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powstałych dzięki wspólnemu zaangażowaniu Polaków, Niemców, 

Żydów i Rosjan.
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ŁASK

Przed wojną w Łasku istniało prawdopodobnie około 

7 szkół żydowskich. Niestety nieznane jest położenie 

wszystkich. Jedną z nich była szkoła o nazwie  

Stowarzyszenie Żydowskiej Szkoły Religijnej „Jesodej 

Hatora” (Zasady Wiary), mieszcząca się przy placu  

11 Listopada 31 lub 35. Była to szkoła męska, językiem 

wykładowym był polski. 

Natomiast największą szkołą była siedmioklasowa 

publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Łasku.  

Znajdowała się na ulicy Warszawskiej 10 (miejsce 

budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2). 

Miała charakter koedukacyjny, językiem wykładowym 

był język polski.

SZKOŁY ŻYDOWSKIE

Pierwsza, drewniana synagoga zbudowana została 

jeszcze w XVIII w. Spłonęła w pożarze miasta  

w 1747 r., odbudowano ją w 1752 r. Murowana syna-

goga wzniesiona została pod koniec XIX w.  

na planie prostokąta. Jej budowniczym był  

Benjamin Hillel. Podczas II wojny światowej Niem-

cy urządzili w synagodze rzeźnię dla koni, co ocaliło 

budynek przed zniszczeniem. Po zakończeniu II 

wojny światowej synagoga zaadaptowana została 

na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku. 

Obecnie w wyniku przebudów z zewnętrznego wy-

glądu budynku nic się nie zachowało, a pierwotny 

układ wnętrza jest nieczytelny i niemożliwy  

do odtworzenia.

SYNAGOGA, UL. STRAŻACKA
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Znajdowała się na północ od budynku synagogi. 

Obecnie nie istnieje. 

MYKWA, UL. STRAŻACKA
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KOŚCIÓŁ PW. ŚW. DUCHA

Świątynię wzniesiono w 1666 r. (data na belce 

tęczowej), na miejscu drewnianej kaplicy, która 

spłonęła w 1665 r. Zbudowano go z modrzewio-

wych bali, w konstrukcji zrębowej, a wnętrza 

podzielono na trzy nawy. Pokryty gontem dach ma 

szeroki okap i zwieńczony jest sygnaturką. Prez-

biterium zwrócono ku zachodowi. Do końca XVIII 

w. użytkowany był przez parafię rzymskokatolicką. 

Następnie w 1811 r. przekazany został ewangelikom, 

którzy użytkowali świątynię przez ponad 100 lat. 

Po wojnie (1932 r.), wnętrza świątyni wzbogaciły się 

o charakterystyczne zdobienia z morskich muszli 

i korali, które dziedziczka pobliskiego Karszewa, 

Zofia Wehr, sprowadziła z Sopotu i poleciła ozdobić 

nimi między innymi ołtarz, ambonę i chrzcielnicę. 

Po II wojnie światowej w latach 50. XX w.  

społeczność ewangelicka odprawiała nabożeństwa 

w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Natomiast 

po odzyskaniu kamienicy przy placu 11 Listopada 

35 i urządzeniu w niej kaplicy, parafia ewangelicka 

zaprzestała korzystania z kościoła. Od lat 70. XX w. 

przez prawie 30 lat budynek stał nieużytkowany. 

Remont przeprowadzono w latach 1990–1995  

z inicjatywy Społecznego Komitetu Odnowy 

Kościółka pw. Świętego Ducha. W 1989 r. świątynia 

została formalnie przejęta przez kościół rzymskoka-

tolicki, a w 1993 r. erygowana została parafia  

garnizonowa pw. Św. Rafała Archanioła.
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Pierwszą cerkiew w mieście zorganizowano  

w jednej z sal miejscowego szpitala. Natomiast 

murowana cerkiew wzniesiona została  

z inicjatywy naczelnika powiatu Bogdanowa.  

Budowę rozpoczęto w 1901 r. w miejscu  

zajmowanym wcześniej przez wyburzony  

w 1876 r. kościół świętej Anny (teren u zbiegu 

obecnych ulic Warszawskiej i 9 Maja). Po ewakuacji 

Rosjan w sierpniu 1914 r. obiekt stopniowo popadał 

w ruinę. W 1936 r. budynek cerkwi został  

wykupiony przez władze miasta i rozebrany  

w związku z budową pomnika niepodległości.

CERKIEW NARODZENIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
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ZDUŃSKA 
WOLA

Dwupiętrowy dom parafialny zbudowany w 1895 r. 

Mieścił szkołę ewangelicką, mieszkania dla personelu 

kościelnego oraz ochronkę dla dzieci w wieku 4-8 lat 

utworzoną w 1904 r. przez żonę ówczesnego pastora 

Edwarda Boernera (obecnie siedziba Państwowej 

Szkoły Muzycznej I i II stopnia).

SZKOŁA EWANGELICKA,  
AL. KOŚCIUSZKI 3



6

ZDUŃSKA 
WOLA

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI, AL. KOŚCIUSZKI 9

Parafia ewangelicko-augsburska erygowana została 

w 1827 roku. w 1861 roku rozpoczęto zbieranie  

datków na budowę nowego kościoła na placu przy 

ul. Zamkowej (ob. aleja Kościuszki). Kościół  

wzniesiono w latach 1866-1868. w latach  

następnych zakupiono murowany dom,  

w sąsiedztwie nowej świątyni, na mieszkanie  

dla duchownego. 

Po II wojnie światowej kościół służył jako obóz  

przejściowy dla jeńców niemieckich. Po wypro- 

wadzeniu jeńców administratorem kościoła 

została parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny. Kościół został zwrócony 

ewangelikom w 1952 r. Parafia funkcjonuje  

do chwili obecnej.
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ZDUŃSKA 
WOLA

Cmentarz prawosławny był kwaterą na wielowyznaniowym cmentarzu 

rzymskokatolicko-ewangelickim. Zachowały się trzy obiekty prawosławne: 

głaz z granitu bez inskrypcji z żelaznym krzyżem na szczycie;  

piaskowcowy pomnik oficera Artamona Dimitriewicza Kożemiakina,  

zm. w 1888 r.; neogotycki krzyż z czarnego granitu na podstawie  

z piaskowca – pomnik podpułkownika Dimitrija Wasiliewicza  

Modoliewskijego, zm. w 1907 r.

CMENTARZ PRAWOSŁAWNY, UL. ŁASKA
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ZDUŃSKA 
WOLA

Murowana synagoga została zbudowana w 1858 r. według projektu 

Benjamina Hillela, na miejscu wcześniejszej drewnianej bożnicy.  

W 1893 r. za rabina Lipmanowicza powiększono i dobudowano  

skrzydła od strony południowej. Podczas II wojny światowej  

Niemcy urządzili w niej zakład kuśnierski lub stajnię. Następnie 

Niemcy zburzyli budynek. Na bramie wejściowej PSS Społem  

przy ul. Sieradzkiej 6 znajduje się tablica pamiątkowo-informacyjna, 

informująca o tym, że przed II wojną światową znajdowała się tutaj 

synagoga.

SYNAGOGA, UL. SIERADZKA 6
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