
                                              

                                       Laski po drugiej wojnie światowej 

 

  1945 r.- Pierwsi Polacy  przybyli do Lasek już w sierpniu 1945 roku. Ich początkowym miejscem 

zamieszkania była restauracja  ,,Pod  księciem  elektorem” , w której budynku obecnie mieści się 
poczta. Przybywająca do wioski ludność pochodziła najczęściej z Kresów Wschodnich ( okolice 

Buczacza i Tarnopola ) , a także z Kieleckiego i Krakowskiego ( tereny w pobliżu Olkusza i 

Ogrodzieńca).  Obok wspomnianych grup ludności w Laskach osiedlali się dipisi i zdemobilizowani 

żołnierze. Nowych mieszkańców Lasek osadzano w domach zamieszkanych nadal przez  

niemieckich mieszkańców. 

  Pierwszym polskim sołtysem w Laskach był Jan Kołodziej .Zastąpił on  w tej roli ostatniego   

niemieckiego sołtysa Paula Schuberta. Obok funkcji organizatora życia we wsi  Jan Kołodziej  

pełnił  też rolę I sekretarza PPR .Działalnością  PPS-u kierował Stanisław Krysiak a na czele koła 

PSL w Laskach stał Wojciech Rutyna. Ostatni z wymienionych był jednocześnie pierwszym 

komendantem Straży Pożarnej . Właściwym  organizatorem pożarnictwa w Laskach  był jednak 

drugi z komendantów -Michał Kotowicz , były żołnierz I Armii Wojska Polskiego. 

  1946r. - W początkach  tego roku nastąpiło otwarcie polskiej szkoły w Laskach. Jej pierwszym 

kierownikiem była Maria Pasicka. Największy wkład w rozruch polskiej placówki oświatowej  w 

Laskach  miał jednak trzeci z jej dyrektorów – Bernard Rośkiewicz. Rozpoczął on pracę w naszej 

szkole w marcu 1946 roku. 

 9 kwietnia  1946 roku miało miejsce  wysiedlenie z Lasek ludności niemieckiej. Niemcy odwożeni 

byli przez Polaków do stacji w Kamieńcu Ząbkowickim i Ząbkowicach Śląskich lub też udawali się 
tam pieszo.11 kwietnia 1946 roku pociąg z niemieckimi mieszkańcami  Lasek opuścił powiat 

ząbkowicki. Wraz z nimi   wyjechał z naszej miejscowości  ostatni niemiecki ksiądz Georg Seiffert . 

 Nowym duszpasterzem w Laskach został Polak ksiądz Karol Kwaśniewski. 

 Opiekę medyczną sprawowały początkowo w naszej miejscowości  siostry zakonne oraz niemiecki 

lekarz Georg Keil. Obowiązki pierwszego polskiego leśniczego wykonywał natomiast Dymitr 

Berezowski. 

 W Laskach istniała po wojnie bogata infrastruktura usługowa : trzy restauracje , dwie piekarnie, 

dwa sklepy spożywcze, sklep elektryczny ,, Bartek”, cztery młyny , poczta , dwa zakłady 

fryzjerskie , dwa krawieckie i jeden szewski. Większość właścicieli  owych punktów usługowych 

wyjechała z Lasek w końcu lat 40. . 

 Cywilizacyjna degradacja wsi obok wymienionych wyżej powodów  była też  związana ze 

zniszczeniami dokonanymi przez szabrowników i rozbiórką wielu domów. Porównując stan 

obecnej  substancji budowlanej z rokiem 1945 możemy zauważyć , że wynosi ona około 60% 

dawnej zabudowy. 

  1947 r.-W latach 1945-1947 wieś przyjęła nazwę  Żywica. Dopiero w 1947 roku wieś Komisja 

Nazewnicza Urzędu Rady  Ministrów zmieniła nazwę miejscowości  na Laski. Jest to nazwa typu 

topograficznego-liczba mnoga od wyrazu lasek. Nawiązuje ona do źródłosłowu  niemieckiego 

Heinrichswalde =Las Henryka. 

 Lata 50.- Do 1956 istniała w Laskach przez okres kilku lat spółdzielnia produkcyjna im.Tadeusza 

Kościuszki. Jej prezesami byli min. Stanisław Krysiak , Józef kafel i Julian Nawolski. 

 Na jej miejsce powstało kółko rolnicze , które należało do zjednoczenia kółek rolniczych w 

Kamieńcu Ząbkowickim. Prezesem zarządu kółka został Józef Kafel. 

 Lata 60.- Ważnym przedsięwzięciem  budowlanym wykonanym w latach 60. przez mieszkańców 

Lasek był remont  budynku baraku jenieckiego z okresu II wojny światowej. W zaadaptowanych 

pomieszczeniach urządzono remizę strażacką . 
Lata 70. -W końcu  lat 60. budynki po rozwiązanym kółku rolniczym przejęło Państwowe 

Gospodarstwo Rolne. Wtedy to nastąpił w życiu wsi okres pozornego dynamizmu epoki 

gierkowskiej. PGR zaczął się rozrastać poprzez wykupywanie od  rolników indywidualnych 

znacznych obszarów ziemi. W 1983r.  w rękach PGR-u znajdowało się 936 ha użytków rolnych . 

Na wykupionych terenach wzniesiono obory , w których hodowano krowy i owce. W górach  na 



wschód od wsi założono stadninę koni. Innymi ważnymi inwestycjami z tego okresu była budowa 

trzykilometrowego odcinka betonowej drogi służącej celom PGR-u  oraz nowego sklepu 

spożywczo-przemysłowego. 

  1976r. -  Ważnym wydarzeniem duchowym dla miejscowych  parafian  był udział we mszy świętej   

z udziałem  ks. arcybiskupa Henryka Gulbinowicza w  kościele p.w. NMP  w Laskach. Po wizycie 

w   kościele w Laskach  ks. arcybiskup udał się do Ożar   gdzie    udzielił sakramentu bierzmowania. 

W uroczystości tej uczestniczyła także młodzież z Lasek. Kolejne wizyty ks. kardynała ( od 

1985r )Henryka Gulbinowicza w Laskach miały miejsce w latach  1997 i 2002. 

 1985r.- Powstał  Klub Sportowy ,, Kłos „ Laski „. Na potrzeby klubu zaadoptowano pomieszczenia 

miejscowej remizy strażackiej. ,, Kłos” Laski występował  w rozgrywkach dolnośląskiej  klasy ,,A'' 

i ,,B''. 

  1991r.- Z powodu nierentowności postawiono w stan upadłości miejscowy PGR. 

    Po upadku systemu komunistycznego nastąpiło ożywienie przedsiębiorczości wielu jednostek .W 

Laskach reaktywowano działalność prywatnych  punktów sprzedaży. W  byłych pomieszczeniach 

PGR-u  znalazł swoje lokum  tartak. Powstały też dwa gospodarstwa agroturystyczne ,   pensjonat 

oraz zakład kamieniarski. 

  2004r. - Zamknięto szkołę podstawową  w Laskach. Ostatnim  dyrektorem miejscowej placówki 

oświatowej była Konstancja Nowakowska. Przed nią funkcję tę pełnili min. Jadwiga Tarnawska , 

Marian Rembiasz, Eugeniusz Szocik , Czesław Zawalski, Maria Felcenloben , Kazimierz Kostyrski , 

Regina Dąbrowska i Izabela Kendelewicz -Sieczka. 
 

                              

                                                 

  
 

 

 


