanem zachowania tych obiektów, w opinii autorki brak ochrony przełożył się w ich 

przypadku na zauważalnie gorszy stan zachowania, sprzyjający ich dewastacji.  

Ostatnim z kryteriów oceny tej części dziedzictwa luterańskiego były funkcje peł-

nione obecnie przez te obiekty. Odzwierciedlenie tego kryterium prezentuje rycina 38. 

 

 

Ryc. 38. Luterańskie obiekty użyteczności publicznej sklasyfikowane ze względu na 

pełnione współcześnie funkcje 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz kwerendy materiałów 

źródłowych 

 

Wyniki dla tego zestawienia, podobnie jak i w przypadku obiektów sakralnych 

ułożyły się w wyraźnej relacji z ich rodzajami. Dla domów parafialnych dominowały 

funkcje: administracyjna i religijna, dla dawnych domów starców, sierocińców 

i szkół funkcje: socjalne, oświatowe i usługowe, natomiast dla kamienic – funkcje 

mieszkalne i usługowe (w pojedynczych przypadkach także administracyjne i oświa-
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towe). W przypadku tej części dziedzictwa warto dodać, iż jest to grupa obiektów, 

których wykorzystanie podlegało i podlega nadal największym zmianom. Są to 

nieruchomości, które swoją fizjonomią przypominają kamienice, dzięki czemu ich 

przeznaczenie można bardzo szybko dostosowywać do coraz to nowych okoliczności 

i nowych potrzeb, co jest właściwie niemożliwe w przypadku większości kościołów 

i kaplic omawianych w początkowej części analizy. Luterańskie obiekty 

użyteczności publicznej to zbiór, w którym najmniejsza liczba budowli przetrwała do 

XXI wieku, zachowując swojego pierwotnego administratora i pełniąc swoje 

pierwotne funkcje. Przekłada się to również na wygląd tych nieruchomości, które 

poprzez prace budowlane związane z nadawaniem im nowych funkcji, zatracają 

stopniowo swoje pierwotne, często zabytkowe oblicza. 
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5. Meandry relacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z władza-

mi państwowymi i lokalnymi w warunkach ograniczonych swobód 

obywatelskich 

5.1. Wprowadzenie 

Ostatni z przyjętych celów głównych pracy stanowi analiza funkcjonowania 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w relacjach z władzami państwowymi 

i lokalnymi, w warunkach ograniczonych swobód obywatelskich. Sytuacja taka miała 

miejsce szczególnie w okresie Polski socjalistycznej, w realiach której wszystkie 

działające w Polsce kościoły i związki wyznaniowe podlegały znacznej kontroli 

i indoktrynacji ideologicznej. 

Należy tym miejscu zaznaczyć, że analiza relacji Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego z władzami państwowymi i lokalnymi, wyłącznie w odniesieniu do 

województwa łódzkiego wydaje się być słabo uzasadniona i niewystarczająca, aby 

w pełni zrealizować cel pracy. Kościół luterański w regionie łódzkim nie był odrębną 

strukturą wyznaniową, ale częścią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 

Należy podkreślić, że podlegał ustawodawstwu ogólnokrajowemu i ogólnokrajowym 

mechanizmom kształtującym relacje kościelno-państwowe. Generuje to konieczność 

zarysowania historyczno-politycznych uwarunkowań, w jakich po 1945 roku przyszło 

funkcjonować Kościołowi luterańskiemu, właśnie w odniesieniu do całego kraju. 

Do opracowania tej części pracy posłużyła kwerenda literatury przedmiotu oraz 

kwerenda zasobów łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, realizowana od 

kwietnia do lipca 2018 roku. Uzupełnienie tych treści stanowiły artykuły z czasopism 

historycznych i monografii tematycznych oraz wywiad pogłębiony z biskupem diecezji 

warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Niniejsza część rozprawy składa się z następujących części: wprowadzenia zawiera-

jącego zarazem tło historyczno-polityczne, analizy głównych mechanizmów kształtują-

cych relacje państwa i Kościoła luterańskiego w latach 1945–1989 oraz przykładów 

przełożenia tych mechanizmów na sytuację Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  

w województwie łódzkim opartych na krótkim studium przypadków. 

Przed rozpoczęciem analizy należy jeszcze odpowiedzieć na pytanie o celowość 

poruszania tego zagadnienia, w sytuacji ograniczenia tematu jedynie do województwa 

łódzkiego. Sformułowanie i realizację tego celu pracy autorka podjęła z kilku powo-

dów. Wątek funkcjonowania Kościoła luterańskiego w czasach socjalizmu i przełomów 
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politycznych z nim związanych jest ważną częścią powojennej historii tego Kościoła  

w Polsce, którego województwo łódzkie jest integralną częścią. Co więcej, Kościół 

Ewangelicko-Augsburski jest jednym z nielicznych kościołów protestanckich, który 

zmierzył się ze swoją komunistyczną przeszłością i poprzez prace Komisji Histo-

rycznej, o której będzie jeszcze mowa, próbuje się z tą niełatwą przeszłością rozliczyć 

wobec swoich wyznawców. Raport z prac tej Komisji, którego wydanie zaplanowane 

jest na rok 2019, będzie ważnym dokumentem dla przyszłości Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego. 

5.2. Uwarunkowania polityczno-historyczne polityki wyznaniowej wobec 

Kościoła luterańskiego w Polsce 

Po 1945 roku struktura wyznaniowa i narodowościowa Polski uległa diametralnej 

zmianie: tragiczne wydarzenia II wojny światowej i zmiany granic zburzyły dotychcza-

sowy skład etniczno-wyznaniowy polskiego społeczeństwa. W nowej strukturze wyzna-

niowej nastąpił znaczący wzrost udziału wyznawców rzymskiego katolicyzmu, kosztem 

innych mniejszości wyznaniowych. Ich obecność i funkcjonowanie stały na drodze do 

centralizacji i laicyzacji państwa, w myśl dyrektyw politycznych kreowanych na terenie 

ZSRR. Walka z Kościołem katolickim i Kościołami mniejszościowymi stała się jednym 

z głównych dążeń politycznych socjalistycznego rządu polskiego. Najważniejszymi 

elementami tej walki okazały się nowe przepisy prawne i różnorodne metody perswazji, 

które będą omawiane w dalszej części rozdziału. 

Należy w tym miejscu doprecyzować niezwykle istotny fakt, iż każdy z Kościołów 

i związków wyznaniowych istniejących w Polsce był obiektem zainteresowania odpo-

wiednich służb państwowych z innego, indywidualnego powodu. W odniesieniu do 

Kościoła katolickiego powody zainteresowania przez służby były oczywiste, z racji jego 

potencjału, liczebności i pozycji w Polsce sprzed 1939 roku. Nieco inaczej było z po-

zostałymi przedstawicielami wyznaniowej mozaiki naszego kraju, w tym z Kościołem 

luterańskim, który, na skutek działań wojennych i masowych wyjazdów po 1945 roku, 

w lawinowym tempie zaczął tracić swoich wyznawców. W jego przypadku przyczyna, 

dla której stanowił on obiekt zainteresowania dla służb bezpieczeństwa, była nieco inna. 

Koncentrował się bowiem na rozbudowanych kontaktach duchowieństwa i wiernych ze 

światem zachodnim. W opinii służb mogło to generować działalność szpiegowską,  

a w okresach politycznych napięć stanowić niebezpieczne środowisko dla rozwoju 

rewizjonizmu niemieckiego. 
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Wydarzenia II wojny światowej były dla luteranów w całym kraju niezwykle 

traumatyczne. Na skutek działań wojennych śmierć poniosło blisko 30% duchownych 

Kościoła, w tym ks. Juliusz Bursche, ówczesny biskup. Wielu spośród luterańskich 

pastorów, którzy przeżyli okupację, aresztowano, a mienie Kościoła luterańskiego  

w ramach „odwetu” powszechnie plądrowano, dewastowano, grabiono i konfiskowano. 

W realia powojennej Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski wkroczył niezwykle 

osłabiony liczebnie, pozbawiony władz zwierzchnich i wszelkiego zaplecza, bez wyraź-

nych planów na dalsze lata swojego funkcjonowania. 

Z chwilą zakończenia działań wojennych, w 1945 roku, stało się jasne, że w warun-

kach nowej sytuacji społeczno-politycznej funkcjonowanie Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego będzie trzeba ugruntowywać na nowo. Z antykościelnego kursu, jaki 

przyjęła polityka rządu pierwszych lat powojennych, łatwo można było odczytać, że 

instytucje religijne w Polsce czeka niezwykle trudny okres, co więcej, nie wszystkie 

związki wyznaniowe znajdą możliwości do wznowienia swojego funkcjonowania. 

Jeszcze przed końcem 1945 roku okazało się, że w nowym organizmie państwowym, 

jakim miała być komunistyczna Polska, przestrzeń do funkcjonowania będzie posiadał 

tylko jeden Kościół luterański i jeden reformowany (Czembor 2004, s. 191). Należy 

podkreślić, że wzajemne oczekiwania Kościoła luterańskiego wobec władzy i władzy 

wobec Kościoła luterańskiego pozostawały jeszcze wtedy niewypracowane.  

Jedną z pierwszych decyzji przedstawicieli władz Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego, którzy przeżyli okupację, było ustanowienie tymczasowych struktur zarządza-

jących Kościołem w Polsce. W 1945 roku powołano tymczasowy zarząd Kościoła, 

mający stać się zalążkiem jego nowego, powojennego kierownictwa. Na konferencji 

zorganizowanej w Łodzi, w czerwcu 1945 roku, wybrano nowy konsystorz i powołano 

na okres przejściowy nowego biskupa Kościoła, stanowisko to powierzając księdzu 

Janowi Szerudzie. Zadania, jakie stanęły przed tymczasowymi władzami kościoła 

luterańskiego, były niezwykle trudne: konieczne było zorganizowanie natychmiastowej 

opieki duszpasterskiej dla wszystkich luteranów w kraju, w tym również na terenach 

przyłączonych do Polski, na mocy postanowień konferencji poczdamskiej. Starano się 

także wypracować mechanizmy umożliwiające działanie Kościoła w następnych latach. 

Już na tym etapie, zanim zdołano odtworzyć władze kościoła, pojawiły się liczne pro-

blemy. Na skutek zmian struktury narodowościowej i wyznaniowej kraju, w Polsce 

dominowały deklaracje przynależności do rzymskiego katolicyzmu. Zmienił się układ 

zależności i wpływów Kościoła rzymskokatolickiego względem Kościołów mniejszoś-
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ciowych. Pojawiło się propagowanie idei państwa jednonarodowego, w myśl którego 

prawdziwy Polak to katolik, a większość luteranów stereotypowo zaczęto utożsamiać  

z pochodzeniem niemieckim (Michalak 2001, s. 153). 

W strukturach samego Kościoła atmosfera była niezwykle gorąca. Ujawniały się 

postawy z dwóch różnych biegunów. W jednej z parafii w centralnej Polsce, pomimo 

wielu bardziej naglących spraw próbowano rozliczać ludność ewangelicką z postaw 

w czasie II wojny, rozważając np. czy osoby figurujące na volksliście mają prawo 

wchodzić do kościoła dalej niż do przedsionka, w innym z ośrodków parafialnych, 

gdzie wielu z parafian trafiło do obozu dla Niemców, pomimo próśb komendantury 

obozu, osobom tam przetrzymywanym ksiądz odmówił odprawienia ewangelickiego 

nabożeństwa w Wielki Piątek. Z drugiej strony, na Śląsku Cieszyńskim odnotowano 

przypadki, iż księża robili wszystko, aby uchronić parafian przed deportacją z Polski. 

Już wtedy nie brakowało wśród przedstawicieli Kościoła luterańskiego postaw skraj-

nych. Naglącym problemem była też konieczność nowego obsadzenia parafii, na teren 

całej Polski przypadało w tym czasie zaledwie nieco ponad 20 księży. 

Brakowało także odniesienia do przepisów prawnych, na podstawie których Kościół 

luterański miał odtąd funkcjonować. Dekretem z 19 września 1946 roku uznano za 

obowiązujący Dekret Prezydenta RP z 1936 r., zmieniając jedynie zakres terytorialny 

Kościoła. Na mocy Art. 1 tego dekretu, do struktur Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego włączono przedwojenne parafie Kościołów unijnych, Kościoła Staroluterań-

skiego, Kościoła Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Małopolsce oraz Braci 

Morawskich. Szczególnie krzywdzący był ten akt dla luteranów w sprawach mająt-

kowych, mocno ograniczał bowiem majątek Kościoła, na rzecz Skarbu Państwa. 

Kolejnym aktem prawnym, który miał unormować położenie Kościoła względem 

państwa, był dekret z 4 lipca 1947 roku. Zawarto w nim zapisy, które przy zachowaniu 

pozorów demokracji miały podporządkować Kościół luterański państwu i ustawić go na 

pozycji, z której nie będzie przeszkadzał w procesie laicyzacji kraju. Przykładowo, 

jeden z jego głównych zapisów wprowadzał obowiązek uzyskania zgody odpowie-

dniego organu władzy na jakiekolwiek nominacje w obrębie Kościoła, od biskupa po 

proboszcza, co miało zagwarantować obsadzanie stanowisk kościelnych osobami za-

akceptowanymi przez władze. Dekret ten był jednym z nielicznych przepisów, które 

obowiązywały przez cały okres Polski socjalistycznej (Czembor 2004, s. 194). W tym 

czasie na Kościół luterański nałożono obowiązek zapewnienia opieki duszpasterskich 

luteranom w całej Polsce, w tym na Ziemiach Północnych i Zachodnich bez zapew-
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nienia jakiegokolwiek zaplecza materialnego do tego celu. Równolegle Urząd Bez-

pieczeństwa bardzo intensywnie, odpowiednio dla każdego z Kościołów i związków 

wyznaniowych, gromadził informacje na temat specyfiki dogmatów wiary, charakte-

rystyk wiernych, a w szczególności źródeł finansowania. 

Kluczowym momentem dla sytuacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, 

i tym samym w województwie łódzkim, był rok 1950. Zmieniła się wówczas struktura 

organów państwowych odpowiedzialnych za kontrole związków wyznaniowych. Po-

czątkowo wykonawcami polityki wyznaniowej państwa były dwa ministerstwa: mini-

sterstwo administracji publicznej (MAP) i ministerstwo bezpieczeństwa publicznego 

(MBP), wyłonione z Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN w styczniu 1945 

roku. Od 1950 roku, głównym realizatorem wytycznych odnoszących się do kwestii 

wyznaniowych stał się powołany w kwietniu Urząd do Spraw Wyznań (UdSW). Jego 

strukturę tworzyły III Wydziały: Ogólny, Wyznania Rzymskokatolickiego i Wyznań 

Nierzymskokatolickich. 

Urząd ten był częścią aparatu kontroli państwa wobec Kościołów i związków 

wyznaniowych, powiązanym właściwie ze wszystkimi resortami w kraju. W poro-

zumieniu z Ministerstwem Finansów określano wysokość podatków płaconych przez 

Kościoły, z Ministerstwem Obrony ustalano listy duchownych powoływanych do 

wojska, z Ministerstwem Oświaty prowadzono nadzór nad punktami katechetycznymi, 

a z Ministerstwem Budownictwa ustalano zasady dotyczące budowy nowych kościo-

łów. W ścisłym zakresie urząd ten współpracował również ze Służbą Bezpieczeństwa, 

prowadzącą inwigilację duchowieństwa. W 1950 roku, za zgodą władz, zwołano także 

pierwszy powojenny Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (którego decyzje 

miały kształtować jego dalsze funkcjonowanie, w tym wypracować nowe wewnętrzne 

prawo kościoła). Musiano się jednak już w tej w kwestii liczyć z dyktatem UdSW. 

Urząd do Spraw Wyznań ingerował we wszelkie działania wewnątrzkościelne, 

w przypadku Kościoła luterańskiego dotyczyły one w dużej mierze opracowywanego 

nowego Zasadniczego Prawa Wewnętrznego. Władze chciały mieć jak największy 

wpływ na kształt nowych przepisów. Domagano się ograniczenia kompetencji biskupa, 

rozgraniczenia kompetencji poszczególnych władz oraz wprowadzenia osoby świeckiej 

na stanowisko prezesa konsystorza bądź synodu. Spełnienie tych warunków stało się 

elementem szantażu politycznego. Nowe prawo wewnętrzne udało się uchwalić jesienią 

1951 roku. Wyłoniono jednocześnie nowe władze Kościoła. Prawo wewnętrzne było 

kilkukrotnie modyfikowane. Rok później, w 1952 roku, UdSW upomniał się także  
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o zwiększenie kontroli nad działalnością proboszczów i rad parafialnych, wymuszono 

wtedy również możliwość odwoływania osób ze stanowisk kierowniczych w Kościele, 

nie tylko z przyczyn dyscyplinarnych, ale również dla tzw. dobra służby. Znacząco 

ograniczono kompetencje biskupa i rad parafialnych. Ostatecznym aktem, który zakoń-

czył okres reorganizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po II wojnie światowej, 

była introdukcja nowego biskupa księdza Karola Kotuli w kwietniu 1953 roku 

(Czembor 2004, s. 196). 

Istotną cezurą, która przełożyła się w bezpośredni sposób na funkcjonowanie 

Kościołów mniejszościowych w Polsce, był także rok 1956. Miała wtedy miejsce tzw. 

odwilż październikowa (zwana także polskim październikiem), której początkiem była 

śmierć głównego architekta komunizmu – Józefa Stalina – w marcu 1953 roku. Tak 

zwany polski październik
1
 był jednym z najważniejszych wydarzeń całego okresu PRL. 

Jego najistotniejszym skutkiem był początek stopniowej „erozji” komunizmu w Polsce. 

Oprócz zmian w polityce wewnętrznej kraju, reorganizacji i przesunięć partyjnych, 

wydarzenia te przełożyły się na rehabilitację żołnierzy Armii Krajowej, wycofanie 

planów całkowitej kolektywizacji rolnictwa oraz utworzenie rad robotniczych. Libera-

lizacja polityki wewnętrznej przyniosła również pewną normalizację stosunków z Koś-

ciołem katolickim i pozostałymi uczestnikami sceny życia religijnego w Polsce. Zmiany 

w stosunkach z dominującym Kościołem katolickim wyrażały się przywróceniem 

nauczania religii w szkołach jako przedmiotu nieobowiązkowego, uchylono również 

dekret z 1953 roku o obsadzaniu stanowisk kościelnych przez władze (Eisler 2008,  

s. 24-26). 

Skutkiem zmian, jakie zaistniały w funkcjonowaniu Kościoła Ewangelicko-Augs-

burskiego w ramach tzw. polskiego października, było ponowne obsadzenie wielu 

naczelnych stanowisk kościelnych, w tym zmiany składu prezydium synodu Kościoła. 

Ze stanowisk kościelnych odsunięto osoby najbardziej lojalne wobec władzy, pojawiło 

się natomiast sporo osób do tej pory nieznanych. Przemiany polityczne następujące po 

wydarzeniach października 1956 roku przyniosły pewne wytchnienie, w efekcie którego 

Kościół Ewangelicko-Augsburski przez pewien czas mógł decydować o swoich spra-

wach w miarę swobodnie (Michalak 2002, s. 75). Wyrazem tej „wolności” był memo-

riał naczelnych władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wystosowany do dyrektora 

                                                           
1
 Polski październik, zwany także odwilżą gomułkowską, był zmianą kierunku polityki wewnętrznej  

w PRL, który nastąpił w drugiej połowie 1956 roku. Jej głównym efektem były zmiany na czele partii 

rządzącej i pewna liberalizacja systemu politycznego. 
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UdSW, Jerzego Sztachelskiego, z 21 grudnia 1956 roku. Obejmował on najważniejsze 

postulaty dotyczące ówczesnej sytuacji Kościoła w kraju, w tym problemy dotyczące 

spraw materialnych, majątkowych, respektowania świąt kościelnych i warunków nau-

czania religii. Rezultatem zmian wynikających z odwilży październikowej dla Kościoła 

ewangelickiego była sesja II Synodu w styczniu 1957 roku, kiedy doszło do zasadni-

czych zmian personalnych w jego obrębie. Przedłużono kadencję biskupa Kościoła 

(choć bp. Kotula miał już 73 lata). Ze stanowiska prezesa synodu odszedł ks. Zygmunt 

Michelis, tracąc tym samym miejsce w Naczelnej Radzie Kościoła. Na prezesa synodu 

wybrano ks. seniora Woldemara Gastparego (związanego dotychczas z diecezją łódzką  

i warszawską). Były to zmiany otwierające drogę do dalszych przeobrażeń. W lutym 

1958 roku nastąpiły kolejne przekształcenia: zmieniono skład konsystorza. Nowe uwa-

runkowania prawne pojawiły się także w zakresie kształcenia duchowieństwa ewange-

lickiego, w kwestii wydawnictw religijnych oraz w zakresie nawiązywania kontaktów  

z pokrewnymi zagranicznymi organizacjami religijnymi (Michalak 2002, s. 75). 

Przełom polityczny drugiej połowy 1956 roku miał także swoje niekorzystne prze-

łożenie na sytuację społeczno-demograficzną luteranów. W 1956 roku Kościół Ewange-

licko-Augsburski w Polsce liczył 143,3 tysięcy wiernych, skupionych w obrębie  

130 parafii, obsługiwanych przez nieco ponad stu duchownych (Michalak 2002, s. 76). 

Od 1956 roku zmiany liczebności Kościoła wyrażały się corocznym ubytkiem wier-

nych, dochodzącym nawet do 20 tysięcy osób (zwłaszcza luteranów pochodzenia nie-

mieckiego, którzy w tym czasie opuścili nasz kraj). Liczebność Kościoła luterańskiego 

w 1957 roku wyniosła już tylko 122 tysiące, w roku następnym roku było ich ponownie 

kilkanaście tysięcy mniej. Na sytuację społeczno-demograficzną luteranów, ale także  

i innych organizacji religijnych niekorzystny wpływ miał także panujący wówczas 

światopogląd, preferujący ateizm oraz znaczący odsetek małżeństw mieszanych, który 

w przypadku Kościoła luterańskiego mógł sięgać nawet 30% (Urban 1994, s. 79). 

Nie należy jednak zapominać, że o ile przez pewien okres można było zauważyć 

otwartość władz administracyjnych na postulaty kościołów mniejszościowych, o tyle 

polityka wyznaniowa dalszych lat PRL-u w dalszym ciągu zmierzała do systematy-

cznego ograniczania funkcjonowania kościołów i związków wyznaniowych. 

Liberalizacja polityki wewnętrznej kraju w 1956 roku nie zmieniła głównych 

zamiarów władz wobec Kościołów mniejszościowych, jakimi były: całkowity nadzór 

nad ich działalnością i tworzenie z nich „opozycji” do działalności Kościoła kato-

lickiego. Narzędziem presji były m.in. założenia polityki podatkowej wobec Kościołów 
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i związków wyznaniowych. Podobną rolę odgrywała pomoc oferowana w ramach 

powołanego w 1950 roku Funduszu Kościelnego
2
, z którego środki były przyznawane 

instytucjom religijnym na podstawie ich, wcześniej zweryfikowanych, „postaw poli-

tycznych”. Pomijając pobudki polityczne, należy przychylić się do opinii Ryszarda 

Michalaka, mówiącej, że pieniądze z tego źródła pozwoliły na zachowanie wielu pro-

testanckich świątyń. Dzięki tym państwowym dotacjom finansowym funkcjonowała 

również Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, kształcąca duchownych 

wyznań nierzymskokatolickich. 

Pomyślny dla Kościoła luterańskiego okres, zapoczątkowany październikową od-

wilżą nie trwał długo, a profil polityki wyznaniowej w odniesieniu do dominującego 

Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów mniejszościowych już wkrótce miał ulec 

zmianie. Po 1956 roku władze państwowe skupiły się na zwalczaniu i utrudnianiu 

funkcjonowania szczególnie Kościoła katolickiego, w stosunku do Kościołów mniejszo-

ściowych zastosowano politykę, którą najkrócej można określić jako politykę zwię-

kszonego nadzoru i zinstrumentalizowania (Brzechczyn 2008, s. 137). 

Lata 60. przyniosły kolejne pogorszenie relacji państwa i Kościoła. Rząd twierdził, 

że wychowanie młodego społeczeństwa ma mieć tylko charakter świecki, czego wyra-

zem było ponowne usunięcie religii ze szkół w 1961 roku. Okresem wzmożonych 

napięć w odniesieniu do chrześcijańskich instytucji religijnych był także rok 1966, tzw. 

rok milenijny (obchodów tysiąclecia chrztu Polski). Zorganizowano wówczas konku-

rencyjne obchody 1000-lecia chrztu Polski w wymiarze religijnym i osobno w wymia-

rze państwowym (świeckim) tysiąclecia państwowości polskiej. Stopień upolitycznienia 

życia religijnego można było odczuć także poprzez lekturę prasy religijnej. W 1966 roku 

w luterańskim czasopiśmie „Zwiastun” i kalwińskim czasopiśmie „Jednota” większość 

artykułów miała charakter polityczny, niejednokrotnie była nawet redagowana przez 

pracowników UdSW (Urban 1994, s. 59). 

Lata 60. były także okresem, kiedy powróciła kwestia zweryfikowania Zasadniczego 

Prawa Wewnętrznego Kościoła luterańskiego. Sposób wprowadzenia w życie poprze-

dnich przepisów z 1952 roku budził wiele wątpliwości. Ze względu na rzekome „błędy 

                                                           
2
 Fundusz Kościelny został powołany w 1950 roku. Miały go tworzyć dochody z zagarniętych przez 

władze kościelnych nieruchomości ziemskich oraz dotacje państwowe. Ze środków Funduszu finanso-

wano odbudowę i utrzymanie kościołów, działalność charytatywną i opiekuńczą oraz pomoc lekarską  

i świadczenia emerytalne dla duchownych. Kościół rzymskokatolicki odmówił korzystania z tego źródła, 

upatrując w nim narzędzia do uzależnienia i upokarzania Kościoła. Ze środków Funduszu korzystały 

natomiast Kościoły mniejszościowe (Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowany, Polskokato-

licki, prawosławny, a także Polska Rada Ekumeniczna). 
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formalne” na początku lat 60. władze państwowe wycofały się z respektowania tego 

prawa, żądając jego zdecydowanej korekty, nad którą obradowano na kolejnych sesjach 

synodu. Efektem tych prac było nowe Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego zatwierdzone w lipcu 1965 roku. Pod względem umoco-

wania prawnego, nowe przepisy były lepsze aniżeli poprzednie z lat 50. W swoim brz-

mieniu odwoływały się do rozwiązań, jakie funkcjonowały w przepisach z 1936 roku. 

Zwiększyła się rola biskupa, który ponownie stał się prezesem konsystorza i synodu. 

W nowych przepisach Kościół luterański podjął również próbę odniesienia się do 

kwestii ordynacji kobiet, poprzez wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego. Żadnej 

zasadniczej dyrektywy w tym zakresie nie ustanowiono (Czembor 2004, s. 197). 

W latach 70. polityka zwiększonego nadzoru w stosunku do Kościoła luterańskiego 

wyrażała się szczególnie w nadzorze prowadzonych na gruncie kościelnych kontaktów 

zagranicznych, w których upatrywano ukrytej działalności szpiegowskiej, mogącej 

stanowić podłoże dla rewizjonizmu niemieckiego. Główne kierunki pracy polityczno- 

-operacyjnej służby państwowe koncentrowały na gromadzeniu informacji na temat 

szkodliwej społecznie, ideologicznie i politycznie działalności Kościołów mniejszo-

ściowych (w tym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego). Dodatkowo popierano dezin-

tegrację Kościołów od środka oraz nagradzano wszelkie postawy lojalistyczne wzglę-

dem władz politycznych. Lata 70. (jak również poprzednia dekada lat 60.) były czasem 

wzmożonego pozyskiwania tajnych współpracowników w środowisku kościelnym oraz 

pracy agentów terenowych, gromadzących informacje dla odpowiednich departamen-

tów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tematyka ta będzie rozwijana w szerszym 

zakresie w dalszej części rozdziału, dotyczącej omówienia mechanizmów regulujących 

politykę wyznaniową względem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Profil polityki władz PRL wobec Kościołów mniejszościowych wyłania się w dużej 

mierze także z planów pracy i sprawozdań Wydziału III Departamentu IV MSW  

za lata 70. Działania operacyjne prowadzono wówczas wobec kościelnych władz 

zwierzchnich i jednostek centralnych oraz na płaszczyźnie ich działalności krajowej  

i zagranicznej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania służb były tzw. działania 

pozakultowe, wrogie pod względem polityczno-ideologicznym, programy antylaickie 

związane z działalnością misyjną kościołów oraz wszelkie próby organizowania grup, 

mogących w okresach politycznych napięć podejmować wrogą działalność (Brzechczyn 

2008, s. 140). 
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Szczególne zainteresowanie władz funkcjonowaniem poszczególnych Kościołów 

mniejszościowych, w tym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w latach 70. miało 

swoje odzwierciedlenie w powoływaniu tzw. spraw obiektowych. Sprawy obiektowe 

wszczynano najczęściej w stosunku do instytucji i organizacji uznawanych przez 

władze za wrogie (w tym związków wyznaniowych i kościołów). Celem ich powoły-

wania było objęcie ciągłą i systematyczną inwigilacją istotnych dla państwa instytucji, 

organizacji i środowisk, które postrzegano jako mogące stwarzać warunki dla podejmo-

wania działalności opozycyjnej. Niektóre sprawy obiektowe prowadzono nieprzerwanie 

przez wiele lat. Gromadzono w ich przypadku dużą ilość źródeł. Regularnie raporto-

wano o nastrojach wewnątrz podmiotu sprawy obiektowej, o poczynaniach i poglądach 

osób szczególnie interesujących. Na podstawie spraw obiektowych zakładano również 

sprawy operacyjne
3
. 

Członkowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego byli przedmiotem dwóch spraw 

obiektowych prowadzonych przez Wydział III Departamentu IV MSW. Pierwszą  

z nich, realizowaną w odniesieniu do funkcjonowania całego Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego, była sprawa obiektowa „August”. Drugą prowadzono w odniesieniu do 

studentów i pracowników Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, pod 

nazwą sprawa obiektowa „Bursa” (nie będzie ona przedmiotem rozważań tej części 

pracy). 

Współcześnie istnieje możliwość wglądu i analizy treści, jakie raportowano i groma-

dzono w ramach sprawy obiektowej „August”. Materiały te zostały odtajnione i udostę-

pniane są w postaci zdigitializowanej w regionalnych archiwach Instytutu Pamięci 

Narodowej. Spektrum tematów, jakie obejmują odtajnione dokumenty, jest stosunkowo 

szerokie. Zawiera ono aspekty zarówno życia wewnętrznego Kościoła luterańskiego 

(m.in. charakterystyki duchownych, sprawozdania i protokoły z posiedzeń gremiów 

kościelnych, treści decyzji administracyjnych i kierowniczych, treści przeznaczone do 

publikacji podlegające cenzurze), jak i wybrane elementy jego funkcjonowania zewnę-

trznego (związane z wszelkimi kontaktami zagranicznymi duchowieństwa i członków 

parafii, szczególnie w odniesieniu do zachodnich sąsiadów)
4
. Były to dokumenty 

raportujące lub sprawozdające wydarzenia minione, jak również plany dotyczące wy-

darzeń przyszłych. Daty widniejące w treści zgromadzonego materiału empirycznego 

                                                           
3
 https://inwentarz.ipn.gov.pl/slownik?znak=S#203 (dostęp 15.12.2018 r.) 

4
 sygn. IPN 0712/48 t.1-3. 
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wskazują, iż tego typu sprawy obiektowe były prowadzone przez dłuższy czas, właści-

wie do końca lat 80. 

Ostatnie dziesięć lat rządów socjalistycznych w Polsce, tj. dekada lat 80., pomimo 

wielu burzliwych wydarzeń tego okresu, determinujących zmiany życia politycznego  

i społecznego (powstanie NSZZ Solidarność, wprowadzenie stanu wojennego, ponty-

fikat Jana Pawła II), wyznaczyły już pewną drogę do stopniowej normalizacji sto-

sunków pomiędzy płaszczyznami życia politycznego i religijnego w kraju. Droga ta nie 

była jednak ani prosta, ani łatwa. Z perspektywy historycznych wydarzeń, jakie  

w tym czasie miały miejsce w Polsce, był to również czas rozbudzających się nadziei  

ze strony przedstawicieli wszelkich instytucji religijnych na wywalczenie większej 

samodzielności i niezależności od władz. Takich nadziei nie krył także Kościół Ewan-

gelicko-Augsburski. Miało to swoje odzwierciedlenie w obsadzaniu naczelnych stano-

wisk kościelnych osobami, które nie budziły sympatii ani ówczesnego zwierzchnika 

Kościoła, biskupa Janusza Narzyńskiego, ani UdSW. Z województwa łódzkiego do 

takich osób należy zaliczyć księdza Jerzego Gryniakowa z Piotrkowa Trybunalskiego, 

który stał się członkiem konsystorza Kościoła w połowie lat 80. (Czembor 2004,  

s. 198). 

Mocno osłabiona kolejnymi strajkami i rosnącym niezadowoleniem społeczeństwa 

władza państwowa, w obliczu rosnącej siły opozycji zaczęła postrzegać Kościoły 

i związki wyznaniowe jako pewnego rodzaju pośrednika pomiędzy władzą i opozycją. 

Niezaprzeczalnym przełomem relacji państwowo-kościelnych był 1989 rok. W dniu  

17 maja Sejm IX kadencji uchwalił trzy ustawy, określane „ustawami wyznaniowymi”. 

Były to: ustaUwa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
5
, Ustawa o stosunku 

państwa do Kościoła katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
6
 oraz nie-

obowiązująca już Ustawa o ubezpieczeniu społecznym duchownych7. Prace nad tymi 

aktami prawnymi prowadzone były od 1980 roku, a więc trwały blisko dziewięć lat. 

Najwięcej na ich uchwaleniu i wprowadzeniu w życie zyskał Kościół katolicki, nie 

pozostały one jednak bez wpływu na mniejszości wyznaniowe, w tym na Kościół 

luterański – jeden z najliczniejszych z grona kościołów mniejszościowych (Urban 1994, 

s. 121-125). 

                                                           
5
 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890290155 (dostęp 20.12.2018 r.) 

6
 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890290154 (dostęp 20.12.2018 r.) 

7
 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890290156 (dostęp 20.12.2018 r.) 
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W środowisku duchownych luterańskich prace nad ustawami wyznaniowymi wy-

musiły dyskusję nad kolejną zmianą kościelnego prawa wewnętrznego. W myśl prze-

pisów, wynikających z ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Kościół 

Ewangelicko-Augsburski miał wreszcie ugruntowaną prawnie możliwość w pełni samo-

dzielnego i niezależnego od państwa samostanowienia. Nowe Zasadnicze Prawo 

Wewnętrzne opracowywano w latach 1989–1991. Nie był to jednak ostatni dokument 

regulujący przepisy wewnętrzne. Ostatnie prawodawstwo w tym zakresie, obowiązujące 

obecnie, ustanowiono już po dokonanej demokratyzacji kraju, w październiku 1996 

roku
8
. Podobnie jest z obowiązującą Ustawą o stosunku państwa do Kościoła Ewan-

gelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowionej w maju 1994 roku, 

już po przeprowadzeniu w kraju pierwszych wyborów demokratycznych
9
. 

5.3. Mechanizmy kształtujące relacje państwa i Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego w latach 1945–1989 

Liczba opracowań odnoszących się do stanu badań nad funkcjonowaniem Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w czasach komunizmu w Polsce pozostawia spory nie-

dosyt. Pomimo kilku znaczących publikacji dotyczących całego kraju (autorstwa m.in.: 

Ryszarda Michalaka (2002), Kazimierza Urbana (2012), Jarosława Kłaczkowa (2010), 

w dalszym ciągu brakuje opracowań, które poruszałyby ten temat w skali regionalnej. 

Po tym względem nieco większa liczba publikacji odnosi się właściwie tylko do współ-

czesnych Mazur i Śląska. Brakuje także opracowania wydanego pod patronatem samego 

Kościoła. Tematyka relacji państwa i kościołów mniejszościowych pozostaje w skali 

kraju niewyczerpana i, pomimo upływu lat, nadal obfituje w sporą ilość niewyjaśnio-

nych kwestii. Obraz tego, jak funkcjonował Kościół Ewangelicko-Augsburski w latach 

1945–1989 w Polsce i tym samym w województwie łódzkim, kształtowało wiele 

specyficznych uwarunkowań, które na potrzeby tej części pracy autorka nazywa mecha-

nizmami cząstkowymi. 

Przed podjęciem dalszej analizy tego zagadnienia trzeba poczynić pewną refleksję. 

Ze względu na zróżnicowane położenie każdego z Kościołów, należy mieć na wzglę-

dzie konieczność rozpatrywania kwestii ich funkcjonowania w sposób indywidualny dla 

                                                           
8
 https://www.luteranie.pl/files/prawo_koscielne/zpw.pdf [dostęp 18.12.2018 r.] 

9
 Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323. 
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każdego z nich. Nie można więc analizować i oceniać funkcjonowania Kościoła lutera-

ńskiego przez pryzmat tego, jak było to czynione wobec Kościoła rzymskokatolickiego. 

Jeszcze przed „powołaniem do życia” Urzędu do Spraw Wyznań, służby państwowe 

wykazywały żywe zainteresowanie działalnością wszelkich instytucji religijnych, któ-

rych istnienie wybitnie kłóciło się z zamysłem laicyzacji życia społecznego. Pozyski-

wanie niezbędnych informacji na ich temat prowadzono dwutorowo. Z jednej strony do 

współpracy byli nakłaniani lub przymuszani ich administratorzy – pastorzy (którzy byli 

dodatkowo obserwowani), z drugiej, w miarę upływu lat narastało nasycenie agenturą  

w środowisku samych luteranów. Działania służb dotyczyły więc samego duchowień-

stwa, ale także w dużym stopniu osób świeckich, co jest z pewnością pierwszym indy-

widualnym uwarunkowaniem sytuacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL-u. 

Przy rozpatrywaniu warunków funkcjonowania Kościoła luterańskiego w tych trud-

nych dla wszystkich uczestników sceny religijnej w Polsce czasach, warto posłużyć się 

zagadnieniami problemowymi (mechanizmami cząstkowymi), z których konkluzje 

zbudują całościowy obraz tego problemu badawczego. 

W pierwszej kolejności należy prześledzić obszary funkcjonowania Kościoła luterań-

skiego, które pozostawały pod szczególnym nadzorem państwa. Jak to już zostało 

zarysowane w części wprowadzającej, pod nadzorem państwa pozostawały właściwie 

wszystkie: wewnętrzne i zewnętrzne aspekty funkcjonowania Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego. W przypadku Kościoła luterańskiego, Służby Bezpieczeństwa miały 

nieco ułatwione zadanie, ponieważ na skutek obowiązujących wówczas przepisów, na 

duchowieństwo ewangelickie nałożona była konieczność każdorazowego pozyskiwania 

urzędowych zgód na wszelkie nominacje kościelne. Przez to działania służb wobec tego 

kościoła nie wymagały zbyt ofensywnego trybu działań operacyjnych, ponieważ były 

monitorowane na bieżąco. W kręgu zainteresowań służb pozostawało: życie gospo-

darcze parafii, kościelna służba diakonijna, płaszczyzna pracy z młodzieżą, kształcenie 

religijne dzieci i młodzieży, dwustronne kontakty zagraniczne; wyjazdy parafian i pas-

torów oraz wizyty gości zagranicznych (Bębnik 2008, s. 50). Nie pomijano przy tym 

również podstawowej działalności duszpasterskiej, czego przejawem były urzędowe 

nominacje proboszczów, inwigilacja rad parafialnych oraz cenzurowanie kościelnego 

piśmiennictwa. W kwestii samego duchowieństwa UdSW oczekiwał szczegółowych 

„życiorysów i charakterystyk” zawierających: podstawowe dane ewidencyjne, informa-

cje o pochodzeniu, wykształceniu z podaniem zawodu i stopnia naukowego, działalności 

sprzed 1939 roku i stanu majątkowego. Owe wykazy miały także uwzględniać 
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zaangażowanie społeczne danego duchownego, jego stosunek do miejscowej Rady 

Narodowej, wpływ na parafian oraz profil towarzystwa, w jakim najczęściej przebywał. 

W odniesieniu do całych wspólnot parafialnych domagano się raportowania informacji 

o ich liczebności, obsadzie personalnej, przekroju socjalnym wiernych oraz o wszelkich 

sporach czy konfliktach wewnętrznych (Urban 2012, s. 135). Służby nie pozostawały 

obojętne także na fakt, iż spośród wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

spora część miała za granicą krewnych lub posiadała w swoim życiorysie „niewygodne 

epizody”, takie jak podpisana volkslista lub dawna przynależność do rozmaitych nie-

mieckich organizacji. Dla służb była to znakomita zachęta do dalszych działań opera-

cyjnych. 

Wysoka była też ingerencja władz w zagraniczną pomoc materialną dla Kościoła, 

którą luteranie w Polsce otrzymywali z zaprzyjaźnionych parafii w państwach zachod-

nich (w tym z parafii w Szwecji10). Pomoc taka podlegała nadzorowi służb (paczki na 

granicy często były otwierane). Na gruncie przeprowadzonych badań i kwerendy 

archiwalnej, nie udało się ustalić, jaka część tej pomocy (i czy w ogóle) znikała  

w niewyjaśnionych okolicznościach. Wiadomo natomiast, że zawartość paczek była 

wartościowa, co w zapiskach agenturalnych było wielokrotnie podkreślane. Wśród 

otrzymywanych darów szczególne znaczenie miały produkty, które były w Polsce 

towarami deficytowymi11. Przykładem takiego „deficytowego dobra” były z pewnością 

zagraniczne leki, przez co ich dystrybucja stała się środkiem nacisków na wyznawców 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Warto również w tym miejscu rozważyć, na czym polegała specyfika nadzoru 

i inwigilacji Kościoła luterańskiego w odniesieniu chociażby do Kościoła katolickiego. 

W przeciwieństwie do sposobu, w jaki rozpracowywano i inwigilowano Kościół rzym-

skokatolicki, ścisłemu nadzorowi nad Kościołem Ewangelicko-Augsburskim poświę-

cano zdecydowanie mniej „troski”. Poza okresem represji stosowanych do 1956 roku 

wobec wszystkich kościołów, Kościół luterański pozostawał na dalszym planie zainte-

resowań Służb Bezpieczeństwa. Wynikało to w dużej mierze z opisanego powyżej 

prawodawstwa, które samo w sobie stanowiło już pewien nadzór. W związku z powy-

ższym, w odniesieniu do Kościoła luterańskiego Służby Bezpieczeństwa najczęściej nie 

stosowały metod radykalnych, po które notorycznie sięgano w odniesieniu do Kościoła 

                                                           
10

 sygn. IPN Ld Pf 10/52, IPN Ld Pf 10/298 
11 sygn. IPN Ld Pf 10/194 
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katolickiego: porywania niepokornych księży, nocnych przesłuchań, prowokacji lub 

podrzucania materiałów kompromitujących kler (Bębnik 2008, s. 49). 

Przy analizowaniu tego zagadnienia nasuwa się pytanie o rolę, jaką dla Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przewidziały komunistyczne władze. Kwerenda 

literatury i źródeł nie pozwala sprecyzować tej kwestii wprost. Teoretycznie, na każdym 

z Kościołów mniejszościowych takie zadanie „spoczywało”, chociaż najpewniej nie 

jednakowo w przestrzeni całego kraju. W odniesieniu do Kościoła luterańskiego z tere-

nów Ziem Północnych i Zachodnich, w opinii władz miał on zadanie polonizowania 

i repolonizowania tamtejszych autochtonów. 

Funkcjonowanie Kościoła luterańskiego miało generować też pewnego rodzaju 

korzyści polityczne, jakie miały przynosić nadzorowane kontakty zagraniczne. Nad-

rzędną zasadą władz było, aby miały one charakter jednostkowy, bo taki najłatwiej 

można było nadzorować. Stąd też nie dopuszczano do wyjazdów luteranów na imprezy 

masowe, konferencje i zebrania kościelne, gdzie polscy przedstawiciele byliby obiek-

tem ostrej krytyki za uległość wobec komunistycznego reżimu. Równie selektywnie 

traktowano przyjazdy do Polski, nie dopuszczając szczególnie do wzajemnych kon-

taktów szeregowego duchowieństwa z NDR i RFN. Można się także pokusić o stwier-

dzenie, że poprzez kontrolowane kontakty zagraniczne Kościół luterański miał za 

zadanie kreowania pewnego „pożądanego”, w opinii władz, obrazu Polski socjalisty-

cznej na arenie europejskiej (Urban 2012, s. 160-161). 

W ramach konieczności pozyskiwania informacji na temat poszczególnych Koś-

ciołów, agenci bezpieki powoływali tzw. sprawy obiektowe. W odniesieniu do insty-

tucji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego taki charakter miała sprawa obiektowa 

„August”12. Głównym celem powołania tej sprawy było wprowadzenie powszechnego 

nadzoru nad wszelkimi działaniami tego Kościoła. Kryła się za tym również chęć 

stworzenia warunków, w których można byłoby Kościół maksymalnie wykorzystywać, 

aż do momentu likwidacji wszelkich struktur kościelnych wraz z nastaniem komunisty-

cznego porządku społecznego w Polsce. W zamyśle UdSW było także monitorowanie 

nastrojów, wypowiedzi i komentarzy osób z tzw. środowiska niemieckiego, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem młodzieży13. Poza sprawą obiektową „August”, członkowie 
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 sygn. IPN 0712/48 t.1-3. 
13

 sygn. IPN Ld 0037/4 t.1 
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Kościoła luterańskiego województwa łódzkiego (duchowni i świeccy) byli obejmowani 

także sprawami ewidencji operacyjnej
14

 i sprawami ewidencyjno-obserwacyjnymi
15

. 

W ramach prowadzonych spraw obiektowych powszechne było pozyskiwanie 

informacji bezpośrednio od duchowieństwa ewangelickiego. W opinii współczesnych 

badaczy, współpraca taka najczęściej nie miała charakteru przymusowego i w wię-

kszości przypadków następowała na zasadzie dobrowolności. Bardzo często nie było 

nawet konieczności oficjalnej rejestracji osoby duchownej jako tajnego współpra-

cownika (TW), ponieważ taka osoba sprawdzała się w wystarczającym stopniu jako 

informator o statusie tzw. kontaktu obywatelskiego (KO). Agenci Służb Bezpie-

czeństwa mieli też doskonałą świadomość faktu, że proponując osobie duchownej 

sformalizowaną współpracę, stawiają ją w trudnej sytuacji, proponując jej rolę 

„regularnego donosiciela”. Jeżeli taka osoba nie unikała spotkań i sprawiała wrażenie 

przychylnie ustosunkowanej wobec ustroju i rozmów z funkcjonariuszem służb,  

z oficjalnej rejestracji najczęściej rezygnowano, co wydawać by się mogło, było 

najbardziej komfortową opcją dla obu stron. Należy jednak zwrócić uwagę, iż proces 

pozyskiwania do współpracy osób świeckich i duchownych, przynajmniej do 1956 roku, 

był bardziej sformalizowany. Każdorazowo od przyszłego TW pobierano własnoręcznie 

spisywane zobowiązanie do współpracy, później nie było to już warunkiem niezbędnym 

do jej zaistnienia (Bębnik 2008, s. 50). 

Analiza materiałów źródłowych dowodzi, iż informatorom stawiano różne zadania. 

Jeżeli dochodziło do zwerbowania, od kandydata oczekiwano informowania właściwie 

o wszystkich działaniach w jego macierzystej parafii i diecezji, również o tym, co 

miałoby jakikolwiek związek z niemieckim rewizjonizmem
16

. Przypadki informowania 

o szczegółowych wydarzeniach należały do rzadkości, wiązały się z zaistnieniem szcze-

gólnych okoliczności, jak np. wyjazd zagraniczny. Na niektóre z osób zwerbowanych 

przez agenturę nakładano rolę tzw. weryfikatora treści, jakie spływały od innych 

agentów w celu sprawdzenia ich wiarygodności. Częstotliwość takiego raportowania 

była uzależniona od roli, jaką przypisywano poszczególnym kontaktom. Im wyższa 

była częstotliwość spotkań, tym większe znaczenie miały przekazywane od danej osoby 

informacje, i odwrotnie, im rzadsze spotkania, tym bardziej marginalne było znaczenie 

raportowanych treści. Częstotliwość ta wahała się od jednego do dwóch w miesiącu, nie 
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16
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wliczając spotkań o charakterze ponadplanowym (w przypadku zaistnienia wyjątko-

wych okoliczności). Aby nie narażać autorytetu osób duchownych, jako miejsc spotkań 

unikano lokalizacji publicznych, spotkania takie odbywały się w obrębie nieruchomości 

parafialnych, były to więc spotkania utrzymywane w półoficjalnym charakterze (Bębnik 

2008, s. 56-61). 

Zróżnicowane okazywały się także oficjalnie podawane pobudki współpracy. Z prze-

analizowanych przez autorkę materiałów archiwalnych, jak również w odniesieniu do 

materiałów źródłowych o charakterze poglądowym nie wynika, ażeby powodem 

współpracy ze służbami (w przypadku województwa łódzkiego) były środki pieniężne. 

Formy „rekompensaty za informacje” były najczęściej inne: stanowiły je ułatwienia 

w uzyskaniu paszportu, przychylne traktowanie przez Urząd Celny albo Skarbowy przy 

sprowadzaniu różnych dóbr lub dostęp do deficytowych wówczas materiałów budowla-

nych i elementów wyposażenia kościołów (Urban 2012, s. 127). Nie bez znaczenia były 

obietnice przychylnej postawy władz w sporach majątkowych z Kościołem katolickim. 

W innych regionach Polski, przykładowo na Śląsku, za współpracę wręczano upominki 

materialne, trunki lub reprodukcje dzieł sztuki. W tym miejscu rozważyć trzeba jeszcze 

jedną kwestię: odmowę współpracy. W obliczu takich niepokornych postaw obywatel-

skich, służby miały możliwość wszczęcia sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej celem 

zweryfikowania, czy dany figurant w obliczu odmowy udzielania informacji nie repre-

zentuje wrogiej postawy wobec państwa (Bębnik 2008, s. 57-63). 

Czas trwania współpracy duchowieństwa luterańskiego z SB był bardzo różny, 

niekiedy wyjątkowo krótki i gwałtowanie zrywany, czasem trwał wiele lat, aż do 

przełomu politycznego lat 1989–1990 lub do śmierci danej osoby. W skali całego kraju, 

jeśli chodzi o czas trwania współpracy ze służbami, rekordem była współpraca 

duchownego trwająca ponad trzydzieści lat (Bębnik 2008, s. 57). Reguły te mają także 

potwierdzenie w odniesieniu do formy pozyskiwania informacji od osób świeckich, 

w przypadku których o woli podjęcia współpracy też bardzo często decydowała zasada 

dobrowolności. Kandydatów do współpracy pozyskiwano z kręgu osób będących naj-

bliżej wspólnot parafialnych, dobrze rozeznanych w ich strukturach i zakresie funkcjo-

nowania17. 

Trudno też oprzeć się wrażeniu, że specyficzne relacje Kościoła luterańskiego  

z państwem, które można by chyba najprościej porównać do biologicznej symbiozy, 
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 sygn. IPN Ld 0037/4 t.1, IPN Ld 0031/882 t.1 i t.2. 
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wynikały w pewnym stopniu ze specyfiki ewangelickiej nauki wiary, w której posłu-

szeństwo i lojalność wobec władz zwierzchnich jest jedną z naczelnych cech. Ta 

symbioza w relacjach z państwem dla członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 

jako Kościoła mniejszościowego i prześladowanego po zakończeniu wojny przez 

katolicką większość, była pewnego rodzaju punktem oporu wobec „polskiego żywiołu 

katolickiego”, który w znakomitej większości przypadków był luteranom wrogi. 

Niezwykle ciekawą kwestią w obrębie tego problemu badawczego pozostaje zasto-

sowanie wytycznych tzw. cenzury w odniesieniu do funkcjonowania Kościoła Ewange-

licko-Augsburskiego. Po zakończeniu II wojny światowej, dekretem rządowym z 1946 

roku powołano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW), 

działający przy Radzie Ministrów. Z racji lokalizacji głównej siedziby przy ul. Mysiej 5 

w Warszawie, nazywano go często „urzędem z ulicy Mysiej”. Wzorce mające dopro-

wadzić do powołania odpowiedniego urzędu czerpano z ZSRR. Powszechnemu obo-

wiązkowi ocenzurowania podlegało wszystko, co ukazywało się w nakładzie masowym, 

choć cenzurze podlegała także korespondencja pocztowa18. Główną zasadą dla cenzo-

rów było kierowanie się ściśle tajnymi wytycznymi (zebranymi po pewnym czasie 

w odpowiednie księgi), ustalanymi przez różne instytucje państwowe. Głównym zamy-

słem działania cenzury prewencyjnej w odniesieniu do piśmiennictwa było kształto-

wanie odpowiedniego (w sensie politycznym, cywilizacyjnym, ekonomicznym) obrazu 

Polski Ludowej. W myśl tego, niedopuszczalne było wzmiankowanie o niepochwala-

jących panującego ustroju twórcach, poetach, pisarzach, duchownych, postaciach histo-

rycznych oraz wydarzeniach z przeszłości, które miały zostać zapomniane. Nie należało 

pisać o przywódcach kościelnych, życiu wewnątrzkościelnym ani uprawiać „religijnej 

propagandy”. Zabiegano o to, by kwestie religijne wszystkich wyznań (szczególnie 

katolickiego) były na marginesie całego życia publicznego. Zapisy cenzurujące nie 

były, co oczywiste, jednolite w stosunku do wszystkich tych rodzajów treści. Inaczej 

cenzurowano treści o wąskim zasięgu, inaczej o zasięgu masowym. Inne wytyczne 

traktowały o cenzurowaniu wydawnictw świeckich, inne wydawnictw kościelnych
19

. 

W przypadku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego obowiązkowi cenzury podle-

gało wszystko, co ukazywało się drukiem. Były to więc treści z zakresu: kościelnego 

prawodawstwa i ustawodawstwa (przykładowo Zasadnicze Prawo Wewnętrzne, kilku-
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 sygn. IPN Ld Pf 10/194 
19

 Na podstawie: https://www.dzieje.pl/aktualnosci/prof-friszke-cenzura-w-prl-byla-wszechogarniajaca 

(dostęp 30.12.2018 r.). 
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krotnie korygowane z nakazu UdSW), literatura religijna, czasopisma i periodyki (przy-

kładowo „Kalendarze Ewangelickie”). Paradoksalnie ocenzurowaniu podlegały również 

ewangelickie śpiewniki, wykorzystywane do celów typowo religijnych. Państwowej 

kontroli podlegały niezmiennie także treści kazań liturgicznych wygłaszanych podczas 

coniedzielnych nabożeństw
20

. Na potrzeby sprawowania kontroli nad treścią wygłasza-

nych kazań wyznaczani byli nawet specjalni agenci
21

. 

Wytyczne cenzury państwowej uderzały szczególnie w treść luterańskich periody-

ków, takich jak „Strażnica Ewangeliczna” i „Kalendarz Ewangelicki”. Były one skru-

pulatnie cenzurowane już od początku lat 50. W coraz większym stopniu ich treść 

stanowiły pisane anonimowo lub pod pseudonimami artykuły tworzone na „cześć nowej 

rzeczywistości”. Zmiana linii programowej pisma przełożyła się w bardzo krótkim 

czasie na spadek jego sprzedaży, ku utrapieniu jego propaństwowego redaktora. 

Pomimo spadku sprzedaży tego pisma, duchowieństwo luterańskie próbowano nawet 

przymuszać do jego wzmożonego propagowania i kolportażu, a procent politycznie  

i ideologicznie poprawnych treści i tak został zwiększony (Michalak 2002, s. 213). 

Analizując funkcjonowanie Kościoła luterańskiego w latach Polski komunistycznej, 

warto także zwrócić uwagę na stopień rzetelności informacji, jakie ze strony członków 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego raportowano organom Służb Bezpieczeństwa. 

Z perspektywy współczesnego obserwatora, w obliczu braku publikacji syntetyzujących 

tę problematykę bardzo trudno jest to ocenić. Wiadomo na pewno, że poziom ten nie 

był jednolity. Historia funkcjonowania Kościoła luterańskiego w Polsce Ludowej obfi-

tuje w przypadki, kiedy służby rezygnowały z usług danego informatora, właśnie ze 

względu na znikomą przydatność dostarczanych przez niego treści22 (co mogło być 

zabiegiem celowym), choć znane są i takie, kiedy dzięki informacjom raportowanym 

bezpiece, informatorzy (w tym także duchowni) sukcesywnie wspinali się po szczeblach 

kariery. Więcej informacji na ten temat powinien dostarczyć raport z prac Komisji 

Historycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zajmującej się inwigilacją Koś-

cioła. Z perspektywy archiwalnej kwerendy prowadzonej przez autorkę dla jednego 

województwa kwestia ta nie jest możliwa do szerszego skomentowania. 

Ważną do rozważenia kwestią w tym fragmencie pracy jest również ocena stopnia 

szkodliwości wypływu informacji na temat Kościoła dla jego funkcjonowania. Szkodli-

                                                           
20

 IPN Ld Pf 10/52 
21

 Na podstawie wywiadu swobodnego z Janem Cieślarem, biskupem diecezji warszawskiej Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego, październik 2018 roku. 
22 IPN Ld Pf 0057/223 
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wość wypływu informacji pozyskiwanych przez służby, na skutek zaangażowania 

agenturalnego części jego wysokich urzędników w przypadku jakiegokolwiek kościoła 

(zwłaszcza chrześcijańskiego) była oczywista. Ciężko podejmować jednak próbę oceny 

stopnia tej szkodliwości z poziomu badacza, który dotykał tego problemu tylko w od-

niesieniu do pojedynczego województwa. W opinii badaczy tego zagadnienia z innych 

regionów kraju szkodliwość ta była zróżnicowana. Jak zresztą we wszystkich środo-

wiskach wyznaniowych. 

Pewnego rodzaju podsumowaniem dla treści ukazujących obraz funkcjonowania 

Kościoła luterańskiego w PRL jest refleksja nad próbą rozliczenia się władz Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego ze swojej socjalistycznej przeszłości lat 1945–1989. W tym 

celu, w marcu 2007 roku, ówczesny biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  

ks. Janusz Jagucki, działając w porozumieniu z Radą Synodalną i Konferencją Bisku-

pów, zainicjował utworzenie Komisji Historycznej Kościoła
23

. Jej głównym zadaniem 

jest zbadanie zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej i archiwów we-

wnątrzkościelnych, w ramach powołanego programu badawczego pt. „Inwigilacja 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przez służby bezpieczeństwa w latach 

1945–1989”. Powołanie tej komisji można również traktować jako pewnego rodzaju 

odpowiedź na postulaty przytoczone przez ewangelickiego biskupa wojskowego, 

Ryszarda Borskiego, w jednym z referatów wygłoszonych na konferencji księży we 

Wrocławiu w 2006 roku – „Przemilczana przeszłość jako zagrożenie autorytetu urzędu 

kościelnego”
24

. W skład Komisji weszły dwa zespoły badawcze, odpowiednio dla pół-

nocnej i południowej Polski. Doradcą Komisji z Kolegium IPN został historyk z Pol-

skiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Andrzej Friszke, nota bene syn biskupa diecezji 

mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Kolegium Komisji tworzy: dwóch 

reprezentantów Rady Synodalnej, dwóch przedstawicieli konsystorza, dwóch przedsta-

wicieli Konferencji Biskupów oraz biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jako 

przewodniczący
25

. 

Po ukonstytuowaniu się, komisja wystosowała pismo do prezesa Instytutu Pamięci 

Narodowej, Janusza Kurtyki, z prośbą o udostępnienie akt personalnych i innych 

zasobów archiwalnych, dotyczących inwigilacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

                                                           
23

 Z grona kościołów protestanckich podobną próbę rozliczenia się z przeszłością podjęły władze Koś-

cioła Ewangelicko-Metodystycznego. Powołana przez ten Kościół w 2007 roku Komisja „Prawda i prze-

baczenie” ma charakter wewnątrzkościelny. 
24

 https://www.rp.pl/artykul/196485-Bez-taniej-laski.html[dostęp 20.12.2018 r.] 
25

 Statut Komisji Historycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (tekst jednolity przyjęty przez 

Radę Synodalną uchwałą nr 19/2014 z dnia 16 września 2014 r.). 
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w Polsce w latach 1945–1989. Pierwsze miesiące prac komisji przyniosły sensacyjne 

informacje o odkryciu sporej liczby dokumentów świadczących o współpracy ze Służ-

bami Bezpieczeństwa PRL, zwierzchnika luteranów w Polsce ks. Janusza Jaguckiego, 

ocenę tego faktu pozostawiono jednak w kompetencji Synodu Kościoła. Po ujawnieniu 

tych faktów, kadencję bpa Jaguckiego skrócono, a jego miejsce na stanowisku biskupa 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 2010 roku objął ks. Jerzy Samiec. 

Zapowiadany na rok 2019 rezultat wieloletnich prac obu zespołów badawczych, ma 

stanowić report końcowy Kolegium Komisji Historycznej do spraw zasobów archiwal-

nych w Instytucie Pamięci Narodowej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP26. 

5. 4. Funkcjonowanie Kościoła luterańskiego w województwie łódzkim  

w latach 1945–1989. Studium przypadków 

W ostatnim, trzecim fragmencie tej części pracy, na podstawie zarysowanych powy-

żej uwarunkowań funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, 

autorka, wykorzystując krótkie studium przypadków, podejmuje próbę przełożenia 

wybranych zasad polityki ogólnokrajowej względem Kościołów mniejszościowych na 

realia jego działalności na terenie województwa łódzkiego. Jest to możliwe na 

podstawie materiałów źródłowych, ukazujących przykłady faktycznego funkcjonowania 

kilku najliczniejszych parafii ewangelicko-augsburskich badanego terenu. Analiza 

powyżej zarysowanych źródeł wskazuje, że wszelkie obiegowe opinie o rzekomym 

sprzyjaniu przez władze państwowe Kościołowi ewangelicko-augsburskiemu okazują 

się być ułudne, a potwierdzają to dyrektywy i decyzje polityczne podejmowane przez 

organa władzy względem niego, zdecydowanie mu niesprzyjające. 

Rozpatrywane przypadki dotyczyć będą kwestii sporu majątkowego, którego przed-

miotem były Kościoły ewangelicko-augsburskie w Łodzi, decyzji administracyjnych 

dotyczących odbudowy zbombardowanego kościoła ewangelickiego w Zgierzu oraz 

prowokacyjnych działań, które doprowadziły do ograniczenia funkcjonowania parafii  

w Pabianicach. 

Najbardziej znamiennym przykładem traktowania Kościoła luterańskiego przez 

władze województwa łódzkiego był proceder zajmowania dawnych ewangelickich koś-

ciołów parafialnych na terenie Łodzi, przebiegający z pogwałceniem obowiązującego 

wówczas ustawodawstwa państwowego, przy jednoczesnym „niemym” przyzwoleniu 

                                                           
26 Na podstawie wywiadu swobodnego z Janem Cieślarem, biskupem diecezji warszawskiej Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego, październik 2018 roku. 
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władz komunistycznych. Bezprawne przejmowanie opuszczonych ewangelickich 

obiektów sakralnych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej było 

zjawiskiem spotykanym w całym kraju. Na skutek masowych wyjazdów wiele ewange-

lickich obiektów opustoszało, podlegając dodatkowo grabieży i dewastacji. Należy zdać 

sobie sprawę, że przejęte w pierwszych miesiącach 1945 roku luterańskie świątynie 

łódzkie były obiektami bardzo cennymi. O ich wartości decydowały nie tylko nie-

wątpliwe walory architektoniczne i wyposażenie, ale również ich usytuowanie w repre-

zentacyjnych fragmentach miasta. Nic więc dziwnego, że stały się obiektami głośnego 

sporu majątkowego, którego bezpośredni finał wybitnie przeczy frazesom, jakoby 

władze państwowe w jakikolwiek sposób protegowały Kościół luterański. 

Przedmiotami sporu na początku 1945 roku stały się dwa kościoły ewangelickie 

w Łodzi: kościół św. Jana przy ul. Sienkiewicza 60 i kościół św. Trójcy zlokalizowany 

przy ul. Piotrkowskiej 2. Pierwszy został przejęty kościół św. Jana, który już na 

początku lutego 1945 roku zajęła społeczność rzymskokatolicka. Kościół został 

ponownie poświęcony i utworzono tutaj parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego, 

bez jakikolwiek ustaleń ze stroną ewangelicką, której prawni spadkobiercy byli w Łodzi 

obecni. Konsystorz kościoła ewangelickiego złożył do władz miasta Łodzi protest, 

powołując się na okólnik Ministerstwa Administracji Publicznej (MAP), mający 

gwarantować polskim obywatelom wyznania ewangelickiego swobodę kultu religij-

nego oraz prawo obejmowania własności kościelnej na terenie, na którym mogą taki 

kult sprawować. W odpowiedzi na ten protest Urząd Miejski wezwał katolików do 

zwrócenia świątyni stronie ewangelickiej. Strona katolicka jednak nie ustępowała, pod-

kreślając fakt „opuszczenia” świątyni przez parafian (przez co kwalifikowała ten obiekt 

jako mienie porzucone) oraz podkreślając „niemiecki” charakter parafii. W świetle 

prawa, kościół ewangelicki nie był jednak przykładem obiektu opuszczonego, czyli 

takiego, który nie posiadał już żadnym właścicieli lub prawnych spadkobierców. 

Dodatkowo strona katolicka nie zamierzała uznawać powoływanych po wojnie gmin 

ewangelickich jako spadkobierców i kontynuatorów przedwojennego Kościoła Ewange-

licko-Augsburskiego (Grzegorczyk 2016, s. 109-110). Spór o zajętą bezprawnie 

świątynię toczył się aż do jesieni 1945 roku, a jego rozwiązania nie przyniósł nawet 

urzędowy okólnik MAP, w którym wyraźnie określono, że majątek prawnie uznanego 

Kościoła luterańskiego nie może być traktowany jako mienie porzucone. Ostateczne 

mediacje w tej sprawie odbyły się w październiku 1945 roku w stołecznej siedzibie 

Ministerstwa Administracji Publicznej. Ze strony ewangelickiej wystosowano propo-
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zycje użytkowania kościoła św. Jana w ramach umowy dzierżawy, strona katolicka 

natomiast sugerowała możliwość odstąpienia od roszczeń dotyczących kościoła  

św. Jana, w zamian za zajęty w tym czasie drugi ewangelicki kościół św. Trójcy.  

W obliczu tak postawionych roszczeń żadnego porozumienia w tej sprawie nie zawarto, 

a parafia rzymskokatolicka funkcjonuje w tym kościele do dnia dzisiejszego. 

W podobnych okolicznościach, za przyzwoleniem władzy komunistycznej, ewange-

licy łódzcy zostali pozbawieni drugiego z kościołów parafialnych pw. św. Trójcy.  

U progu 1945 roku świątynią zainteresowało się Wojsko Polskie, planujące przekształ-

cić go w kościół garnizonowy, choć zamierzenia te, podobnie jak w przypadku kościoła 

św. Jana, były sprzeczne z treścią wydanych przez MAP okólników. 

Dalszy przebieg tego sporu nie jest do końca jasny, choć niewykluczone, że w tej 

sprawie posunięto się do wykorzystania metod bezpośredniego nacisku lub szantażu 

wobec bp. Kotuli. Kartą przetargową w tym sporze miał być budynek w sąsiedztwie 

ewangelickiego kościoła św. Mateusza, który oferowano w zmian za przejęcie całej 

świątyni. Przed końcem lipca 1945 roku dawny ewangelicki kościół św. Trójcy (nota 

bene pierwszy murowany kościół w Łodzi) przeszedł w ręce katolików, natomiast 

obietnicy przekazania budynku przy parafii św. Mateusza nie wypełniono. Przejęty 

kościół zaczął pełnić funkcję kościoła garnizonowego, a nową parafię pw. Zesłania 

Ducha Świętego erygowano oficjalnie w styczniu 1948 roku27. Przebieg tego sporu 

ukazuje, że pomimo zapewnień ze strony rządowej, która, poprzez oficjalne okólniki, 

postulowała oddanie kościoła stronie ewangelickiej, to poza ich wystosowaniem, nie 

podjęła żadnych zdecydowanych działań i najpewniej nie wyczerpała całego spektrum 

prawnych możliwości, jakie można było w tej sprawie podjąć. Nasuwa to pewną 

refleksję, że atmosfera skonfliktowania obecnych w Łodzi instytucji religijnych była 

bardziej w interesie władz miejskich niż ostateczne rozwiązanie tego sporu.  

Prawodawstwo państwowe pozostawało bezkompromisowe również wobec ewange-

lików zgierskich. Ewangelicko-augsburska parafia w Zgierzu na skutek działań wojen-

nych poniosła dotkliwe straty materialne. Kościół parafialny przy ul. Długiej został 

zbombardowany i rozebrany. Kaplica przycmentarna, w której po wojnie reaktywo-

wano życie religijne, z upływem lat wymagała gruntownego remontu i częściowej 

rewindykacji, ponieważ do parafii należała tylko jej połowa, drugą odzyskano w 1962 

roku. W powojennych realiach Polski Ludowej Rada Parafialna zmagała się z podję-

                                                           
27

 https://www.archidiecezja.lodz.pl/parafia/zeslania-ducha-swietego-3/ dostęp: 20.02.2018 r. 
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ciem trudnej decyzji, co do nowej siedziby parafii, która przetrwała pożogę wojenną  

i chciała się dalej rozwijać. Trudną sytuację materialną zboru skomplikowały dodat-

kowo informacje, jakie napłynęły z Łodzi. Pomimo sprzeciwu zgierskiej parafii, 

konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego podjął decyzję o sprzedaży nierucho-

mości po dawnej parafii luterańskiej św. Michała w Radogoszczu, których hipotecznym 

właścicielem była właśnie zgierska parafia. Na wniosek Rady Diecezjalnej zabudo-

wania te sprzedano zakonowi karmelitów bosych, który przejął budynki po zakończe-

niu działań wojennych. Ze środków uzyskanych ze sprzedaży tych obiektów zgierska 

parafia, poszukująca dla siebie nowej lokalizacji, nie otrzymała ani złotówki (Klink- 

-Orawska 2012, s. 288). W gronie rady parafialnej rozważano również opcję remontu 

dawnej plebanii przy ul. Długiej i jej przekształcenia na kaplice lub też wydzierżawienia 

kaplicy od zboru baptystów. Po wielu burzliwych dyskusjach, ostateczną decyzją 

parafian była wola budowy nie kaplicy, lecz nowego kościoła parafialnego. Była to 

więc inicjatywa bez precedensu: kościół zgierski miał stać się pierwszym w Polsce 

centralnej kościołem ewangelickim pobudowanym po II wojnie światowej. Oczywistym 

miejscem dla jego odbudowy była dla parafian działka przy ul. Długiej 36, na której stał 

zbombardowany kościół. Władze nie wyraziły jednak zgody na budowę nowego 

kościoła w tym miejscu, sprawę uzasadniając krótko: kościół ma stać za miastem (Klink 

Orawska 2012, s. 289). Warto mieć na uwadze, że za taką decyzją administracyjną 

mogły kryć się nie tylko względy polityczne, ale także chęć upaństwowienia tej działki  

i jej powtórnego wykorzystania na nowe cele. 

W obliczu niełatwych uwarunkowań politycznych o odwołaniu od tej decyzji raczej 

nie było mowy. Postanowiono więc wystąpić o pozwolenie na budowę na działce przy 

ul. Spacerowej, w sąsiedztwie cmentarza ewangelickiego, którego teren znajdował się, 

zgodnie z wolą magistratu, poza terenem zabudowań miejskich. Jednak samo znale-

zienie działki poza terenem miasta nie decydowało jeszcze o sukcesie całego przed-

sięwzięcia. Formalne uzyskanie zgody na budowę wiązało się z kilkuletnimi staraniami. 

Jego ceną była konieczność wielokrotnego odwołania od wielu krzywdzących dla 

parafii decyzji i postanowień wydawanych przez ówczesną Miejską i Wojewódzką 

Radę Narodową oraz ogromne zaangażowanie proboszcza i komitetu budowy liczącego 

blisko 40 osób. Pod koniec lat 60. XX wieku, po kilku latach starań parafii przyznano 

wskazaną działkę na cele budowy kościoła i pod koniec roku wydano decyzję o pozwo-

leniu na budowę (Klink-Orawska 2012, s. 290). Prace budowlane rozpoczęte zostały  

w 1970 roku i ukończone dwa lata później. Pomoc przy realizacji tej budowy przyszła 
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ze strony Światowej Federacji Luterańskiej z siedzibą w Genewie. Wkrótce niewielki 

plac „z górką, na której pasły się kozy” stał się miejscem wznoszenia pierwszego  

w regionie łódzkim kościoła ewangelickiego po zakończeniu II wojny światowej 

(Klink-Orawska 2012, s. 290). 

Oryginalną wykładnię prawa zastosowano także w Pabianicach, gdzie na skutek 

zaistniałego incydentu zamknięto kaplicę, w której po wojnie odbywały się ewange-

lickie nabożeństwa. W trakcie jednego z nich, w lipcu 1945 roku, w kaplicy doszło do 

napaści na wiernych przystępujących do komunii. Dwie nieznane osoby (kobieta  

i mężczyzna) poprzez wyzwiska słowne i napaść fizyczną atakowały wiernych zgroma-

dzonych przy ołtarzu. Popchnięty został także pastor, ubrany w strój liturgiczny. 

W obronie atakowanych osób stanął jeden z uczestników nabożeństwa, parafianin. Po 

przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Milicji i Urzędu Bezpieczeństwa, 

wylegitymowano wszystkich uczestników tego nabożeństwa, a zatrzymano paradok-

salnie nie sprawców zajścia, ale parafianina, który stanął w obronie atakowanych osób. 

Finałem całego incydentu była późniejsza decyzja o  zamknięciu wskazanej kaplicy,  

z obawy przed jej zdemolowaniem, wydana przez szefa łódzkiego Wojewódzkiego 

Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, płk Mieczysława Moczara (Lesiakowski 2001,  

s. 31). W takiej sytuacji nasuwają się refleksje, czy rzeczywistych sprawców w jaki-

kolwiek sposób ukarano, i czy zdarzenie to nie było odpowiednio wcześniej zaaranżo-

wane jako prowokacja. 

5.5. Podsumowanie  

Pomimo odtajnienia sporej liczby dokumentów i rosnącej liczby opracowań na temat 

Polski z okresu komunistycznego, w oparciu o wyniki kwerendy przeprowadzonej dla 

pojedynczego województwa, nie wszystkie kwestie badawcze przytoczone w celu 

głównym są możliwe do szerszego przeanalizowania i skomentowania. Problematyka ta 

wymaga z pewnością bardziej wnikliwych badań, które w skali regionalnej nie były 

dotąd prowadzone. 

Podobnie jak w całym kraju, na obszarze województwa łódzkiego funkcjonowanie 

Kościoła luterańskiego w relacjach z państwem kształtowały rozmaite dyrektywy  

i uregulowania prawne, będące przede wszystkim wykładnią prawa państwowego, które 

było Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu odgórnie narzucone.  

Do najważniejszych ingerencji, które rzutowały na funkcjonowanie Kościoła lute-

rańskiego w województwie łódzkim, należało skrupulatne kontrolowanie nominacji na 
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wszystkie stanowiska kościelne. Akceptacji władz wymagały nominacje na stanowisko 

proboszcza-administratora parafii, jak również nominacje niższego szczebla: nawet na 

stanowisko praktykanta. Stopień ingerencji w nominacje był na tyle wysoki, że biskup 

dopiero po akceptacji danej osoby przez władze wojewódzkie (poprzedzonej dokładną 

weryfikacją) mógł wprowadzić nowego proboszcza w urząd. Ponadto każda osoba 

duchowna, sprawująca stanowisko kierownicze, podpisywała pisemne zobowiązanie do 

respektowania prawa ówcześnie obowiązującego na terytorium PRL. 

Kościół luterański zmagał się także z szeregiem utrudnień, z którymi borykało się 

całe polskie społeczeństwo. Chodzi tutaj o dotkliwy niedobór i reglamentację materia-

łów budowlanych oraz innych dóbr materialnych, na których pozyskanie wymagano 

specjalnych zezwoleń. Reglamentowany był także dostęp do papieru, co było jedno-

cześnie zabiegiem regulującym liczbę wszelkiego typu publikacji wydawanych przez 

parafie. Towarem reglamentowanym były także zagraniczne leki. 

Ingerencje państwowe dosięgały także kwestii pomocy zagranicznej, którą lute-

rańskie parafie badanego województwa otrzymywały m.in. ze Szwecji. Takie paczki 

były otwierane i kontrolowane tuż po przekroczeniu granicy. a przedmioty, które  

w opinii służb były podejrzane, konfiskowano. Przykładem takiego towaru były 

powielacze (prototypy dzisiejszych kserokopiarek) wykorzystywane przez parafie do 

sporządzania i kopiowania parafialnych broszur. Niejednokrotnie, aby odzyskać taki 

sprzęt skonfiskowany na granicy, trzeba było wyruszyć po niego w podróż na drugi 

koniec kraju, ze specjalnym pozwoleniem odpowiedniego organu państwowego i uza-

sadnieniem, do jakich celów miał on parafii służyć. Władze restrykcyjnie ograniczały 

też dostęp do tego typu urządzeń, i tylko pojedyncze uprawnione osoby mogły je 

obsługiwać, co ułatwiało państwu kontrolę nad powielanymi treściami.   

Przedstawiciele organów bezpieczeństwa państwa wizytowali kancelarie luterań-

skich parafii województwa w regularnych odstępach czasu. Zakres tematyczny informa-

cji, jakie chcieli pozyskiwać, obejmował szczególnie takie odcinki działalności parafii, 

jak: składy rad parafialnych, zakres pracy z młodzieżą oraz kontakty zagraniczne. Nie 

były to jednak informacje o charakterze szczególnej poufności, w rzeczywistości 

większość takich informacji można byłoby pozyskać poprzez regularną obserwację 

samych nabożeństw i życia parafialnego w cyklu rocznym. 

Należy jednak pamiętać, że poza wizytowaniem kancelarii, części informacji  

o funkcjonowaniu parafii starano się pozyskać inną drogą, także od osób blisko  

z parafiami związanych: członków rad parafialnych, przewodniczących przypara-
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fialnych kół i stowarzyszeń, a jeśli nie było to możliwe w sposób bezpośredni, to nawet 

od osób z ich bliskiego otoczenia. Do roli informatorów wybierano także osoby, które 

zamieszkiwały w nieruchomościach należących do parafii ewangelickich
28

. 

Szczególne zainteresowanie służb koncentrowało się na obserwacji zachowań 

duchowieństwa, na wypowiedziach, komentarzach i nastrojach panujących w obrębie 

tzw. środowiska „niemieckiego”, a szczególnie młodzieży, na kontaktach zagranicznych 

zarówno osób duchownych, jak i szeregowych parafian. Monitorowano szczególnie 

wyjazdy zagraniczne duchowieństwa, ich kierunki i motywy. 

W świetle przeprowadzonej kwerendy archiwalnej można stwierdzić, że zachowana 

dokumentacja w odniesieniu stricte do funkcjonowania parafii ewangelicko-augs-

burskich i relacji kościelno-państwowych z terenu województwa występuje w zasobach 

łódzkiego oddziału IPN w ilości bardzo ograniczonej i wnioskowanie wyłącznie  

na wynikach tej kwerendy mogłoby być obarczone poważnymi błędami. Kwerenda nie 

dowiodła żadnych udokumentowanych przesłanek wskazujących na współpracę które-

gokolwiek z przedstawicieli duchowieństwa z organami służb bezpieczeństwa z bada-

nego województwa (co nie oznacza, że nie mogła ona mieć miejsca). Być może jakieś 

fakty, które jednoznacznie pozwoliłyby zweryfikować tę kwestię, zostaną udostępnione 

w sprawozdaniach z prac Komisji Historycznej powołanej przez władze Kościoła. 

Na podstawie dostępnych materiałów i źródeł można wnosić, że w okresie Polski 

Ludowej działalność Kościoła luterańskiego w regionie łódzkim nie obfitowała w wy-

darzenia nadzwyczajne. Złożyło się na to kilka powodów. Na terenie województwa nie 

mieściła się żadna uczelnia wyższa, kształcąca duchownych wyznań nierzymskokato-

lickich, a właśnie takie uczelnie były pod czujnym okiem władz. Województwo łódzkie 

nie jest też obszarem przygranicznym, ani nie leży na terenie Ziem Północnych i Za-

chodnich, na których zachodziły największe zmiany w tym okresie. Było miejscem, 

gdzie toczyło się względnie „normalne” życie kościelne, kształtowane poprzez ukazane 

powyżej mechanizmy. Idąc tym tokiem rozumowania, można pokusić się o stwier-

dzenie, iż stopień zainteresowania służb specjalnych działalnością Kościoła Ewange-

licko-Augsburskiego był zindywidualizowany dla każdego z regionów Polski i pro-

porcjonalny do liczebności i rangi administracyjnej każdej z parafii.  

Liczebność luteranów na terenie województwa była niezbyt wysoka (od lat 60. 

poniżej 10 tysięcy osób), przez co służby na tym terenie były w pierwszej kolejności 
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skupione na dominującym Kościele rzymskokatolickim (zwłaszcza po 1956 roku), 

w związku z czym, środkowa część kraju nie była świadkiem przełomowych dla 

Kościoła luterańskiego wydarzeń z tamtego okresu (poza synodem łódzkim, na którym 

zapadały pierwsze decyzje, co do powojennej odbudowy kościoła). Być może również 

dlatego materiały źródłowe i archiwalia dotyczące luteranów badanego województwa są 

tak skromne. 

Z perspektywy przedstawionych mechanizmów, faktów i dokumentów dotyczących 

relacji badanego kościoła z władzą państwową, wyłania się obraz Kościoła Ewange-

licko-Augsburskiego jako wymagającego, czynnego uczestnika wydarzeń sceny poli-

tycznej i sceny życia religijnego. Warto podkreślić, że ewangelicko-augsburskie ducho-

wieństwo wykazywało pewne cechy wyróżniające je na tle innych wyznań, m. in.: jako 

warstwa społeczna charakteryzowało się (prawie w całości) wyższym wykształceniem 

teologicznym, co z kolei rzutowało na pewną wstrzemięźliwość i dystans wobec wy-

stawiania ocen rzeczywistości społeczno-politycznej oraz wplatania jej w treść kazań. 

Warto też zwrócić uwagę na tworzone charakterystyki duchowieństwa luterańskiego,  

w których, poza kilkoma wypadkami, władze nie formułowały żadnych oficjalnych 

zarzutów wobec poszczególnych księży, co może świadczyć o pewnym ich uznaniu  

i niekwestionowanym autorytecie społecznym. Charakterystyka poszczególnych du-

chownych wolna była również od wzmianek dotyczących wewnętrznych konfliktów  

w samym Kościele, co wskazuje na wysoką samodyscyplinę luterańskiego ducho-

wieństwa (Urban 2012, s. 140). 

Taki stan rzeczy sugeruje, że Kościół Ewangelicko-Augsburski w województwie 

łódzkim był w lepszej kondycji gospodarczej i w nieco lepszym położeniu niż jego 

parafie na Mazurach, Górnym Śląsku czy nawet w niedalekiej Warszawie. Na badanym 

obszarze bardzo dużym problemem okazywały się natomiast masowe wyjazdy 

wiernych, wskutek czego wiele parafii przestało istnieć, a wiele obiektów opustoszało  

i przeszło w posiadanie Kościoła rzymskokatolickiego lub Skarbu Państwa. Nie należy 

jednak zapominać, że w okresie Polski socjalistycznej wbrew pozorom społeczność 

luterańską regionu łódzkiego dotykało wiele problemów, utrudniających przede wszyst-

kim podstawową działalność religijną. 



 303 

6. Wnioski końcowe 

Zaprezentowany w pracy materiał badawczy, zgodnie z brzmieniem tematu oraz 

założeniami wstępnymi, obejmuje analizę zmian funkcjonowania Kościoła Ewangeli-

cko-Augsburskiego po 1918 roku na obszarze współczesnego województwa łódzkiego, 

w świetle uwarunkowań geograficzno-politycznych. 

Pomimo licznych publikacji z zakresu historii protestantyzmu w Polsce i dziejów 

tego nurtu wyznaniowego na Mazurach, Mazowszu lub Śląsku Cieszyńskim, region 

łódzki nie doczekał się zbyt wielu opracowań na ten temat, w szczególności zaś takich, 

które zakresem czasowym wykraczałyby poza XX wiek. Podjęcie badań nad Kościołem 

Ewangelicko-Augsburskim w województwie łódzkim, w opinii autorki, stanowi zatem 

próbę uzupełnienia braków występujących w literaturze geograficznej, dotyczącej 

mniejszości wyznaniowych regionu łódzkiego. 

Zagadnienia opracowywano z wykorzystaniem metod charakterystycznych dla geo-

grafii, w szczególności zaś dla geografii religii, geografii historycznej i politycznej oraz 

metod socjologicznych. Do najistotniejszych zaliczyć należy metodę retrospektywną  

i inwentaryzację terenową, które dostarczyły materiału do badań i analiz, oraz metodę 

wywiadu swobodnego, który w znacznej mierze informacje te rozszerzył i wzbogacił. 

Praca uzupełniona została opracowaniami kartograficznymi, co pozwoliło na prze-

strzenne zaprezentowanie wyników badań. 

Rozważania zawarte w pracy dotyczyły przede wszystkim takich aspektów, jak: 

geneza protestantyzmu w regionie łódzkim, aktywność społeczna i religijna luteranów, 

relacje Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z władzami państwowymi i lokalnymi 

w czasach przełomów politycznych oraz zachowane ewangelicko-augsburskie 

dziedzictwo materialne. Zastosowanie metod badawczych z zakresu geografii religii 

i socjologii spowodowało, że opracowanie to nabiera cech interdyscyplinarnych, 

z uwzględnieniem analiz geograficznych, historycznych i socjologicznych. 

W części wprowadzającej wyodrębniono następujące cele główne: 

– zbadanie zmian w rozmieszczeniu przestrzennym, strukturze społecznej i organiza-

cyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 

– analiza form aktywności religijnej i społecznej ewangelików augsburskich w re-

gionie łódzkim, 
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– inwentaryzacja i ocena stanu dziedzictwa kulturowego tej denominacji w obrębie 

województwa,  

– analiza funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w zróżnicowanych 

uwarunkowaniach swobód obywatelskich, zwłaszcza w okresie Polski socjalisty-

cznej.  

Celom głównym towarzyszyły cele szczegółowe o następującym brzmieniu: 

– identyfikacja czynników kształtujących zmienność liczebności wiernych Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego,  

– analiza rozmieszczenia kościołów luterańskich w omawianej przestrzeni w kolej-

nych cezurach czasowych, 

– określenie charakteru aktywności religijnej, społecznej (oświatowej, kulturalnej, 

dobroczynnej i infrastrukturotwórczej) wiernych kościoła luterańskiego na badanym 

obszarze.  

Pierwszym głównym celem pracy było zbadanie zmian w rozmieszczeniu prze-

strzennym, strukturze społecznej i organizacyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego. Zagadnienie to zostało zrealizowane w formie analizy tekstowej, zestawień 

tabelarycznych i opracowań kartograficznych na kartach dwóch rozdziałów anality-

cznych, tj. trzeciego i czwartego. W procesie badawczym udało się ustalić zakres zmian, 

jakie nastąpiły, w dużej mierze na skutek rozpoczęcia II wojny światowej, w zakresie 

dystrybucji przestrzennej oraz w strukturach społecznych i organizacyjnych Kościoła. 

W ujęciu krótkofalowym zmiany te sprowadzają się do zaniku funkcjonowania wielu 

ośrodków parafialnych po 1945 roku, w ujęciu długofalowym także do znacznego 

ubytku wiernych, których średnia wieku oscyluje współcześnie w okolicach 60 lat. 

Kolejnym celem pracy było ustalenie i analiza form aktywności religijnej i społecznej 

ewangelików augsburskich w regionie łódzkim. W formie analizy tekstowej i opraco-

wań graficznych temu zagadnieniu poświęcony został rozdział trzeci. W toku badań 

autorka wykazała rozbudowaną różnorodność form dla każdej z tych aktywności, 

wykazując również, iż natężenie podejmowania różnych form aktywności wyrażało się 

zmiennością w czasie, zahamowane działaniami wojennymi po 1939 roku, podejmo-

wane na nowo w dużo skromniejszym wymiarze w latach socjalizmu, a niczym nie-

skrępowane było dopiero po 1989 roku. Pomimo ogromnego zredukowania liczby form 

obu rodzajów aktywności, luterańskie parafie, których liczebność na to pozwala, 

poprzez szereg inicjatyw religijnych i kulturalnych nadal promują Kościół Ewange-

licko-Augsburski w skali lokalnej i krajowej. Luteranie z województwa łódzkiego 
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szczególnie dobrze radzą sobie w roli organizatorów i animatorów lokalnego życia 

kulturalnego (poprzez organizacje koncertów i festiwali muzycznych w murach swoich 

kościołów) oraz inicjatorów działań ekumenicznych na gruncie lokalnego dialogu 

międzywyznaniowego. Współcześnie w skali województwa za parafie wzorcowe  

w zakresie różnorodności form aktywności religijnej i społecznej uchodzić mogą para-

fia łódzka i pabianicka. Warta podkreślenia w tym miejscu jest także samodyscyplina  

i autorytet luterańskich duchownych z badanego terenu, którzy swoją postawą mobi-

lizują wiernych do trudnej i żmudnej pracy na rzecz swoich lokalnych wspólnot. 

Trzeci cel główny dotyczył inwentaryzacji i oceny stanu dziedzictwa kulturowego tej 

denominacji w obrębie województwa (w podziale na dziedzictwo materialne parafii 

czynnych i zanikłych). Zagadnienie to zostało zrealizowane w treści najobszerniejszego 

w pracy rozdziału czwartego. 

Całość zasobu składającego się na zachowane materialne dziedzictwo badanego 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w przestrzeni województwa łódzkiego stanowi 

ponad 250 cmentarzy i około 80 obiektów, takich jak: kościoły, kaplice, domy pastorów 

i domy parafialne, siedziby dawnych ewangelickich szkół i placówek socjalnych. Ich 

obecność poza wzbogaceniem krajobrazu kulturowego regionu łódzkiego wpisuje się 

w historię i współczesne oblicze tych miast, pomimo iż po 1945 roku wiele z nich 

zostało kościołowi luterańskiemu odebranych i pełni obecnie różne, czasami odmienne 

od swoich pierwotnych przeznaczeń, funkcje. Istnienie tak licznych reliktów dzie-

dzictwa ewangelickiego w przestrzeni kilkunastu miast województwa nasuwa także 

refleksje na temat wielu wybitnych postaci wyznania luterańskiego, zamieszkujących 

województwo łódzkie (pastorów, fabrykantów, lekarzy, drobnych przedsiębiorców). 

Swoją postawą i rozsądną działalnością obywatelską przyczyniali się oni do wzrostu 

gospodarczego, kulturalnego i społecznego swoich małych lokalnych ojczyzn. 

Część wniosków płynących z przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej dzie-

dzictwa materialnego luteranów badanego województwa nasuwa także refleksje innego 

typu. Niepokojący jest przede wszystkim stan zachowania wielu spośród zinwentary-

zowanych obiektów (w tym wyjątkowo licznych w skali województwa cmentarzy 

ewangelickich o genezie wiejskiej), nieobjętych najczęściej należytą opieką ani ochroną 

prawną. Uwagę zwraca także reszta obiektów stanowiących dziedzictwo materialne 

kościoła luterańskiego, pozostające w stanie dostatecznym i dobrym, których wartość 

kulturowa i turystyczna nie jest w żaden sposób wykorzystywana do promocji różno-

rodności walorów kulturowych województwa łódzkiego (z wyjątkiem parafii ewange-
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licko-augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie funkcjonuje tematyczny, lute-

rański szlak turystyczny). 

Ostatni, czwarty cel główny pracy, obejmował analizę funkcjonowania Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w zróżnicowanych uwarunkowaniach swobód obywa-

telskich, zwłaszcza w okresie Polski socjalistycznej. Zagadnienie to ujęto w rozdziale 

piątym, opartym na kwerendzie archiwalnej prowadzonej w łódzkim oddziale Instytutu 

Pamięci Narodowej. Zebrane w toku kwerendy materiały pozwoliły na wskazanie 

licznych utrudnień i ograniczeń, jakim podlegało codzienne funkcjonowanie Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego przez okres ponad 40 lat oraz uwidocznienie mechaniz-

mów, z jakich korzystały odpowiednie jednostki aparatu państwowego celem utrzymy-

wania instytucji kościelnych pod swoją kontrolą. W kontekście analizy relacji Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego z władzami państwowymi i lokalnymi w warunkach 

ograniczonych swobód obywatelskich, warta podkreślenia jest także współczesna 

postawa tego Kościoła, którego władze zwierzchnie zdecydowały się na lustrację 

swojego duchowieństwa poprzez powołanie komisji historycznej badającej inwigilację 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przez organa bezpieczeństwa państwa w latach 

1944–1990. 

Odniesienie w treści pracy znalazły także cele szczegółowe. Pierwszy z nich 

stanowiła identyfikacja czynników kształtujących zmienność liczebności wiernych 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Opracowanie tego zagadnienia zawarto w roz-

dziale trzecim, gdzie wykazano, że najważniejsze z czynników kształtujących 

zmienność liczebności wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego stanowią: po 

pierwsze – początek II wojny światowej z całym szeregiem jego tragicznych 

konsekwencji, po drugie – uwarunkowania polityczne i społeczne Polski Ludowej, po 

trzecie – represje społeczne spowodowane wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce 

w latach 1981–1983 i po czwarte – procesy demograficzno-społeczne: brak zastępo-

walności pokoleń i przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Treść rozdziału 

trzeciego ujmuje ponadto jeszcze jeden cel szczegółowy: określenie charakteru aktyw-

ności religijnej i społecznej. Poprzez badania wykazano najpowszechniejsze wymiary 

aktywności religijnej i społecznej, podejmowanej przez wiernych kościoła luterańskiego 

na badanym obszarze. Każdemu z wymiarów aktywności społecznej i religijnej 

poświecono odrębny fragment rozdziału, wzbogacony materiałem fotograficznym i opa-

trzony omówieniem najistotniejszych zmian, jakie zaszły w obrębie obu tych rodzajów 

aktywności w rozpatrywanym czasie. 
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Ostatniemu celowi szczegółowemu, tj. zbadaniu zmian rozmieszczenia kościołów 

luterańskich w omawianej przestrzeni i w kolejnych cezurach czasowych, poświęcona 

została w postaci kartograficznej końcowa część wprowadzenia do rozdziału trzeciego. 

Przeprowadzona z perspektywy współczesności analiza dowiodła znaczącej redukcji 

liczby funkcjonujących parafii. Maksymalną dla badanego terenu liczbę jednostek 

kościelnych odnotowano w 1945 roku (było ich wtedy 36), obecnie w badanym 

województwie zachowało się 16 luterańskich jednostek kościelnych (14 parafii oraz 

dwa filiały: jeden w Łowiczu administracyjnie podległy parafii w Kutnie, drugi 

w Wieruszowie podległy parafii w Kępnie). 

Zebrane w toku prowadzonych badań informacje i wyciągnięte z nich wnioski 

pozwoliły na weryfikację hipotez postawionych we wstępie w następującym brzmieniu: 

– założono, iż najwięcej zmian w strukturach społeczno-organizacyjnych Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w regionie łódzkim nastąpiło w związku z II wojną 

światową, która była przyczyną gwałtownego zaniku większości form aktywności 

członków tego Kościoła i ogromnej dewastacji jego mienia, 

–  założono ponadto, że przełomowym momentem dla sytuacji Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w regionie łódzkim były zmiany ustrojowe po 1989 roku, które 

pozwoliły na rewindykację mienia, reaktywację wielu instytucji Kościoła oraz 

przywrócenie należnych mu praw. 

Przeprowadzone badania potwierdziły w pełni słuszność postawionych hipotez. 

Na kartach rozdziału trzeciego i czwartego wykazano, jak daleko idące zmiany 

w dystrybucji przestrzennej, organizacji życia parafialnego i strukturach społecznych 

spowodowały działania wojenne lat 1939–1945. Poza wykazanym zdziesiątkowaniem 

liczby wiernych i duchownych (w często tragicznych okolicznościach), zaprzestaniem 

działalności wielu parafii, autorka zwraca uwagę także na gwałtowny zanik większości 

wykształconych do tej pory form aktywności. Co więcej, utrudnionej w powojennych 

realiach działalności Kościoła, towarzyszyło jednoczesne odbieranie jego majątku oraz 

grabież i dewastacja tego, co udało się uchronić przed skonfiskowaniem. 

W treści rozdziału trzeciego i czwartego (opartych m.in. na wynikach przeprowa-

dzonych badan terenowych) autorka wykazała różnicę w funkcjonowaniu Kościoła 

sprzed i po demokratyzacji kraju w 1989 roku. Przywrócenie w Polsce ustroju demokra-

tycznego umożliwiło luteranom prawne odzyskiwanie przejętych po wojnie obiektów  

i niczym już nieskrępowane funkcjonowanie, zagwarantowane odrębną ustawą regulu-

jącą położenie kościoła luterańskiego w Polsce. Lata 90. XX wieku przyniosły lutera-
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nom także pełne przywrócenie działalności w ramach wyznaniowych struktur między-

narodowych, co w realiach ustroju socjalistycznego było szczególnie utrudniane. 

W kontekście wniosków końcowych autorka pragnie także zwrócić uwagę na zagad-

nienia badawcze, które wymagają dalszych dociekań naukowych. Z całą pewnością 

rozszerzenia badań wymagają ośrodki parafialne (przetrwałe i zanikłe) położone na 

peryferiach województwa oraz na jego południowych krańcach: w Bełchatowie, 

Radomsku, Wieruszowie. Szczególnego podejścia badawczego wymagają także naj-

mniejsze parafie ewangelicko-augsburskie w województwie łódzkim: kilkuosobowa 

parafia w Poddębicach oraz podobnej wielkości filiał parafii kutnowskiej w Łowiczu, 

które ze względu na swoja liczebność, są wysoce zagrożone zanikiem funkcjonowania, 

w perspektywie niedalekiej przyszłości. 

Kolejnym godnym dalszych studiów zagadnieniem pozostają konwersje do Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego, w świetle stopniowego wzrostu ich liczby nie tylko 

w Łodzi, ale także w pomniejszych ośrodkach parafialnych, takich jak: Tomaszów 

Mazowiecki, Pabianice, Zgierz, szczególnie po 1989 roku. Dalszych badań (być może 

nawet o charakterze interdyscyplinarnym z włączeniem socjologii religii) wymagałyby 

czynniki warunkujące konwersje na badanym terenie oraz analiza rozkładu liczby kon-

wersji w czasie po 1989 roku. 

Do problemów badawczych, które wymagałyby szerszych rozważań, należy zaliczyć 

również zagadnienie relacji luteranów województwa łódzkiego z lokalnymi władzami 

miejskimi oraz z innymi kościołami obecnymi w przestrzeni badanych miast, a zwłasz-

cza z dominującym Kościołem rzymskokatolickim. Rozszerzenie tych studiów byłoby 

pożądane, ponieważ w toku badań autorki, z racji różnych ograniczeń zagadnienie to 

rozpatrywane było jednostronnie i konieczna byłaby w tym przypadku analiza opinii 

adwersarzy: urzędów miejskich i przedstawicieli innych wyznań. 

Autorka ma świadomość, iż niniejsze opracowanie nie wyczerpuje tematyki doty-

czącej powojennego funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w woje-

wództwie łódzkim i ma nadzieję, iż w obrębie tej tematyki będą inicjowane dalsze 

badania. Szczególne okoliczności ku tematu zaistniały w 2017 roku, w którym cały 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce obchodził Jubileusz 500-lecia Reformacji 

w Polsce. Być może nawiązanie do tej daty stanie się impulsem do kontynuowania 

badań nad luteranami w regionie łódzkim. 
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Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety: 

Jako doktorantka Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie 

krótkiej ankiety dotyczącej przyczyn zainteresowania Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. 

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych 

przy opracowywaniu rozprawy doktorskiej. 

 

1.Pani/Pana dotychczasowa przynależność konfesyjna to: 

□ rzymski katolicyzm 

□ inne, jakie:........................................................................ 

2.Proszę zaznaczyć czynniki, które w Pani/Pana przypadku zadecydowały o podjęciu decyzji 

o zmianie dotychczasowej przynależności wyznaniowej: 

□ nadmierne upolitycznienie duchowieństwa w obrębie dotychczasowego wyznania, 

□ nadmierne gloryfikowanie hierarchów kościelnych, 

□ ingerowanie przez przedstawicieli duchowieństwa w sprawy kobiet, 

□ narastający brak tolerancji,  

□ poczucie odrzucenia, brak indywidualnego podejścia w relacjach z wiernymi, 

□ różnice doktrynalne dotyczące m.in. instytucji papiestwa lub też pojmowania istoty 

Sakramentów. 

□ inne, proszę podać, 

jakie:................................................................................................................................... 

3. W opozycji do powyższych, w odniesieniu do wyboru luteranizmu - jako nowej drogi 

duchowej proszę wskazać czynniki, które w Pani/Pana przypadku zadecydowały o wyborze tej 

przynależności konfesyjnej: 

□ brak odgórnych nakazów i zakazów w obrębie nauki Kościoła, 

□ poczucie równości i przynależności do wspólnoty, 

□ przejrzystość zasad fiskalnych w obrębie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,  

□ ograniczona struktura organizacyjna 

□ uczciwość i rzetelność nauk Kościoła nawiązujących ściśle do treści ujętych w Biblii, 

□ traktowanie każdego z wyznawców w sposób indywidualny. 

□ inne, proszę podać, 

jakie:.................................................................................................................................... 

Metryczka:  

Płeć: K □ M □ 

 

Wiek : 18-24  25-34  35-44  45-54  55-64   powyżej 65 

 

Wykształcenie: Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Licencjat  Wyższe 

 

Charakter zatrudnienia: Sektor państwowy Przedsiębiorstwo prywatne    

Samozatrudnienie  Inne 
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Załącznik 2. Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego z wiernymi 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w województwie łódzkim 

Jako doktorantka Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zwracam się do 
Pani/Pana z prośbą o udział w wywiadzie dotyczącym funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w województwie łódzkim. Tematycznie zagadnienia poruszane w wywiadzie 
dotyczyć będą materialnego dziedzictwa badanego kościoła oraz zagadnień z zakresu 
aktywności religijnej i społecznej podejmowanej w ramach działalności tego Kościoła. 

Wywiady są przeprowadzane we wszystkich funkcjonujących parafiach Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego na terenie województwa łódzkiego. Wykorzystanie wywiadu 
pogłębionego, jako narzędzia badawczego było konsultowane z promotorem niniejszej pracy 
doktorskiej oraz ze zwierzchnikiem diecezji warszawskiej K.E.-A. na terenie której się 
znajdujemy. 

Wywiad zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad anonimowości a jego wyniki 
zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych przy opracowywaniu rozprawy 
doktorskiej pt. „Zmiany funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po 1918 r., na 
obszarze współczesnego województwa łódzkiego, w świetle uwarunkowań geograficzno-
politycznych”. Odpowiedz na każde z pytań maja charakter dobrowolny. 
 
Chciałabym nagrać ten wywiad na dyktafon. Czy zgadza się Pan(i) na taką rejestrację?  
Jeśli respondent wyrazi zgodę, włączyć dyktafon, jeśli nie – poprzestać na notatkach. 

 

I. Informacje o zachowanym w przestrzeni miasta........dziedzictwie 

materialnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

 Proszę wymienić znane Pani/Panu obiekty zachowane w granicach administracyjnych tego 

miasta, które w Pani/Pana opinii stanowią dziedzictwo materialne kościoła luterańskiego? 

 Czy pamięta Pan/Pani przykłady obiektów stanowiących materialne dziedzictwo Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego, które nie zachowały się do dnia dzisiejszego w przestrzeni 

tego miasta? 

 Jakie są w Pani/Pana opinii główne przyczyny zaniku tych obiektów? 

 Proszę o wskazanie okolicznych miejscowości, w których zachowane są znane Pani/Panu 

cmentarze ewangelickie? 

 Jakie są w Pani/Pana opinii główne przyczyny zaniku ewangelickich cmentarzy? 

 W jakim zakresie parafia sprawuje opiekę nad obiektami/miejscami wskazanymi przez 

Pana/Panią, jako elementy dziedzictwa materialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

w przestrzeni tego miasta? 

 Czy w Pani/Pana opinii działania te są wystarczające? 

 Jakie współcześnie funkcje pełnią wskazane przez Pana/Panią obiekty? 
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II. Informacje na temat przejawów i form aktywności religijnej 

i społecznej podejmowanych w ramach struktur parafialnych Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w województwie łódzkim. 

 Proszę o wskazanie znanych Pani/Panu przykładów funkcjonowania społeczności luterańskiej 

w mieście......? 

 Proszę wymienić znane Pani/Panu towarzystwa, stowarzyszenia lub inne ustrukturyzowane 

grupy społeczne w obrębie tej parafii? 

 Czy pozostaje Pan/Pani czynnym członkiem którejś z grupy parafialnych? 

 Proszę wymienić znane Pani/Panu formy aktywności religijnej, społecznej, kulturalnej 

i dobroczynnej podejmowane obecnie w tej parafii? 

 Proszę wymienić znane Pani/Panu formy aktywności religijnej, społecznej, kulturalnej 

i dobroczynnej podejmowane w przeszłości (ostatnie 20 lat) w tej parafii? 

 Czy może Pan/Pani wskazać tego typu formy podejmowane poza parafią na terenie innej 

parafii województwa łódzkiego? 

 Czy może Pan/Pani wskazać najistotniejsze cechy społeczno-demograficzne osób 

wstępujących do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na drodze konwersji? (w przypadku 

osoby duchownej) 

 

 Jak Pan/Pani ocenia relacje lokalnej parafii luterańskiej z Urzędem Miasta oraz z Kościołem 

Rzymskokatolickim? 

III. Metryczka respondenta: 

 Płeć i wiek: 

 Miejsce zamieszkania: 

 Od ilu pokoleń respondent zamieszkuje wskazane miejsce pobytu: 

 Stopień aktywności zawodowej: 

 Staż pracy w parafii (w przypadku osoby duchownej) 

 Funkcje pełnione w obrębie struktury parafialnej/kościelnej (w przypadku osoby duchownej): 

 Struktura wyznaniowa rodziny: rodzina jednorodna/niejednorodna wyznaniowo 

 Miejsce i data przeprowadzenia wywiadu, ewentualne uwagi: 
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ZAŁĄCZNIK NR 3. WYKAZ CMENTARZY EWANGELICKO-AUGSBURSKICH WE WSPÓŁCZESNYCH GRANICACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO -  

STAN NA KWIECIEŃ 2018 ROK 

 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ GMINA POWIAT 
KATEGORIA 

ADMINISTRACYJNA 

STAN 

ZACHOWANIA 

STATUS 

UŻYTKOWANIA 

1.  Adamów Brzeziny brzeziński W zły nieczynny 

2.  Albertów (Wilkucice M.) Rokiciny tomaszowski W zły nieczynny 

3.  Aleksandrów Ujazd tomaszowski W zły nieczynny 

4.  Aleksandrów Łódzki 
Aleksandrów 

Łódzki 
zgierski M dostateczny czynny 

5.  
Andrzejów  

(ob. część Łodzi) 
Łódź Łódź W/M zły czynny 

6.  Anielin Łask łaski W zły nieczynny 

7.  
Annopole Stare  

(d. Annopole) 
Zduńska Wola zduńskowolski W zły nieczynny 

8.  Annów Czerniewice tomaszowski W zły nieczynny 

9.  
Antoniew 

(ob. część Łodzi) 
Łódź Łódź W/M zanikły nieczynny 

10.  Antoniew 
Aleksandrów 

Łódzki 
zgierski W zły nieczynny 

11.  Antoninów Sławno opoczyński W zły nieczynny 

12.  Augustopol Dąbrowice kutnowski W zły nieczynny 

13.  Augustów Chabielice bełchatowski W zły nieczynny 

14.  
Augustów  

(ob. część Łodzi) 
Łódź Łódź W/M zanikły nieczynny 

15.  Babice Lutomiersk pabianicki W zły nieczynny 

16.  Babiczki Lutomiersk pabianicki W zły nieczynny 

17.  Bądków Zgierz zgierski W zanikły nieczynny 

18.  Bechcice Kolonia Lutomiersk pabianicki W zły nieczynny 

19.  Bełchatów Bełchatów bełchatowski M zły nieczynny 

20.  Biała Zgierz zgierski W zły nieczynny 

21.  Boginia Nowosolna łódzki wschodni W zanikły nieczynny 

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/albertow.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/aleksandrow.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/anielin.htm
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Lp. MIEJSCOWOŚĆ GMINA POWIAT 
KATEGORIA 

ADMINISTRACYJNA 

STAN 

ZACHOWANIA 

STATUS 

UŻYTKOWANIA 

22.  Bogusławów Wielgomłyny radomszczański W bardzo zły nieczynny 

23.  Borowa Koluszki łódzki wschodni W bardzo zły nieczynny 

24.  Borowiny Skierniewice skierniewicki W bardzo zły nieczynny 

25.  Brzozów Rzeczyca tomaszowski W zły nieczynny 

26.  Brzeziny Brzeziny brzeziński M dostateczny nieczynny 

27.  Bugaj Grabów łęczycki W bardzo zły nieczynny 

28.  Bukowiec Brójce łódzki wschodni W dostateczny nieczynny 

29.  Bukowiec Górny Nowosolna łódzki wschodni W zły nieczynny 

30.  Cesarka Warszewice Stryków zgierski W zły nieczynny 

31.  Chechło Dobroń pabianicki W zły nieczynny 

32.  Chociszew Żelechlinek tomaszowski W  - nieczynny 

33.  Chorzepin Świnice Warckie łęczycki W zły nieczynny 

34.  Chorzeszów Wodzierady łaski W zły nieczynny 

35.  Ciosny Ujazd tomaszowski W zły nieczynny 

36.  Czyżeminek Rzgów łódzki wschodni W zły nieczynny 

37.  Dąbrowa Uniejów poddębicki W zły nieczynny 

38.  Dąbrowa  (ob. w Łodzi) Łódź Łódź W/M zanikły nieczynny 

39.  Dąbrówka Czerniewice tomaszowski W bardzo zły nieczynny 

40.  Dąbrówka Górna Dalików poddębicki W zły nieczynny 

41.  Danielów Kamieńsk radomszczański W zły nieczynny 

42.  Domaradzyn Głowno brzeziński W zanikły nieczynny 

43.  Drzewociny (d. Molenda) Dłutów pabianicki W zły nieczynny 

44.  Erazmów Koluszki łódzki wschodni W zły nieczynny 

45.  Ewcin Bądków tomaszowski W zły nieczynny 

46.  Faustynów Zelów bełchatowski W zły  nieczynny 

47.  Felicjanów Koluszki łódzki wschodni W zły nieczynny 

48.  Feliksów Poddębice poddębicki W zły nieczynny 

49.  Florentynów Lutomiersk pabianicki W zły nieczynny 

50.  Florentynów Kodrąb radomszczański W bardzo zły nieczynny 

51.  Franciszkany Nowy Kawęczyn skierniewicki W bardzo zły nieczynny 

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/bukowiec.php
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/bukowiec_gorny.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/cesarka_warszewice.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/chechlo.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/chorzepin.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/chorzeszow.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/ciosny.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/czyzeminek.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/dabrowa.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/dabrowka_gorna.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/danielow.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/erazmow.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/faustynow.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/felicjanow.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/feliksow.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/florentynow.htm
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STATUS 

UŻYTKOWANIA 

52.  Franki Wroczyńskie Kutno kutnowski W zły nieczynny 

53.  Gaj Koluszki łódzki wschodni W bardzo zły nieczynny 

54.  Gałkówek Kolonia Brzeziny brzeziński W zły nieczynny 

55.  Gągolin Zachodni 
Kocierzew 

Południowy 
łowicki W zanikły nieczynny 

56.  Gomulin 
Wola 

Krzysztoporska 
piotrkowski W zanikły nieczynny 

57.  Glinnik Zgierz zgierski W zły czynny 

58.  Głąbie Nowosolna łódzki wschodni W zły nieczynny 

59.  Głogowiec Nowosolna łódzki wschodni W zły nieczynny 

60.  Gorzew Pabianice pabianicki W zanikły nieczynny 

61.  Gościmowice Moszczenica piotrkowski W zły nieczynny 

62.  Grabina Nowosolna łódzki wschodni W zły nieczynny 

63.  Grabów Grabów łęczycki W zły nieczynny 

64.  Grabieniec (ob. w Łodzi) Łódź Łódź W/M zanikły nieczynny 

65.  Górki Stare  (ob. w Łodzi) Łódź Łódź W/M bardzo zły nieczynny 

66.  Holendry Paprockie Zapolice zduńskowolski W zły nieczynny 

67.  Holendry Strzeleckie Strzelce kutnowski W zły nieczynny 

68.  Huta Bardzyńska Dalików poddębicki W zły nieczynny 

69.  Huta Brudzka Dobryszyce radomszczański W zły nieczynny 

70.  Huta Porajska Kamieńsk radomszczański W zły nieczynny 

71.  Janów Grabów łęczycki W zły nieczynny 

72.  Janów Dmosin brzeziński W zły nieczynny 

73.  Janów (ob. w Łodzi) Łódź Łódź W/M bardzo zły nieczynny 

74.  Jarosty Moszczenica piotrkowski W zły nieczynny 

75.  Jasień Rogów brzeziński W zły nieczynny 

76.  Jerwonice Lutomiersk pabianicki W zanikły nieczynny 

77.  Jordanów Brzeziny brzeziński W zły nieczynny 

78.  Józefów Pątnów wieluński W zły nieczynny 

79.  Justynów Andrespol łódzki wschodni W dostateczny nieczynny 

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/franki.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/gaj.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/galkowek_kolonia.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/glinnik.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/glabie.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/glogowiec.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/goscimowice.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/grabina.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/grabow.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/janow_grabowski.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/janow.htm
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80.  Kalino Rzgów łódzki wschodni W zły nieczynny 

81.  Kałduny Bełchatów bełchatowski W zły nieczynny 

82.  Kamień Kleszczów bełchatowski W zły nieczynny 

83.  Kamocin Grabica piotrkowski W zły nieczynny 

84.  Karolew Nieborów łowicki W dostateczny nieczynny 

85.  Karolew (ob. w Łodzi) Łódź Łódź W/M zanikły nieczynny 

86.  Karolinów Dalików poddębicki W zanikły nieczynny 

87.  Katarzynów Koluszki łódzki wschodni W zły nieczynny 

88.  Katarzynów Ozorków zgierski W bardzo zły nieczynny 

89.  Kębliny Zgierz zgierski W zły nieczynny 

90.  Kępina Grabów łęczycki W zły nieczynny 

91.  Klementynów Sulejów piotrkowski W zanikły nieczynny 

92.  Klotyldów Bedlno kutnowski W - nieczynny 

93.  Kobyle Grabów łęczycki W zły nieczynny 

94.  Kolonia Łyszkowice Łyszkowice łowicki W zły nieczynny 

95.  Konstantynów 
Kocierzew 

Południowy 
łowicki W zły nieczynny 

96.  Konstantynów Nowa Brzeźnica pajęczański W zły nieczynny 

97.  Konstantynów Łódzki 
Konstantynów 

Łódzki 
pabianicki M zły nieczynny 

98.  
Konstantynówek  

(ob. część Konstantynowa 

Łódzkiego) 

Konstantynów 

Łódzki 
pabianicki W/M zły nieczynny 

99.  Kontrewers Dalików poddębicki W zły nieczynny 

100.  Korablew Rusiec bełchatowski W bardzo zły nieczynny 

101.  Krery Wielgomłyny radomszczański W zanikły nieczynny 

102.  Krzeczów Wierzchlas wieluński W zły nieczynny 

103.  Krzemieniew Dalików poddębicki W zły nieczynny 

104.  Ksawerów Grabów łęczycki W zły nieczynny 

105.  Księstwo Aleksandrów Ł. zgierski W zły nieczynny 

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/ksiestwo.htm
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106.  Kudrowice Pabianice pabianicki W zły nieczynny 

107.  Kutno Kutno kutnowski M zanikły nieczynny 

108.  Kurnos Borki Kluki bełchatowski W dostateczny nieczynny  

109.  Kurówek Zelów bełchatowski W zanikły nieczynny 

110.  Las Pobłociszewskich Pabianice pabianicki W zły nieczynny 

111.  Leosin Koluszki łódzki wschodni W zły nieczynny 

112.  Leonów Wolbórz piotrkowski W bardzo zły nieczynny 

113.  Leszno Grabów łęczycki W zły nieczynny 

114.  Lesiopole Łęki Szlacheckie piotrkowski W zły nieczynny 

115.  Leśnik - Olędry Poddębice poddębicki W dobry nieczynny 

116.  Lipianki Ujazd tomaszowski W zły nieczynny 

117.  Lipiny Nowosolna łódzki wschodni W zanikły nieczynny 

118.  Lubiaszów Wolbórz piotrkowski W zły nieczynny 

119.  
Ludwików (ob.  

część Tomaszowa Maz.) 
Tomaszów tomaszowski W/M dostateczny nieczynny 

120.  
Łask (kwatera 

ewangelicka) 
Łask łaski M dobry czynny 

121.  Łaskowice (ob. w Łodzi) Łódź Łódź W/M zły nieczynny 

122.  Łaznowska Wola Rokiciny tomaszowski W dostateczny nieczynny 

123.  Łączkowice Ujazd tomaszowski W zły nieczynny 

124.  Łęczyca Łęczyca łęczycki M dostateczny nieczynny 

125.  Łobudzice Zelów bełchatowski W zły nieczynny 

126.  Łowicz Łowicz łowicki M dostateczny czynny 

127.  Łódź - Cmentarz Stary* Łódź Łódź M dobry czynny 

128.  
Łódź - Ogrodowa 22 

(d. cmentarz przy drodze 

retkińskiej) 

Łódź Łódź M zanikły nieczynny 

129.  
Łódź - d. Nowe Miasto 

(ok. Piotrkowskiej 4) 
Łódź Łódź M zanikły nieczynny 

130.  Łuszczanowice Kolonia Kleszczów bełchatowski W zły nieczynny 

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/kudrowice.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/leszno.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/laznowska_wola.htm
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131.  Maksymilianów Rokiciny tomaszowski W zły nieczynny 

132.  Maksymów Ujazd tomaszowski W zły nieczynny 

133.  Marcinów Dalików poddębicki W zły nieczynny 

134.  Mariampol Parzęczew zgierski W zły nieczynny 

135.  Marianów Strzelce kutnowski W zły nieczynny 

136.  Marianów Rogowski Rogów brzeziński W zły nieczynny 

137.  Mariopol Dąbrowice kutnowski W zanikły nieczynny 

138.  Marywil Bielawy łowicki W zły nieczynny 

139.  
Meszcze (ob.  

część Piotrków Tryb.) 
Piotrków Tryb. Piotrków Tryb. W/M zły nieczynny 

140.  Michałopol Gidle radomszczański W bardzo zły nieczynny 

141.  Mikołajew Łęczyca łęczycki W zły nieczynny 

142.  Mikołajów Rokicny tomaszowski W zły nieczynny 

143.  
Molenda  

(Drzewociny) 
Łask łaski W dostateczny nieczynny 

144.  
Moskuliki  

(ob. w Łodzi) 
Łódź Łódź W/M zły nieczynny 

145.  Młoszów Wolbórz piotrkowski W zanikły nieczynny 

146.  Myśliwczów Wielgomłyny radomszczański W zanikły nieczynny 

147.  Myszaki Bełchatów bełchatowski W zły nieczynny 

148.  Nepomucenów Budziszewice tomaszowski W zanikły nieczynny 

149.  Nowe Błogie Mniszków opoczyński W zanikły nieczynny 

150.  
Nowosolna  

(ob. w Łodzi) 
Nowosolna łódzki wschodni W/M 

zanikły (ob. 

katolicki) 
czynny 

151.  
Odzierady  

(ob. część Łodzi) 
Łódź Łódź W/M bardzo zły nieczynny 

152.  Okup Mały Łask łaski W zły nieczynny 

153.  
Olechów  

(ob. część Łodzi) 
Łódź Łódź W/M dostateczny nieczynny 

154.  Olszewice Sławno opoczyński W zły nieczynny 

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/mikolajew.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/molenda.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/okup_maly.htm
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155.  Osiny Grabów łęczycki W zły nieczynny 

156.  Ostrówek Ostrówek wieluński W dostateczny nieczynny 

157.  Ozorków Ozorków zgierski M dobry czynny 

158.  Pabianice Pabianice pabianicki M dobry czynny 

159.  Pawlikowice Pabianice pabianicki W 
dostateczny  

(ob. katolicki) 
nieczynny 

160.  Pawłowa Zelów bełchatowski W zły nieczynny 

161.  Pawłów Dolny 
Wola 

Krzysztoporska 
piotrkowski W zły nieczynny 

162.  Piaski Świnice Warckie łęczycki W zanikły nieczynny 

163.  Piotrków Trybunalski 
Piotrków 

Trybunalski 
piotrkowski M dostateczny czynny 

164.  Placydów 
Aleksandrów 

Łódzki 
zgierski W zanikły nieczynny 

165.  Poddębice Poddębice poddębicki M zły nieczynny 

166.  Polamy Grabów łęczycki W zanikły nieczynny 

167.  Polichno Wolbórz piotrkowski W zły nieczynny 

168.  Pratków Zduńska Wola zduńskowolski W zanikły nieczynny 

169.  
Proboszczewice  

(ob. część Zgierza) 
Zgierz zgierski W/M zanikły nieczynny 

170.  Pożdżenice Kolonia Zelów bełchatowski W zły nieczynny 

171.  Przanowice Koluszki łódzki wschodni W zły nieczynny 

172.  Przedbórz Przedbórz radomszczański M zanikły nieczynny 

173.  Przybyszów Wielgomłyny radomszczański W - nieczynny 

174.  Przyłęk Mały Rogów brzeziński W zły nieczynny 

175.  Pustkowa Góra Parzęczew zgierski W zły nieczynny 

176.  
Radogoszcz  

(ob. część Łodzi) 
Łódź Łódź W/M 

zanikły (ob. 

katolicki) 
czynny 

177.  Raków Moszczenica piotrkowski W zły nieczynny 

178.  Rasy Drużbice bełchatowski W zły nieczynny 

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/polamy.htm
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179.  
Rawa Mazowiecka 

(kwatera ewangelicka) 

Rawa 

Mazowiecka 
rawski M dostateczny czynny 

180.  Rąbień 
Aleksandrów 

Łódzki 
zgierski W zły nieczynny 

181.  Rąbinek 
Aleksandrów 

Łódzki 
zgierski W zły nieczynny 

182.  Reksuł Parzęczew zgierski W bardzo zły nieczynny 

183.  Ręszew Burzenin sieradzki W zły nieczynny 

184.  Rochów Grabów łęczycki W zły nieczynny 

185.  Rogowiec Kleszczów bełchatowski W zły nieczynny 

186.  
Rokicie Stare  

(ob. w Łodzi) 
Łódź Łódź W/M zanikły nieczynny 

187.  Rokitnica Łask łaski W zły nieczynny 

188.  Romartów Witonia łęczycki W zły nieczynny 

189.  Rosanów Zgierz zgierski W dostateczny czynny 

190.  Ruda Bugaj 
Aleksandrów 

Łódzki 
zgierski W zły nieczynny 

191.  
Ruda Pabianicka  

(ob. w Łodzi) 
Łódź Łódź W/M dobry czynny 

192.  
Rudunki  

(ob. część Zgierza) 
Zgierz zgierski W/M zły nieczynny 

193.  Rydzyny Pabianice pabianicki W dostateczny czynny 

194.  Sewerynów Nowy Kawęczyn skierniewicki W zanikły nieczynny 

195.  Skierniewice Skierniewice Skierniewice M zanikły nieczynny 

196.  
Stępowizna  

(ob. część Zgierza) 
Zgierz zgierski W/M zanikły nieczynny 

197.  
Skotniki  

(ob. część Zgierza) 
Zgierz zgierski W/M zanikły nieczynny 

198.  Słotwiny Koluszki łódzki wschodni W zły nieczynny 

199.  Słowik Zgierz zgierski W bardzo zły nieczynny 

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/romartow.htm
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200.  Stamirowice Koluszki łódzki wschodni W zły nieczynny 

201.  Stanisławów Pierwszy Szczerców bełchatowski W zanikły nieczynny 

202.  Stanisławów Lipski Czerniewice tomaszowski W dostateczny nieczynny 

203.  Stanisławów Nowy Lutomiersk pabianicki W zanikły nieczynny 

204.  Stanisławów Studziński Czerniewice tomaszowski W dostateczny nieczynny 

205.  Stare Krasnodęby 
Aleksandrów 

Łódzki 
zgierski W zły nieczynny 

206.  Starowa Góra Rzgów łódzki wschodni W zły nieczynny 

207.  Stary Adamów 
Aleksandrów 

Łódzki 
zgierski W zły nieczynny 

208.  Stoczki Mniszków opoczyński W zły nieczynny 

209.  Stoki Drużbice bełchatowski W zły nieczynny 

210.  Strobów Skierniewice skierniewicki W zanikły nieczynny 

211.  Stryków Stryków zgierski M dostateczny czynny 

212.  Swędów Stryków zgierski W dostateczny czynny 

213.  Swoboda (k. Świątkowic) Lututów wieruszowski W zły nieczynny 

214.  Syski Mniszków opoczyński W zły nieczynny 

215.  Szadek Szadek zduńskowolski M zły nieczynny 

216.  
Szynczyce  

(ok. Grabina Wola) 
Czarnocin piotrkowski W - nieczynny 

217.  Taurów Jeżów brzeziński W zły nieczynny 

218.  Teodorów Budziszewice tomaszowski W zły nieczynny 

219.  Teodorów Koluszki łódzki wschodni W zły nieczynny 

220.  Teolin Nowosolna łódzki wschodni W zły nieczynny 

221.  Tkaczewska Góra Parzęczew zgierski W zły nieczynny 

222.  Tomaszów Mazowiecki 
Tomaszów 

Mazowiecki 
tomaszowski M dobry czynny 

223.  Truszczanek Rozprza piotrkowski W zły nieczynny 

224.  Trząs Kluki bełchatowski W zły nieczynny 

225.  Tuszyn Tuszyn łódzki wschodni M dostateczny nieczynny 

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/starowa_gora.htm
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226.  Uniejów Uniejów poddębicki M dostateczny nieczynny 

227.  
Wiączyń Górny 

(ob. część Łodzi) 
Łódź Łódź W/M zły nieczynny 

228.  
Wiączyń Dolny  

(d. Podwiączyń) 
Nowosolna łódzki wschodni W zanikły nieczynny 

229.  Wieluń Wieluń wieluński M dobry czynny 

230.  Wieruszów Wieruszów wieruszowski M zły czynny 

231.  Wilczyca Dalików poddębicki W zły nieczynny 

232.  Wilków Dalików poddębicki W zły nieczynny 

233.  Władysławów Zgierz zgierski W zły nieczynny 

234.  Wola Będkowska Burzenin sieradzki W zły nieczynny 

235.  Wola Rakowa Brójce łódzki wschodni W bardzo zły nieczynny 

236.  Wolnica Grabowska Burzenin sieradzki W zły nieczynny 

237.  Wola Mikorska Bełchatów Bełchatowski W zły nieczynny 

238.  Wydrzyn  Czarnożyły  wieluński W - nieczynny 

239.  Wygorzele Grabów łęczycki W zły nieczynny 

240.  Wykno Ujazd tomaszowski W zły nieczynny 

241.  Wymysłów Francuski Dobroń pabianicki W zły nieczynny 

242.  Wysieradz Pabianice pabianicki W zły nieczynny 

243.  Wytrzyszczki Parzęczew zgierski W zły nieczynny 

244.  Zabłoty Zelów bełchatowski W zły nieczynny 

245.  Zgórze Dąbrowice kutnowski W zły nieczynny 

246.  Zalesie Kodrąb radomszczański W - nieczynny 

247.  Zawady Bełchatów bełchatowski W bardzo zły nieczynny 

248.  Zawady Łowicz łowicki W zły nieczynny 

249.  Zborowskie Zduńska Wola zduńskowolski W zły nieczynny 

250.  Zduńska Wola Zduńska Wola zduńskowolski M dobry czynny 

251.  Zgierz Zgierz zgierski M dobry czynny 

252.  Zielona Góra Koluszki łódzki wschodni W dostateczny nieczynny 

253.  Zimne-Rydzyna Świnice Warckie łęczycki W zły nieczynny 

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/wiaczyn_gorny.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/wilczyca.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/wilkow.htm
http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/zagorze.htm
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ADMINISTRACYJNA 

STAN 

ZACHOWANIA 

STATUS 

UŻYTKOWANIA 

254.  Zofiówka Tuszyn łódzki wschodni W zły nieczynny 

255.  Żabieniec (ob. w Łodzi) Łódź Łódź W/M zły nieczynny 

256.  Żakowice Koluszki łódzki wschodni W zły nieczynny 

Legenda: W - cmentarz wiejski, W/M - cmentarz wiejski włączony do miasta, M - cmentarz miejski, (-) brak danych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Lewkowska, W. Walczak, Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce - województwo łódzkie, Warszawa 1996, 70-74, 

A. Białkowski, P. Wypych, Kamienie pamięci, kamienie niepamięci - cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego, „Zeszyty wiejskie", z.13, Łódź 2008, s. 239-

241,Ciszewski K., Kuszneruk M., Zapomniane cmentarze w okolicach Bełchatowa, Bełchatów 2014, A.P. Wiercińscy, Cmentarze w Łodzi, Łódź 2016, Klink-Orawska E., 

Wiara, praca, nowa ojczyzna – Dzieje luteranizmu na ziemi zgierskiej do roku 1972, Zgierz 2012, www.cmentarzeewagelickie-lodzkie.pl/wykaz.htm, dostęp 02.04.2018 

r.; www.osadnicy.info/pl/miejsca, dostęp 04.04.2018 r., prace magisterskie I. Gawrońskiej, P. Kaczmarek, J. Kulik, K. Włodarczyk (2016) oraz A. Wiercińskiej (2012) 

opracowane w Katedrze GPHiST WNG UŁ. 

http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/zakowice.htm
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ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ MATERIALNEGO DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO WE WSPÓŁCZESNYCH 

GRANICACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – STAN NA KWIECIEŃ 2018 ROKU 

Lp. 
Rodzaj 

obiektu 
Miejscowość Lokalizacja 

Stan 

własności 

Wiek 

powstania 

Styl 

architekt. 

Stan 

zachowania 

Forma 

ochrony 

prawnej 

Współczesna 

funkcja 

1 kościół Piotrków Tryb. Rwańska 6 
własność 

KEA 
 I poł. XVIII barok bardzo dobry WRZ  

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

2 
dom 

parafialny 
Piotrków Tryb. Rwańska 6 

własność 

KEA 
I poł. XIX  historyzm bardzo dobry WRZ 

administracyjna, 

religijna 

3 kamienica Piotrków Tryb. 
Wojska 

Polskiego 71 

własność 

KEA 
II poł. XIX historyzm dobry brak ochrony 

usługowa, 

mieszkalna 

4 kamienica Radomsko Reymonta 41 
własność 

KEA 
II poł. XIX  historyzm dobry brak ochrony 

usługowa, 

mieszkalna 

5 kościół Kutno Sienkiewicza 13 
własność 

KEA 
 II poł. XIX historyzm bardzo dobry brak ochrony 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

6 
dom 

parafialny 
Kutno Sienkiewicza 15 

własność 

KEA 
I poł. XX historyzm bardzo dobry brak ochrony 

usługowa, 

mieszkalna 

7 
dawny 

kościół 

Aleksandrów 

Łódzki  

pl. Kościuszki 

13 

obiekt 

prywatny 
 I poł. XIX klasycyzm bardzo dobry WRZ religijna 

8 
dawny dom 

pastora 

Aleksandrów 

Łódzki  

pl. Kościuszki 

12 

własność 

komunalna 
 I poł. XIX klasycyzm bardzo dobry WRZ oświatowa 

9 

dawny 

budynek 

szkoły 

Aleksandrów 

Łódzki  
Łęczycka 4 

własność 

komunalna 
 I poł. XX modernizm dobry brak ochrony oświatowa 

10 kaplica 
Aleksandrów 

Łódzki  

Wojska 

Polskiego 44/48 

własność 

KEA 
I poł. XIX historyzm bardzo dobry brak ochrony 

religijna, 

turystyczna 
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Lp. 
Rodzaj 

obiektu 
Miejscowość Lokalizacja 

Stan 

własności 

Wiek 

powstania 

Styl 

architekt. 

Stan 

zachowania 

Forma 

ochrony 

prawnej 

Współczesna 

funkcja 

11 
dawny 

kościół 
Łask Zielona 3 

własność 

KRK 
 II poł. XVII barok bardzo dobry WRZ religijna 

12 
dom pastora  

z kaplicą 
Łask 

pl. 11 listopada 

35 

własność 

KEA 
I poł. XX modernizm bardzo dobry brak ochrony 

religijna, 

administracyjna, 

mieszkalna 

13 kościół Pabianice Zamkowa 8 
własność 

KEA 
 I poł. XIX klasycyzm bardzo dobry WRZ 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

14 dom pastora Pabianice Zamkowa 8 
własność 

KEA 
 I poł. XX historyzm bardzo dobry WRZ 

religijna, 

administracyjna, 

usługowa 

15 kaplica Pabianice Ewangelicka 2/4 
własność 

KEA 
 I poł. XX secesja dobry WRZ 

religijna, 

turystyczna 

16 
dawny dom 

grabarza 
Pabianice Ewangelicka 4 

obiekt 

prywatny 
 I poł. XX modernizm dobry brak ochrony mieszkalna 

17 

dawna kaplica 

braci 

morawskich 

Pabianice św. Jana 6 
obiekt 

prywatny 
 II poł. XIX  historyzm dostateczny brak ochrony gospodarcza 

18 
dawny dom 

opieki 
Pabianice św. Jana 33 

własność 

komunalna 
 I poł. XX modernizm dostateczny brak ochrony oświatowa 

19 
dawny dom 

parafialny 
Pabianice 

Partyzancka 

56B 

własność 

komunalna 
 I poł. XX historyzm dobry brak ochrony pustostan 

20 

dawny 

budynek 

szkoły 

Pabianice 
Partyzancka 

56A 

własność 

komunalna 
 I poł. XX modernizm dobry brak ochrony oświatowa 
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Lp. 
Rodzaj 

obiektu 
Miejscowość Lokalizacja 

Stan 

własności 

Wiek 

powstania 

Styl 

architekt. 

Stan 

zachowania 

Forma 

ochrony 

prawnej 

Współczesna 

funkcja 

21 

dawny 

budynek 

szkoły 

Pabianice Zamkowa 6 
własność 

komunalna 
II poł. XIX historyzm  dobry brak ochrony administracyjna 

22 kościół Wieluń Ewangelicka 6 
własność 

KEA 
 I poł. XVII renesans dobry WRZ 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

23 kościół Wieruszów Kępińska 1 
własność 

KEA 
 II poł. XIX historyzm bardzo dobry brak ochrony 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

24 kościół Poddębice Konopnickiej 13 
własność 

komunalna 
 II poł. XIX historyzm  dobry WRZ 

religijna, 

turystyczna, 

kulturalna 

25 
dawny dom 

pastora 
Poddębice Konopnickiej 15 

obiekt 

prywatny 
 II poł. XIX klasycyzm  dostateczny brak ochrony mieszkalna 

26 kościół Zgierz Spacerowa 2 
własność 

KEA 
 II poł. XX modernizm bardzo dobry brak ochrony 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

27 
dawny dom 

pastora 
Zgierz Długa 34 

obiekt 

prywatny 
II poł. XIX klasycyzm  bardzo zły WRZ pustostan 

28 

dawny 

budynek 

szkoły 

Zgierz 3 Maja 20 
własność 

komunalna 
 I poł. XIX klasycyzm  dostateczny brak ochrony administracyjna 

29 

dawny 

budynek 

szkoły 

Zgierz Długa 33 
własność 

KEA 
 I poł. XIX klasycyzm dobry WRZ usługowa 

30 
dawny dom 

parafialny 
Zgierz Długa 38 

własność 

KEA 
 I poł. XX  historyzm dobry brak ochrony mieszkalna 

31 kaplica Zgierz Spacerowa 2 
własność 

KEA 
 II poł. XIX  historyzm bardzo dobry brak ochrony 

religijna, 

turystyczna 
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Lp. 
Rodzaj 

obiektu 
Miejscowość Lokalizacja 

Stan 

własności 

Wiek 

powstania 

Styl 

architekt. 

Stan 

zachowania 

Forma 

ochrony 

prawnej 

Współczesna 

funkcja 

32 kościół Ozorków Zgierska 2 
własność 

KEA 
I poł. XIX klasycyzm bardzo dobry WRZ 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

33 
dawny dom 

pastora 
Ozorków Zgierska 9 

własność 

KEA 
 I poł. XIX klasycyzm dobry WRZ mieszkalna 

34 
dawny dom 

starców 
Ozorków Mickiewicza 1 

własność 

komunalna 
 II poł. XIX historyzm  dostateczny brak ochrony socjalna 

35 

dawny 

budynek 

szkoły 

Ozorków Listopadowa 13 
obiekt 

prywatny 
 II poł. XIX historyzm dobry brak ochrony usługowa 

36 kościół Zduńska Wola al. Kościuszki 9 
własność 

KEA 
 II poł. XIX eklektyzm bardzo dobry WRZ 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

37 
dom 

parafialny 
Zduńska Wola al. Kościuszki 3 

własność 

KEA 
 II poł.XIX historyzm dobry WRZ oświatowa 

38 dom pastora Zduńska Wola al. Kościuszki 9 
własność 

KEA 
 II poł. XIX historyzm dobry WRZ 

religijna, 

administracyjna, 

mieszkalna 

39 

dawna kaplica 

braci 

morawskich 

Zduńska Wola Złotnickiego 23 
własność 

komunalna 
 I poł. XX historyzm dobry brak ochrony oświatowa 

40 
dawny dom 

starców  
Zduńska Wola Łaska 42 

własność 

KEA 
I poł. XX historyzm dobry brak ochrony socjalna 

41 kościół 
Rawa 

Mazowiecka 
Warszawska 12 

własność 

KEA 
 II poł. XIV gotyk dobry WRZ 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 
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Lp. 
Rodzaj 

obiektu 
Miejscowość Lokalizacja 

Stan 

własności 

Wiek 

powstania 

Styl 

architekt. 

Stan 

zachowania 

Forma 

ochrony 

prawnej 

Współczesna 

funkcja 

42 
dom 

parafialny 

Rawa 

Mazowiecka 
Warszawska 13 

własność 

KEA 
 I poł. XIX  modernizm dobry brak ochrony 

religijna, 

administracyjna, 

kulturalna 

43 kościół 
Tomaszów 

Maz. 

pl. Kościuszki 

21 

własność 

KEA 
 I poł. XIX klasycyzm dobry WRZ 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

44 kościół 
Tomaszów 

Maz. 

św. Antoniego 

39 

własność 

KEA 
 I poł. XX historyzm bardzo dobry WRZ 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

45 
dom 

parafialny 

Tomaszów 

Maz. 

św. Antoniego 

39 

własność 

KEA 
I poł. XX historyzm bardzo dobry WRZ 

religijna, 

administracyjna, 

kulturalna 

46 kamienica 
Tomaszów 

Maz. 

pl. Kościuszki 

20 

własność 

KEA 
I poł. XIX klasycyzm bardzo dobry WRZ 

mieszkalna, 

usługowa 

47 kamienica 
Tomaszów 

Maz. 

pl. Kościuszki 

22 

własność 

KEA 
I poł. XIX klasycyzm bardzo dobry WRZ 

mieszkalna, 

usługowa 

48 
budynek 

parafialny 

Tomaszów 

Maz. 
Smutna 29 

własność 

KEA 
II poł. XX modernizm bardzo dobry brak ochrony mieszkalna 

49 kamienica 
Tomaszów 

Maz. 
Tkacka 11 

własność 

KEA 
II poł. XIX historyzm dobry brak ochrony oświatowa 

50 
dawny 

kościół 
Łowicz Podrzeczna 15 

obiekt 

prywatny 
 I poł. XIX klasycyzm bardzo dobry WRZ 

kulturalna, 

turystyczna 

51 

dawny dom 

pastora  

z kaplicą 

Łowicz Podrzeczna 15/5 
własność 

KEA 
II poł. XIX klasycyzm dobry brak ochrony 

religijna, 

administracyjna, 

mieszkalna 
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Lp. 
Rodzaj 

obiektu 
Miejscowość Lokalizacja 

Stan 

własności 

Wiek 

powstania 

Styl 

architekt. 

Stan 

zachowania 

Forma 

ochrony 

prawnej 

Współczesna 

funkcja 

52 kościół Zelów Żeromskiego 46 
własność 

KEA 
 I poł. XX historyzm bardzo dobry brak ochrony 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

53 kościół Łódź 
Piotrkowska 

2/2a 

własność 

KRK 
 I poł. XIX klasycyzm dobry WRZ 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

54 kościół Łódź Sienkiewicza 60 
własność 

KRK 
 II poł. XIX historyzm bardzo dobry WRZ 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

55 kościół Łódź Piotrkowska 283 
własność 

KEA 
 I poł. XX historyzm bardzo dobry WRZ 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

56 kościół Łódź Liściasta 9 
własność 

KRK 
I poł. XX historyzm dobry brak ochrony 

religijna, 

turystyczna 

57 kościół Łódź Rudzka 55/57 
własność 

KRK 
 I poł. XX historyzm bardzo dobry brak ochrony 

religijna, 

turystyczna 

58 
dawny 

kościół 
Łódź Piotrkowska 282 

własność 

komunalna 
II poł XIX  klasycyzm bardzo dobry WRZ 

religijna, 

turystyczna 

59 
dawny dom 

pastora 
Łódź 

Rynek 

Nowosolna 1 

obiekt 

prywatny 
II poł. XIX  klasycyzm dobry WRZ pustostan 

60 kaplica Łódź Piotrkowska 283 
własnośc 

KEA  
 I poł. XX historyzm bardzo dobry WRZ 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 



 
 

335 

Lp. 
Rodzaj 

obiektu 
Miejscowość Lokalizacja 

Stan 

własności 

Wiek 

powstania 

Styl 

architekt. 

Stan 

zachowania 

Forma 

ochrony 

prawnej 

Współczesna 

funkcja 

61 kaplica Łódź Ogrodowa 43 
własność 

KEA 
 II poł. XIX historyzm bardzo dobry 

WRZ, 

WMW 

(World's 

Monuments 

Found) 

religijna, kulturalna, 

turystyczna 

62 kaplica Łódź Ogrodowa 43 
własność 

KEA 
I poł. XX historyzm bardzo dobry WRZ 

religijna, 

turystyczna 

63 kaplica Łódź Sopocka 18 
własność 

KEA 
 I poł. XX modernizm dobry brak ochrony religijna 

64 kaplica Łódź 
Organizacji 

WiN 2a 

własność 

KEM 
 I poł. XX historyzm dobry brak ochrony religijna 

65 

dawny 

kościół braci 

morawskich 

Łódź Żeromskiego 56 
obiekt 

prywatny 
I poł. XX historyzm zły WRZ pustostan 

66 dawna kaplica  Łódź 
Sierakowskiego 

3 

obiekt 

prywatny 
I poł. XX historyzm dostateczny brak ochrony gospodarcza 

67 
dawny dom 

sierot 
Łódź Północna 40 

własność 

komunalna 
 II poł. XIX historyzm dobry brak ochrony administracyjna 

68 dawny szpital Łódź Północna 42 
własność 

komunalna 
 I poł. XX historyzm dobry brak ochrony opieka zdrowotna 

69 
dawny dom 

pastora 

Łódź 

(pierwotnie 

Andrzejów) 

Rokicińska 371 

b 

obiekt 

prywatny 
I poł XX  historyzm dostateczny brak ochrony 

mieszkalna, 

gospodarcza 

70 
dawny 

przytułek 
Łódź Narutowicza 60 

własność 

komunalna 
 II poł. XIX historyzm dobry WRZ oświatowa 
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Lp. 
Rodzaj 

obiektu 
Miejscowość Lokalizacja 

Stan 

własności 

Wiek 

powstania 

Styl 

architekt. 

Stan 

zachowania 

Forma 

ochrony 

prawnej 

Współczesna 

funkcja 

71 kamienica Łódź Piotrkowska 4 
własność 

KEA 
I poł. XX historyzm bardzo dobry WRZ usługowa 

72 kamienica Łódź 
Piotrkowska 

102a 

własność 

KEA (2/3 

budynku) 

II poł. XIX historyzm  bardzo dobry 

Gminna 

Ewidencja 

Zabytków 

usługowa, 

administracyjna 

73 
dawny 

kościół 

Konstantynów 

Łódzki 
Daszyńskiego 6 

własność 

KRK 
 I poł. XIX historyzm dobry WRZ 

religijna, 

turystyczna 

74 
dawny dom 

parafialny 
Brzeziny 

Wojska 

Polskiego 2 

obiekt 

prywatny 
 I poł. XX historyzm bardzo dobry WRZ usługowa 

75 
dawny 

kościół 

Dziepółć (gm. 

Radomsko) 
Dziepółć 96 

własność 

KRK 
 I poł. XX historyzm bardzo dobry 

Gminna 

Ewidencja 

Zabytków, 

WRZ 

religijna, 

turystyczna 

77 
dawny 

kościół 
Sieradz Kościuszki 19 

własność 

KRK 
II poł XIX historyzm bardzo dobry WRZ 

religijna, 

turystyczna 

77 
dawny 

kościół 

Gieski (gm. 

Rozprza) 
Gieski 

własność 

KRK 
II poł XIX w. historyzm  dobry brak ochrony 

religijna, 

turystyczna 

78 
dawny 

kościół 

Kalino (gm. 

Rzgów) 
Kalino 16 

własność 

KRK 
I poł XX w. historyzm  dobry brak ochrony 

religijna, 

turystyczna 

79 
dawny 

kościół 

Bogusławów 

(gm. 

Wielgomłyny) 

Bogusławów 
własność 

KRK 
I poł. XX w. historyzm bardzo zły brak ochrony pustostan 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych oraz wykazu zabytków nieruchomych województwa łódzkiego (stan na 16.04.2018 r.) 


