
                       Od zjednoczenia Niemiec do końca drugiej wojny światowej 

 

  1871r.-Po zwycięskiej dla Prus  wojnie  z Francją utworzone zostało Cesarstwo Niemieckie. 

 1885r.- We wsi  mieszkało 1590 osób. 

 1910 r.- Laski  zamieszkiwało 1198 osób. 

     Obserwowany po 1871 roku spadek liczby  ludności  Lasek  był spowodowany emigracją    
mieszkańców do rozwijających się burzliwie  w tym czasie zachodnich landów Rzeszy . Zjawisko 

to objęło swym zasięgiem całe wschodnie Niemcy. 

  1914r.- Wybuchła I wojna światowa . Do szeregów armii  cesarskiej powołano wielu 

mieszkańców wsi. Po trwającej   cztery lata wojnie  uczczono pamięć 10 poległych żołnierzy z 

Lasek  wystawieniem pomnika. O  zabitych   informowała  także   drewniana tablica  umieszczona 

w kościele .Niestety tablicę zagubiono w latach 90. XX wieku. 

 

 1919r. - Spółka zawiązana  przez gminę Kamieniec oraz zarządy dóbr w Kamieńcu , Ożarach  i 

Laskach wybudowała kolej wąskotorową biegnącą z Kamieńca Ząbkowickiego przez Ożary do 

Lasek. Kolej funkcjonowała dwa lata  a następnie została zamknięta jako nieopłacalna . 

 1926r.-W Laskach mieszkało 1212 osób . We wsi znajdowało się 5 młynów wodnych , tartak 

parowy i elektrownia oraz dwa budynki oraz dwa budynki szkolne . Jeden z budynków szkolnych 

służył też jako przytułek i więzienie. 

 1930 r.  - Skarb Państwa  przejął na własność majątek ziemski w Laskach należący do wnuka 

Marianny Orańskiej , księcia Fryderyka Henryka Hohenzollerna .Następnie majątek  przejęło 

Śląskie Towarzystwo Ziemskie i rozparcelowało go tworząc 3 nowe gospodarstwa. 

 1939 r.- Ostatni spis ludności Lasek  przed II wojną światową wykazał,  iż wieś zamieszkiwało 

1096 osób. 

  Po wybuchu II wojny światowej   w szeregi Wehrmachtu wcielono wielu młodych mężczyzn z 

Lasek. Stało się to powodem niedoboru siły roboczej. Problemowi temu próbowano zaradzić 
zatrudniając do pracy jeńców wojennych oraz tzw. przymusowych robotników pochodzących z 

krajów podbitych przez Niemcy. 

  1940 r. - W Laskach pojawili się pierwsi przymusowi robotnicy . Byli to Polacy deportowani z 

terenów bezpośrednio wcielonych do Rzeszy oraz z obszarów Generalnego 

Gubernatorstwa .Zatrudniano ich do pracy najczęściej w gospodarstwach rolnych .Oprócz Polaków 

roboty przymusowe  w Laskach wykonywali  Rosjanie , Ukraińcy i Finowie. W polskiej grupie 

znajdowali również późniejsi mieszkańcy Lasek : Józef Jaśko , Władysław Onufryk oraz 

Władysława i Józef Kaflowie. 

 Poza pracownikami cywilnymi do robót wykorzystywano także jeńców. Najliczniejsi wśród nich 

byli Rosjanie , Włosi i Serbowie. 

 1944r.- Zamknięto szkołę podstawową w Laskach . W jej budynkach rozlokowano 

kilkudziesięcioosobowy oddział z  kolaborującej  z Niemcami armii gen. Własowa. Wojsko to 

zaczęło sposobić wieś do obrony przed Armią Czerwoną .W tym celu wykopano na terenie Lasek 

szereg rowów strzeleckich i przygotowano stanowiska dla rusznic przeciwpancernych. 

 1945r. -Przed  południem  9 maja do Lasek  od strony północnej wkroczyły czołgi radzieckie i 

piechota. Przygotowany do walki z Rosjanami Volkssturm  opuścił znajdujące się  na terenie wsi 

stanowiska obrony, nie próbując stawiać wkraczającym do wsi oddziałom sowieckim żadnego 

oporu. Jedynym wyjątkiem było  zastrzelenie przez Niemców jadacego w awangardzie wojsk 

radzieckich konnego zwiadowcy. Wkraczających do lasek żołnierzy radzieckich witały wywieszone 

w oknach domów białe flagi. Ludność  niemiecka w lęku przed Rosjanami schroniła się do 

okolicznych lasów. Dowódca  oddziałów radzieckich rozkazał Niemcom powrót do domów, grożąc 

rozstrzelaniem każdego spotkanego w lesie mieszkańca wsi. Ludność  niemiecka  natychmiast 

wykonała to rozporządzenie. 


