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 Dziękujemy!
 Towarzystwo Przyjaciół Ratowic dziękuje wszystkim 
darczyńcom za wsparcie finansowe udzielone 
naszemu Stowarzyszeniu w postaci odpisu 1% 
podatku w 2020 roku. 

Od kilkunastu  lat prowa-
dzimy szeroko zakrojoną dzia-
łalność kulturalno-oświatową i 
sportową na rzecz naszego re-
gionu. Działamy społecznie dla 
dzieci, młodzieży i seniorów. 
Organizujemy imprezy, zajęcia 
edukacyjne, szkolenia, wydaje-
my gazetkę,  pozyskujemy środ-
ki i realizujemy projekty, dbamy 
o dobry wizerunek naszej wsi, 
podejmujemy wszelkie inicja-
tywy, które służą dobru naszej 
miejscowości i jej mieszkańców. 
Pracujemy dla Was.

Jako że jesteśmy organizacją 
pożytku publicznego i nie pro-
wadzimy działalności gospo-
darczej, bez Państwa wsparcia 
nasza praca nie byłaby możliwa.

Wszystkim Przyjaciołom 
Ratowic, za dotychczasowe 
wpłaty oraz za każdą inną for-

mę pomocy serdecznie dzięku-
jemy i prosimy o przekazanie 
1% podatku na TPR w 2021 roku. 
Aby to zrobić należy wskazać w 
zeznaniu podatkowym Towarzy-
stwo Przyjaciół Ratowic i podać  
numer KRS 0000256956.  

Możecie też Państwo zawsze 
przekazać dowolną wpłatę na 
konto Towarzystwa Przyjaciół 
Ratowic /w tytule wpłaty prosi-
my koniecznie wpisać WPŁATA 
NA DZIAŁALNOŚĆ STATU-
TOWĄ/. Numer konta:04 9585 
0007 0020 0200 0299 0001 BS w 
Oławie.

Nawet najmniejsza pomoc, 
którą Państwo nam oferujecie jest 
bezcenna. Jesteście dowodem ist-
nienia ludzi dobrej woli na któ-
rych można polegać.

Prezes TPR

Beata Jagielska 

KRÓTKO…
 z Wyczekiwany przez wielu paczkomat stoi już w naszym ryneczku, 
tuż przy wejściu do biblioteki. To ogromne udogodnienie dla osób 
robiących zakupy w internecie, pozwoli też zaoszczędzić parę złotych. 
Paczkomat jest bezpieczny dla użytkowników, gdyż aplikacja mobilna 
pozwala na zdalne otworzenie skrytek w bez kontaktu z terminalem. 

 z Sołtys przypomina, że I ratę podatku za 2021 rok można będzie wpłacać 
w sołtysówce 11 i 12 marca  i  15 marca w godz. 15.00 – 18.00

 z Przypominamy rodzicom, że nabór dzieci do oddziałów 
przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 będzie trwał tylko 1 – 12 
marca., a do klasy I od 22 do 26 marca. Nie przegapcie tych terminów. 
Wszystkie informacje i dokumenty do pobrania znajdziecie na stronie 
szkoły: www.spratowice.edu.pl

 z Uczniowie naszej szkoły dziękują mieszkańcom Ratowic za pomoc w 
kolejnej edycji konkursu „Zielony Las” w której od kilku lat z powodzeniem 
biorą udział. Pomożemy im i sobie zbierając baterie, plastikowe butelki  
i makulaturę, które spakowane można zostawić na podwórku szkolnym 
przy wejściu do piwnicy. Akcja trwa przez cały rok szkolny.

 z Związek Międzygminny Ślęza Oława poinformował, że będą jeszcze 
tylko dwa terminy  MPSZOK na terenie śmietnika w Ratowicach: 
20.07.2021 i 9.10.2021. W innych terminach odpady można wywozić 
bezpośrednio do składowiska  PSZOK w Godzikowicach. 

 z Towarzystwo Przyjaciół Ratowic składa serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy zdecydowali się już udostępnić nam swoje 
zdjęciowe archiwa domowe tym samym współtworząc z nami 
Ratowickie Archiwum Cyfrowe. Wszystkich, którzy mogą podzielić się 
jeszcze tymi niezwykle cennymi dla nas skarbami prosimy o kontakt 
z panią Beatą Jagielską. Zdjęcia po zeskanowaniu oczywiście zostaną 
zwrócone właścicielom w nienaruszonym stanie. 

 z W naszych bibliotekach możecie rezerwować i wypożyczać, 
całkiem za darmo czytniki!!! Ważne jest żeby posiadać dostęp do 
licencjonowanego zbioru e-booków -  dostęp do tego typu zbiorów 
(Legimi) można uzyskać w bibliotece.  
Szczegóły na www.biblioteka-czernica.pl, zakładka Czytniki oraz 
Darmowe ebooki i audiobooki.

HISTORIA

Pamiętamy
Niedawno, 13 lutego wspominaliśmy tragiczną 
noc sprzed 76 laty, kiedy za sprawą ukraińskich 
nacjonalistów z UPA bestialsko zamordowano 
blisko stu mieszkańców wsi Puźniki na Podolu. 

Nigdy nie doczekali się god-
nego pochówku. Wieś spalono, 
mieszkańców przesiedlono. Nie 
pozostał nawet kamień na ka-
mieniu. Potomkowie Puźniczan 
po wielu latach, w 2008 roku 
ustawili na ratowickim cmen-
tarzu obelisk z wyrytymi w gra-
nicie imionami zabitych. Ofiary 
nie poskarżą się już na okru-
cieństwo oprawców i straszną 
śmierć. My jesteśmy im winni 
pamięć, którą tłumiono przez 
wiele lat. 

Aby tę pamięć zachować 
powstała niedawno strona in-
ternetowa „Puźniki – nasze 
korzenie”. Witryna  puzniki.
pl  jest poświęcona właśnie 
temu wyjątkowemu miejscu, 
gdzie znajdują się korzenie 

wielu z naszych mieszkańców 
i które pragniemy ocalić od 
zapomnienia. Autorzy strony 
proszą o pomoc w jej redago-
waniu przez nadsyłanie sta-
rych zdjęć i wszelkich materia-
łów historycznych dotyczących 
Puźnik. Można to zrobić rów-
nież za naszym pośrednic-
twem. Dzięki temu pamięć 
o naszych przodkach przetrwa 
dłużej. (BJ)

„Hen, daleko, tam na wscho-
dzie, biała brzoza się schyliła,

Wiatr żałobnie tam zawodzi, 
gdzie zbiorowa jest mogiła.

Białą brzozę wiatr hołubi  
i wiśniowe sady pieści,

Las wyrośnie, cmentarz zgubi. 
Tylko brzoza zaszeleści…”

Edmund Działoszyński
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SPRAWOZDANIE SOŁTYSA  
ZA 2020 ROK
Miniony 2020 rok był nieoczekiwanie zupełnie inny niż zwykle. Dziwny i trudny dla nas wszystkich. 
Jednak życie sołectwa toczy się cały czas. Przełom roku zawsze jest okazją do podsumowań i planów 
na przyszłość. Jak co roku przygotowałem sprawozdanie z działalności sołtysa za poprzedni rok, które 
zwyczajowo przedstawiam na pierwszym wiejskim zebraniu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną 
nie spotkamy się na razie, ale myślę, że w ten sposób sprawozdanie dotrze nawet do szerszego grona. 

I. INWESTYCJE

Podczas zebrań wiejskich 
i rozmów z mieszkańcami wska-
zali oni szereg spraw koniecz-
nych do realizacji we wsi. Zło-
żyłem je w formie wniosków do 
realizacji w budżecie gminy na 
2020 rok. Były to:

1. Remont świetlicy wiejskiej 
/renowacja podłogi, renowacja 
schodów wejściowych, remont 
toalet, naprawa filarów, zamon-
towanie grzejników i klimatyza-
cji, malowanie sali /.

2. Budowa przystanków 
autobusowych przy drodze 
wojewódzkiej

3. Podjęcie odpowiednich 
kroków i zmierzających do bu-
dowy bezpiecznych zjazdów do 
Ratowic przy drodze wojewódz-
kiej /złożenie wniosku, partycy-
powanie w kosztach/

4. Budowa ścieżki rowerowo 
– pieszej między Ratowicami 
i Czernicą

5. Budowa bezpiecznego par-
kingu przy Szkole Podstawowej.

6. Naprawa elewacji ze-
wnętrznej budynku gminnego 
w centrum wsi. 

7. Uporządkowanie terenu 
i budowa parkingu przy pomni-
ku więźniów obozu Gross Rosen 
między Ratowicami i Czernicą.

8. Wymiana barier na zakrę-
cie ul. Wrocławskiej. 

9. Budowa chodnika w cen-
trum wsi, wzdłuż głównych ulic

10. Uzupełnienie oświetlenia 
wsi i budowa linii oświetlenio-
wej na przedłużeniu ulicy Sło-
necznej , Spokojnej i Wrocław-
skiej przy cmentarzu. 

11. Udrożnienie i naprawa 
studzienek kanalizacji  burzowej

12. Wykonanie nawierzchni 
ulicy Wiśniowej i Nowej

13. Uzupełnienie oświetlenia 
ul. Polnej 

14. Przesunięcie słupa elek-
trycznego na ulicy Nowej 

15. Wykonanie nawierzchni 
fragmentu ulicy tzw. Czereśnio-
wej i Spacerowej

16. Polepszenie sytuacji ko-
munikacyjnej mieszkańców 
wsi poprzez zwiększenie liczby 
kursów komunikacji dotowanej 
przez UG

Mimo wielu oczekiwań, 
w budżecie gminy uwzględnio-
no jedynie środki na przegląd 
techniczny świetlicy wiejskiej. 
Z ekspertyzy wynika, że jej stan 
nie jest zagrożeniem dla użyt-
kowników. Jednak środki na re-
mont sali nie znalazły się w bu-
dżecie ani na 2020, ani nawet na 
2021 rok. Przez cały rok trwały 
negocjacje w sprawie pomiesz-
czenia przy świetlicy, które zaj-
muje firma ORANGE (central-
ka telefoniczna). Chcemy to 
pomieszczenie przeznaczyć na 
dodatkowe toalety. W połowie 
roku wykonano projekt oświe-
tlenia drogowego w okolicy 
cmentarza, o które od kilku lat 
zabiegałem. Mam nadzieję, że 
wreszcie w tym roku uda się 
doświetlić ten niebezpieczny 
zakręt. 

W sprawie ścieżki rowerowej 
między Ratowicami i Czerni-
cą złożyłem interpelację radne-
go. Trzystronicowa odpowiedź 
nie dała nawet nadziei na tę 
inwestycję w najbliższym cza-
sie. Odpowiedź na moje pismo 
w sprawie wymiany barier za-
wierała natomiast stwierdzenie, 
że temat jest bardzo złożony 
ze względu na lokalizację i nie 
przewidziano na niego środków 
w budżecie. Zgłaszałem pisem-
nie i ustnie szereg innych pro-
blemów mieszkańców, np. nie-
drożną kanalizację burzową, zły 

stan nawierzchni ulic, uszko-
dzone studzienki, przeciekający 
w świetlicy dach, zniszczenia na 
placu zabaw.

Ze środków budżetowych 
odnowiono natomiast przystan-
ki autobusowe i ustawiono nowy 
przystanek przy cmentarzu.

Z własnych środków wymie-
niliśmy płyty w pięciu tablicach 
informacyjnych. Systematycznie 
uzupełnialiśmy nasadzenia i za-
bezpieczenia drzewek na bun-
krach, uprzątnęliśmy teren przy 
świetlicy. 

II. FUNDUSZ SOŁECKI 

Na 2020 rok dysponowali-
śmy kwotą 44 034,82 zł z fundu-
szu sołeckiego. Wraz z Radą So-
łecką rozdzieliliśmy ją zgodnie 
ze wskazaniem zebrania wiej-
skiego w następujący sposób:

Budowa ścieżki historycznej 
w formie tablic – 5 000 zł /pozo-
stała część została sfinansowana 
z dotacji UMWD/

Zagospodarowanie terenów 
zielonych/zagospodarowanie te-
renów sołectwa – 1 540,05 zł

Zrekultywowanie terenów 
i budowa klombu przy ul. Wro-
cławskiej – 17 008,34 zł

Dofinansowanie „Kalenda-
rza Ratowickiego” – 2000 zł

Zakup tuszu i papieru na ga-
zetkę Wieści Ratowickie, dome-
ny internetowej – 2000 zł

Dofinansowanie imprez 
1991,66 zł

Remont i doposażenie świe-
tlicy 7034,82 zł /zakupiono re-
gały do magazynu, sprzęt i wy-
posażenie do kuchni, drewniane 
panele na taras/

Zagospodarowanie i moder-
nizacja placu zabaw, placu inte-
gracyjnego – 7459,95 zł /wyko-
nano ogrodzenie placu zabaw 

i zamontowano bramę i furtkę 
od strony ul. Sportowej/

Na początku roku stanę-
ły na rogatkach wsi piękne, 
nowe „witacze”, zakupione tak-
że w ramach naszego funduszu 
sołeckiego. 

III. IMPREZY WIEJSKIE 

Większość z zaplanowanych 
na 2020 rok cyklicznych imprez, 
ze względu na pandemię, nie 
mogło się odbyć. Na początku 
lutego gościliśmy u nas z kolę-
dowym koncertem kapelę Gie-
ni Dudki. Zorganizowaliśmy też 
bardzo udany Bal Walentynko-
wy. Środki z balu pozwoliły na 
finansowe wsparcie organizacji 
Babskiego Wieczoru. Przygoto-
wania do niego i do Gminnego 
Dnia Sołtysa trwały przez cały 
miesiąc. Zadbaliśmy o program 
artystyczny, wystrój, poczęstu-
nek, zgromadziliśmy upomin-
ki na loterię. Mogłem tu liczyć 
na pomoc wielu dobrych ludzi 
i okolicznych samorządów. Bab-
ski Wieczór - wieczornica przy-
gotowana z okazji Dnia Kobiet 
dla naszych Pań, zgromadziła 
ich blisko 200. To impreza, która 
już na stałe wpisała się w kalen-
darz i cieszy się powodzeniem 
pań z całej okolicy. Wśród go-
ści, którzy przybyli z życzeniami 
i upominkami byli Poseł na Sejm 
RP Paweł Hreniak, Starosta Po-
wiatu Wrocławskiego Roman 
Potocki, ksiądz Janusz Dołhun 
i Radne Rady Gminy Czernica. 
Telewizja Echo 24 przygotowała 
specjalną relację z tego wydarze-
nia. Niestety kolejne zaplanowa-
ne na ubiegły rok imprezy i spo-
tkania ze względu na pandemię 
i obostrzenia z nią związanie nie 
mogły się odbyć. 
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IV. RATOWICKIE 
KOŁO GOSPODYŃ 
I GOSPODARZY

Imprezy i uroczystości nie 
udałyby się tak dobrze, gdy-
by nie sponsorzy, a także po-
moc Ratowickiego Koła Go-
spodyń i Gospodarzy, które 
działa bardzo prężnie i z dużą 
korzyścią dla wsi. Mam w nim 
wsparcie. Zawsze i w każdej 
bieżącej potrzebie mogę liczyć 
na pomoc. Doposażamy też 
sukcesywnie świetlicę w naczy-
nia, drobny sprzęt i dekoracje. 
Właśnie ze środków sołectwa 
i Koła Gospodyń naprawiliśmy 
sprzęt nagłośnieniowy, zakupi-
liśmy sporo drobnego wyposa-
żenia stołowego i kuchenne-
go. Ze środków zarobionych 
przez nasze Koło zakupiliśmy 
m.in. skrzynki, ziemię i kwiaty 
które ozdabiały pięknie nasze 
„witacze”. 

V. ŚWIETLICA WIEJSKA 

W świetlicy zawsze sporo 
się dzieje. Dbaliśmy o to, aby 
wszystkie zajęcia i imprezy od-
bywały się we właściwym re-
żimie sanitarnym. Było kilka-
naście wynajmów na imprezy 
i uroczystości rodzinne. Po zwol-
nieniu z zakazów, systematycz-
nie odbywały się w świetlicy 
zajęcia gimnastyki dla pań z te-
renu całej gminy, próby zespo-
łu RATOWICZANIE, zajęcia 
dla dzieci. Po wakacjach ruszyły 
treningi taekwon – do, w dwóch 
grupach wiekowych, profesjo-
nalnie prowadzone przez Spor-
tową Akademię Taekwon-do 
ITF. We wrześniu nawiązali-
śmy też współpracę z Akade-
mią Dance Projekt z Wrocławia, 
która przygotowała w świetlicy 
pokaz taneczny. Wspólnie zor-
ganizowaliśmy zajęcia taneczne 
dla naszych dzieci. Prowadzą 
je Mistrzowie Polski w tańcach 
latynoamerykańskich , czynna 
zawodowa para taneczna i mię-
dzynarodowi sędziowie z naj-
wyższą, I kategorią sędziowską 
Natalia Piecewicz i Andrzej Su-
chocki. Polecam te zajęcia, gdyż 
będziemy je kontynuować także 
w tym roku, jeżeli sytuacja na to 
pozwoli. 

 
 

VI. TOWARZYSTWO 
PRZYJACIÓŁ RATOWIC

Ratowickie stowarzyszenie, 
które w tym roku, w maju bę-
dzie obchodziło jubileusz pięt-
nastolecia rejestracji, jak zawsze 
było motorem wielu działań 
i aktywności mieszkańców na-
szej wsi. W styczniu w TPR za-
szły zmiany wymagane statu-
tem. Powołano nowy zarząd 
i komisję rewizyjną. Dokonano 
stosownych zmian w KRS. Pre-
zesem stowarzyszenia na obec-
ną kadencję została Beata Ja-
gielska. Towarzystwo Przyjaciół 
Ratowic wzięło udział w kon-
kursie ofert na realizacje zadań 
gminnych i otrzymało środki na 
dofinansowanie czterech pro-
wadzonych przez nie projek-
tów : zespół RATOWICZANIE, 
gimnastykę dla aktywnych, wy-
cieczki w ramach POCZTÓW-
KI Z DOLNEGO ŚLĄSKA i zi-
mowe wyjazdy na narty. Jednak 
w trakcie roku aby nie narażać 
naszych mieszkańców, trzeba 
było zrezygnować z organizacji 
wycieczek. Musieliśmy też zre-
zygnować z cyklu zaplanowa-
nych warsztatów międzypoko-
leniowych. Udało się natomiast 
przeprowadzić regularne zajęcia 
gimnastyki rehabilitacyjnej, trzy 
zimowe rekreacyjne wyjazdy na 
narty biegowe, warsztaty flory-
styczne, zajęcia i warsztaty dla 
zespołu ludowego. Stowarzysze-
nie pomogło w zakupie nowych 
bluzek i kasetonu reklamowego 
dla artystów z zespołu ludowego 
„Ratowiczanie”, który z powo-
dzeniem kultywuje tradycje pie-
śni dolnośląskich. W 2020 roku 
też dali kilka koncertów kolędo-
wych i śpiewali gościnnie w są-
siednich miejscowościach. 

Towarzystwo Przyjacół Ra-
towic w 2020 roku pozyska-
ło z Urzędu Marszałkowskie-
go środki na uzupełnienie 
ścieżki historycznej w dodat-
kowe tablice. Projekt zrealizo-
wano i rozliczono. Przy okazji 
realizacji projektu udało się ze-
brać kolekcję ponad dwudziestu 
różnych, przedwojennych pocz-
tówek z Ratowic. Młodzi człon-
kowie stowarzyszenia odnaleźli 
w niemieckich archiwach ory-
ginalne zdjęcia lotnicze Rattwitz 
z 1944 roku, do których zakupi-
liśmy dostęp. W tworzenie tablic 
włączyło się wielu mieszkańców 

naszej miejscowości, za co ser-
decznie dziękuję. 

VII. INNE DZIAŁANIA 

Wiele jest jeszcze do zrobie-
nia. Nadal nie udało się dopro-
wadzić do poprawy warunków 
parkowania, a właściwie bez-
pieczeństwa przy szkole. Elewa-
cja kamienicy w rynku też za-
pewne długo będzie szpecić. Są 
poważne, formalne trudności 
z uporządkowaniem parku za 
świetlicą. Niepokój mieszkań-
ców budzi też problem zaśmie-
cania terenów nadodrzańskich. 
Martwi fakt, że świetlica środo-
wiskowa „Kuźnia” nie znalazła 
swojego miejsca, co spowodo-
wało zawieszenie działalności. 
Wielokrotnie i bez sukcesu pro-
siłem o udrożnienie kanalizacji 
burzowej przy ulicy Wrocław-
skiej, wysłałem szereg pism 
w sprawach dotyczących pro-
blemów mieszkańców. 

Ale cieszymy się z każdego 
sukcesu, zwłaszcza w tak trud-
nej sytuacji. Mamy swoją, ak-
tualizowaną na bieżąco stronę 
internetową, prężny profil na fa-
cebooku, a dzięki zaangażowa-
niu wspaniałych ludzi już dzie-
siąty rok wydajemy bezpłatne 
„Wieści Ratowickie” w sporym, 
jak na nasze możliwości, na-
kładzie - 350 sztuk. Już po raz 
czternasty ukazał się „Kalendarz 
Ratowicki”. Stale rośnie groma-
dzone przez TPR „Archiwum 
Ratowic”. Dało się zauważyć kil-
kunastoosobową ekipę RTC na 
bardzo trudnych biegu „Run-
nmagedon. Mieliśmy swoją re-
prezentację na IV Forum Ko-
biet Przedsiębiorczych Powiatu 
Wrocławskiego, bierzemy ak-
tywny udział w różnych akcjach 
charytatywnych. 

Dużym powodzeniem cie-
szył się zorganizowany przeze 
mnie we wrześniu wyjazd na 
grzybobranie do zaprzyjaźnio-
nego Międzyborza. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Rato-
wicach, znów zdobyli czołowe 
miejsca w regionalnym konkur-
sie ekologicznym. We współpra-
cy ze szkołą przygotowaliśmy 
grę terenową i konkurs histo-
ryczny „Ratowice – Moja Mała 
Ojczyzna”. Wspólnie z TPR 
zorganizowaliśmy cztery edy-
cje cieszącego się zainteresowa-

niem kursu motorowodnego dla 
mieszkańców gminy. Odbyły się 
też dwa ciekawe konkursy dla 
dorosłych - konkurs na Pychotę 
Roku i bożonarodzeniowy kon-
kurs na najciekawiej wystrojoną 
posesję, którego efekty mogli-
śmy wszyscy podziwiać. Po wie-
lu perypetiach stanął wreszcie 
w centrum wsi długo oczekiwa-
ny paczkomat. Systematycznie 
swoje zdjęcia realizuje u nas eki-
pa filmowa „Pierwszej Miłości”. 
Cieszy fakt, że coraz więcej osób 
chce mieszkać w Ratowicach, 
powstaje sporo nowych domów, 
mieszkańcy dbają o obejścia, 
a turyści chwalą urodę i czy-
stość wsi. Aktywne są organi-
zacje społeczne: Towarzystwo 
Przyjaciół Ratowic, Koło Eme-
rytów i Rencistów, Ratowickie 
Koło Gospodyń i Gospodarzy, 
Koło Wędkarskie. Zawsze mogę 
liczyć na pomoc członków Rady 
Sołeckiej, lokalnych przedsię-
biorców, szkoły, biblioteki i nie-
zawodnej młodzieży. 

Naszą wspólnotę i solidar-
ność widać szczególnie w naj-
trudniejszych momentach. Tak 
było na początku pandemii, kie-
dy błyskawicznie udało się zor-
ganizować chętnych do pomocy 
starszym osobom, wolontariu-
szy. Znaleźliśmy materiały i oso-
by, które podjęły się szycia ma-
seczek dla mieszkańców gminy 
i dla hospicjum. To było budu-
jące doświadczenie. W takich 
chwilach okazuje się wyraźnie, 
że możemy na siebie nawzajem 
liczyć. Mogłem liczyć także na 
Was podczas głosowania w ple-
biscycie na Sołtysa Roku 2020. 
Dzięki Waszym głosom zająłem 
pierwsze miejsce w powiecie 
wrocławskim, a w etapie woje-
wódzkim drugie miejsce. Jestem 
Wam szczególnie wdzięczny, że 
doceniacie moją pracę w tych 
niełatwych dla nas czasach. 

To tylko krótkie podsumo-
wanie, ale pamiętajmy, że za 
każdym wspomnianym przeze 
mnie zadaniem stoi ogrom pra-
cy i zaangażowani, jak zawsze, 
Ratowiczanie. Dlatego Wam 
wszystkim, którzy nigdy nie od-
mawiacie mi pomocy 

DZIĘKUJĘ. 
Jarosław Jagielski 

Sołtys Ratowic



Wieści Ratowickie Nr 44, luty 20214 www.ratowice.pl

HISTORIA

Przedwojenne zwyczaje w Ratowicach
Przedwojenne Ratowice były miejscowością popularną i zamożną. Latem, sporo mieszkańców pobliskich 
miejscowości przybywało do Rattwitz na zakupy. 

Obok sklepów spożywczych, piekar-
ni można się było u nas zaopatrzyć także 
w obuwie i ubrania.

Lokale gastronomiczne największe do-
chody uzyskiwały w sezonie wiosenno-
-letnim kiedy to na weekend statkami wy-
cieczkowymi przypływali wrocławianie. 
Także miesiące zimowe miały swoje atrakcje 
i zasilały kieszenie tutejszych restauratorów. 
Kiedy Odrę skuwał mróz i barkarze wraca-
li do domów, organizowano tradycyjne fe-
styny. Najbardziej uroczyście obchodzono 
tzw.  Schifferfest. Przez cały rok w obecnej 
świetlicy wisiały pod sufitem okazałe mo-
dele statków. Na kilka dni przed uroczysto-
ścią zdejmowano je, by poddać drobnym 
zabiegom kosmetycznym. W dniu festy-
nu formował się pochód na czele którego  
szła orkiestra dęta. Za muzykami szli rośli 
mężczyźni którzy, na swoich barkach nieśli 
modele statków. Za nimi maszerowali wła-
ściciele barek i ich pracownicy. Większość 
mężczyzn ubranych było w odświętne gar-
nitury przewiązane szarfą a na głowach no-
sili cylindry. Radosny pochód w takt żeglar-
skich melodii okrążał wieś a zgromadzona 
publiczność dziękowała im brawami.

Wieczorem odbywał się bal. Naprze-
miennie w gospodzie u Treske (obecna 
świetlica), u Wolfa (dom p. Szczepańskich), 
lub u rodziny Wilde (sklep „U Waldka”).

Kolejną zimową tradycją był pochód 
członków Kriegerverein. Do tej organizacji 
należeli weterani I wojny światowej, a także 
rezerwiści. W tym dniu zakładali odświętne 
ubrania przepasane szarfą na którą przypi-
nano trzy kokardy: czarno-białą jako sym-
bol Prus, żółto-białą symbolizującą Śląsk 
i czarno – biało –czerwoną, symbol Nie-
miec. Na głowy zakładano cylindry a na ra-

mionach zamiast modeli statków noszono 
starą broń.

Przemarszowi towarzyszyła orkiestra 
z Oławy, która grała głównie wojskowe, 
marszowe utwory. Podobno na początku XX 
w. do tańca w tutejszej świetlicy, przygrywa-
ła także orkiestra oławskich huzarów, która 
pozostała w pamięci  miejscowych młodych 
dam zachwyconych mundurami i urokiem 
przystojnych wojskowych.

Kolejną ratowicką atrakcją było co-
roczne święto towarzystwa gimnastyczne-
go. W świetlicy Treske, poza dniami kiedy 
odbywały się zabawy taneczne, ustawiano   
przyrządy gimnastyczne. We wsi działał 
klub zrzeszający dzieci i młodzież, które 
nieodpłatnie ćwiczyły pod okiem nauczy-
ciela  z ewangelickiej szkoły, pana Helm. Raz 
w roku gromadzono się w świetlicy by obej-
rzeć pokazy młodych sportowców. Gimna-
stycy w klubowych dresach z naszywką DT 
(Deutscher Turnbund) z dumą prezentowa-
li efekty mozolnych ćwiczeń. Zgromadze-

ni widzowie entuzjastycznie nagradzali po-
kazy, a wieczorem uczestniczyli w zabawie 
tanecznej. Natomiast dziecięce gwiazdy fe-
stynu po zjedzeniu kiełbasek z sałatką karto-
flaną i popiciu kolorową oranżadą grzecznie 
udawały się do domów.

Do miejscowych tradycji należał tak-
że coroczny bal członków Gesangsvereins 
(towarzystwo śpiewacze) oraz Frauenschaft 
(organizacja pomocy kobietom).

Raz w roku, w styczniu, myśliwi organi-
zowali nagonkę na zające. Po pracowitym, 
pełnym wrażeń dniu uczestnicy polowa-
nia udawali się na sutą kolację do gospody 
u Treske. Każdą taką ucztę wieńczono po-
daniem   ciepłych pączków z nadzieniem 
śliwkowym.

Dzięki niezwykłej aktywności miej-
scowej ludności wieś przez cały rok tętni-
ła życiem i wyróżniała się w okolicy swoją 
zamożnością.

Na podstawie wspomnień Joanny Walczak 

opracowała Krystyna Skowera

Rok temu cieszyliśmy się posadzonymi na terenie placu zabaw i przy schronach przy ulicy 
Polnej katalpami, klonami i innymi pięknymi roślinami.

Mocno staraliśmy się z wie-
loma osobami, żeby ten teren 
wyglądał ładnie. Po roku okaza-
ło się, że nie wszystkim na tym 
zależy. Wandale wyrwali sporą 
część słupków zabezpieczają-
cych drzewa. Zniszczono regu-
lamin placu zabaw. Pomazane 

sprayem są też bunkry. Przy-
kre jest to, że nie nauczyliśmy 
się szacunku dla cudzej pracy 
i wspólnych pieniędzy. Przykre 
jest także to, że nie uczymy tego 
naszych dzieci. Bo wiele wskazu-
je na to, że sprawcami są nudzą-
cy się chłopcy. To nie pierwszy 

taki wybryk. Kolejny raz proszę 
więc rodziców, by zwracali bacz-
niejszą uwagę na to gdzie są i co 
robią ich pociechy popołudnia-
mi i wieczorami. Proszę wszyst-
kich mieszkańców o bezpośred-
nie zwracanie uwagi łobuzom 
i ich rodzicom. Zastanawiam się 

też, jak długo jeszcze będziemy 
myśleć tak, że jak coś jest na-
sze wspólne to znaczy niczyje. 
Chciałbym, żeby było odwrot-
nie. Żebyśmy o nasze wspól-
ne mienie dbali bardziej niż 
o swoje. 

Jarosław Jagielski, Sołtys Ratowic

ŻÓŁTA KARTKA Nasze – nie moje?
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Co wiemy o Wrocławiu ? /Cz.6   /
43 rzeczy, które zrozumieją  
tylko rodowici mieszkańcy  
Wrocławia

28. Pingwin i inne wrocław-
skie lody…

Dziś w stolicy Dolnego Śląska 
na każdym kroku można kupić 
tzw. lody rzemieślnicze, wyrabia-
ne na miejscu, o naprawdę fanta-
zyjnych smakach.

Od kilku lat największą po-
pularnością cieszy się lodziar-
nia przy pl. Bema, która w ciepłe 
dni jest tak oblegana, że ogonek 
nierzadko ciągnie się przez kil-
kadziesiąt metrów. Wrocław ma 
jednak znacznie dłuższą tradycję 
“lodziarską”.

W 1946 roku wysiedleni 
z Buczaczu kresowiacy – ro-
dzina Grycanów – zamieszkała 
w jednej z ocalałych kamienic 

przy pl. Grunwaldzkim. Wła-
śnie tam otworzyli swoją lo-
dziarnię. Na szyldzie widniał 
napis “Lody MIŚ – Weronika 
Grycan”, w lokalu można było 
zjeść desery o różnych sma-
kach: kakaowym, kawowym, 
waniliowym, a w sezonie owo-
cowym także lody truskawko-
we, czy poziomkowe.

Z czasem rodzina Grycanów 
wprowadziła do oferty letniej tak-
że nowość: Lody Pingwin na paty-
ku sprzedawane na ulicach miasta 
– wprost z własnoręcznie konstru-
owanych chłodni na kółkach.  

Autor: Dominika Węcławek 

Źródło: https://www.morizon.pl/blog/ 

wroclaw-ciekawostki-historie-legendy/

POZNAJMY SIĘ

ARCHIWUM RATOWIC
Chór Parafialny „Vox Angelorum” /2006 – 2013/
W roku 2006  przy parafii Św. Antoniego Padewskiego w Ratowicach powstał  
czterogłosowy, mieszany chór parafialny „Vox Angelorum”. Prowadzenia 
chóru podjęła  się dwójka młodych, energicznych organistów 
i chórmistrzów Michał Mazurkiewicz i Dobrosława Głowacka. 

Chór liczył ponad 30 osób - 
amatorów sztuki wokalnej - od 
młodzieży po osoby w starszym 
wieku, z Ratowic i sąsiednich 
miejscowości. Członkowie chóru, 
mimo że nie posiadali wykształce-
nia wokalnego, bardzo intensyw-
nie, z wielkim zaangażowaniem 
i zapałem  pracowali nad pięk-
nym repertuarem muzyki sakral-
nej.  Początkowo chór uświetniał 
msze i lokalne uroczystości ko-
ścielne szlifując też swoje umie-
jętności. Z biegiem czasu dzięki 
szkoleniom i warsztatom o które 
zabiegali prowadzący,  chórzyści 

podnosili poziom umiejętności 
wokalnych i  zdobywali  niezbęd-
ną wiedzę. Wszyscy mieli wielką 
radość ze wspólnego przebywa-
nia i dzielenia się pasją dla śpiewu. 
Ten zapał zaowocował wkrótce 
sukcesami. 

 Chór  występował  podczas 
ważnych uroczystości, zaprasza-
ny był do innych parafii. Śpiewał 
gościnnie m. in. w Jelczu Lasko-
wicach, Gajkowie, Mąkoszycach, 
Minkowicach, Św. Katarzynie, By-
strzycy, Prudniku. Uświetniał msze 
odpustowe, uroczystości kościelne,  
śluby i  dożynki. Artyści  rokrocz-

nie w okresie  Bożego Narodzenia 
przygotowywali piękne koncerty 
kolędowe. Dawali także koncerty 
poza parafią  np. coroczny charyta-
tywny koncert kolęd, którego orga-
nizatorem jest parafia p.w. Miłosier-
dzia Bożego w Oławie, czy  Koncert 
Maryjny we wrocławskiej Archi-
katedrze p. w. Św. Jana Chrzcicie-
la. Poza oprawą mszy,  chór  miał 
w repertuarze także  klasyczne pie-
śni, m.in. „Panis Angelicus” Cesa-
ra Francka, „Laudate Dominum” 
Charlesa Gounoda, hymn Gaude 
Mater Polonia”, Kantatę Maryjną ks. 
I. O. Mańskiego. 

Chórzyści odbierali  wiele cie-
płych słów i pochwał, co jeszcze 
bardziej motywowało wszystkich 
do pracy i do podnoszenia swoich 
umiejętności. Skład chóru zmie-
niał się, ale przez cały czas działal-
ności grupy przewinęło się wielu 
wspaniałych artystów i amatorów 
pięknego, wielogłosowego śpie-
wu. Jednak rodzinne sprawy kie-
rownictwa  chóru  uniemożliwiły  
im dalsze prowadzenie zespołu. 
Kolejne trudności z pozyskaniem 
kadry prowadzącej doprowadziły 
w 2013 roku do zawieszenia  dzia-
łalności chóru „Vox Angelorum”. 

Beata Jagielska 

Dziś w cyklu POZNAJMY SIĘ  
przedstawiamy Państwa Bielawskich. 

Jesteśmy nowymi mieszkańcami 
Ratowic. Nazywamy się Renia i Ja-
nusz. Mieszkamy z dziećmi i treścia-
mi na ul Nowej. Zostaliśmy tu bardzo 
mile przyjęci przez sąsiadów. Jeszcze 
w czasie budowy domu mogliśmy li-

czyć na ich pomoc i pomoc sołtysa, 
za co dziękujemy. Jako nowi miesz-
kańcy widzimy, że cała społeczność 
Ratowic jest bardzo życzliwa. Cie-
szymy się ze to tutaj wybudowaliśmy 
nasz dom.

WITAMY!

ODESZLI
Od początku 2021 roku pożegnaliśmy kilku naszych mieszkańców:
25.01.2021   śp. Danuta Winnicka     ur.1933
24.01.2021   śp. Kazimierz Bartosik  ur. 1939
27.01.2021   śp. Zofia Ceńkar   ur. 1951
1.02.2021     śp. Mieczysław Kret      ur. 1955
Rodzinom zmarłych składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Dziś, na prośbę czytelników 
otwieramy nowa rubrykę w na-
szej gazecie.

Pierwszym odważnym które-
go przedstawimy  - jednym z naj-
młodszych  Mieszkańców  Rato-
wic jest Henryk Szczerba. Henio 
urodził się 17 listopada 2020 

roku. Ma dwóch starszych braci. 
Witamy Henryka i życzymy dużo 
zdrowia całej Rodzince!

Informacje zdjęcia no-
wonarodzonych Ratowiczan  
prosimy przysyłać na adres: 
beajagielska@op.pl
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LESŁAW HANISZEWSKI – RODZINA TO JEST SIŁA!
Czterdzieści lat temu na wrocławskiej AWF Wiesław Haniszewski zobaczył plakat reklamujący V Bieg 
Piastów. Tak rozpoczęła się absolutnie nadzwyczajna historia jednej z największych rodzin Piastów –  
z podwrocławskich Ratowic i okolic.

Wiesław opowiedział o Pia-
stach bratu Lesławowi. Biegó-
wek nie mieli nigdy na nogach, 
ale przecież świat należy do 
odważnych!

- Narty pierwszy raz zało-
żyliśmy w przeddzień startu – 
wspomina Lesław Haniszewski. 
- Antoni Magiera pokazał nam, 
jak stawiać kroki. Dystans 10 
kilometrów, który wtedy prze-
biegłem, wydał mi się zabójczy, 
pokonanie go kosztowało mnó-
stwo wysiłku, a na mecie myśla-
łem, że umrę!

Ale gdy wrócił z Piastów do 
domu, od razu kupił narty. I za-
częło się... Bieg Gwarków, po-
nownie Bieg Piastów, ale już 
na 25 km. Później oczywiście 
pięćdziesiątka.

- Poznałem świetne towarzy-
stwo z oddziału PTTK Psie Pole 
we Wrocławiu – opowiada Le-
sław Haniszewski. - Działał tam 
wspaniały Jerzy Zarębski z żoną. 

Zabierałem się z ich grupą au-
tobusem. Wciągnąłem w narty 
siostrę i narzeczonego kuzynki, 
Mariusza Głowackiego. Razem 
z nim powiedzieliśmy naszym 
dziewczynom, że nie pożenimy 
się z nimi, jeśli nie zaczną bie-
gać na nartach. I nauczyły się! 
Zimą zaczęły biegać, a w sierp-
niu i wrześniu były dwa wesela!

Rodzinne wyjazdy stały się 
regularne i częste. Gdy przy-
szły na świat dzieci, trzeba było 
samemu wynajmować autobus 
dla coraz liczniejszej rodziny na 
biegówkach. Inni w Ratowicach 
też chcieli być jak Haniszewscy, 
więc… Bywało tak, że w Jaku-
szycach spotykało się pół wsi. 

- Ze sto osób na pewno zara-
ziło się biegówkami, z czego pod 
moim okiem siedemdziesiąt – 
ocenia Lesław Haniszewski.

Widać to najlepiej podczas 
biegów rodzinnych, w których 
Haniszewscy startują zawsze – 

od 2000 roku, gdy klasyfikację 
rodzinną prowadziliśmy na Bie-
gu Tysiąclecia. Ostatnimi czasy 
biją się o prymat najstarszej fa-
milii Piastów w trakcie Rodzin-
nej 10, 11, 12… (dystans wydłu-
ża się z roku na rok).

- Oczywiście traktujemy to 
rekreacyjnie, chcemy po prostu 
być obecni. Rekordowo star-
towało nas 19 – mówi Lesław. 
- Skąd nas tylu? Moja mama 
pochodzi z dwanaściorga ro-
dzeństwa. Żyje nas w najbliższej 
okolicy 160. Jest skąd czerpać!

- Od 30 lat mam zwyrodnie-
nie stawu kolanowego. Biegówki 
to dla mnie sport idealny. Na-
wet po wylewie z nich nie zre-
zygnowałem – opowiada senior 
rodu. - Jestem żywym przykła-
dem i dowodem, że SPORT TO 
ZDROWIE!

PS. W całej tej historii wielkie 
uznanie i szacunek należy się też 
mojej żonie Lidii, która potrafi-

ła pogodzić bieganie na nartach 
z urodzeniem czwórki dzieci. 
To dzięki jej wsparciu i pomo-
cy wystartowaliśmy całą szóstką 
w rodzinnym Biegu Tysiąclecia, 
gdzie najmłodszy 7-letni Kacper 
pod jej opieką pokonał dystans 
14 km. Od tego zaczęły się na-
sze starty w biegach rodzinnych 
i tak zostało do dzisiaj. 

https://www.facebook.com/
biegpiastow

Fot. Marcin Oliva Soto

MY RATOWICZANIE…

SPOŁECZEŃSTWO
Dawnych listów czar
„Ludzie listy piszą nawet w małej wiosce”… Czyżby? Kiedy pytacie 
młodzież, czy pisze listy i kartki  pada odpowiedź: „tak, do dziadków”. 

Jak komuś wytłumaczyć dziś, 
że listy pisane odręcznie mia-
ły swój urok i charakter, skoro 
sama mam już problem z od-
ręcznym pisaniem? Będąc daw-
ną adeptką lekcji kaligrafii, sama 
„sadzę” teraz kulfony, bo prawie 
nie piszę odręcznie. 

Listy, drogie dzieci, te szelesz-
czące kartki papieru, odzwier-
ciedlały charakter i stan ducha. 
Gdy pisał do mnie z daleka uko-
chany, to wiedziałam, kiedy du-
szą go smutki i troski. Jego pi-
smo bowiem robiło się płaskie, 
jak elektrokardiogram niebosz-
czyka. Kartki zapisane lekko 
falującą linią oznaczały: mam 
dość wszystkiego. Nieczytelne, 
ale jasne.  Kiedy autor wpadał w 
radosny entuzjazm, wracały li-
terki, krzywe, ale euforyczne.

Ewa,koleżanka ze studiów. 
Zwiedzała świat, stając w cieka-
wych miejscach i hotelach. Jakże 

cudownie było otrzymywać od 
niej listy z Indii czy Australii, pi-
sane równiuteńkim pismem na 
ładnym papierze z logo hotelu. 
Ładne, okrągłe „a”, „B”niczym 
kobieta rubensowska, „i” pro-
ściutkie i z kropeczką nad głową 
a nie „Bóg wie gdzie”. Porządne 
literki zapowiadały interesującą 
treść i ukazywały zadowolenie 
autorki.

Listy Anne-Marie, francu-
skiej  przyjaciółki. Bardzo dłu-
gie i dowcipne, pisane zamaszy-
stymi hieroglifami. Dzięki nim 
nabrałam wprawy w odszyfro-
wywaniu informacji i później 
żadna praca pisemna uczniów i 
studentów a także recepty lekar-
skie nie były mi straszne. Przez 
jakiś czas w nasze listy ingero-
wał gorliwy cenzor, zamazując 
flamastrem informacje o tym, 
co autorki myślą o stanie wo-
jennym. Nasze listy kończyły się 

więc uszczypliwymi uwagami 
bezpośrednio do cenzora.

Listy mojej Babci. Listy mojej 
Babci to osobny rozdział wspo-
mnień epistolarnych w mym ży-
ciu. Zamaszyste piękne pismo 
panny urodzonej pod koniec 
XIX wieku, kiedy obowiązywa-
ła i forma i treść. Formę Babcia 
miała opanowaną do perfekcji,  
treść wypełniała sobą. Nawet 
najlichsze wydarzenie urasta-
ło pod jej piórem do zabawnej 
anegdoty. Jej literackie małe 
formy skierowane do wnuczki 
śmiały się i płakały razem z Nią. 
Zachowałam większość z nich. 
Podobnie jak listy rodziców. 

A dziś? Dziś są inne czasy. 
Wszyscy jesteśmy zdawkowi, 
jakbyśmy ciągle biegli. „Wrzu-
camy”, nie piszemy. Czytamy 
tytuły informacji a dziennikarz 
prasowy nie sprawdza pisow-
ni w słowniku ortograficznym. 

Gubimy literki, ale nie wracamy 
już ich poprawiać, komunikat 
czytelny. W życzeniach rozsyła-
my memy i obrazki, sztampową 
treść. Personalizowanie życzeń, 
to strata czasu. Tylko na rzecz 
czego? Serialu?

Tak musi być. Nie cofniemy 
się do epoki, gdy córka wyjeż-
dżała za granicę,  pierwszy list 
do rodziców przychodził po … 
3 tygodniach i był świętem. Jak 
to się ma do dzisiejszego „tylko 
daj znać, gdy dojedziesz” i mię-
dzykontynentalnych rozmów 
przez Whatsapp?

Pismo odręczne odchodzi w 
przeszłość. Zostaje klawiatura. 
A jeśli zabraknie prądu? Nie za-
braknie. Zresztą zawsze można 
narysować. Jak praprzodek w 
grocie w Lascaux. Wszystko już 
było.

Anna Nowacka
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KULTURA

Gwiazdozbiór

Nie zapominajmy o czytaniu!
Gdy za oknem prawdziwa zima – która zaskoczyła 
w tym roku chyba nie tylko drogowców – kuszą nas 
nieco zapomniane już przyjemności.  
W erze saneczkowania i morsowania warto jednak 
pamiętać także o… czytaniu!

Czas pandemii nie jest ła-
twy, ale można znaleźć w nim 
kilka pocieszeń – na przykład 
fakt, że wydawnictwa roz-
pieszczają nas ilością wspania-
łych premier. Jest z czego wy-
bierać! Zanim przyjdzie i na 
stałe zagości się u nas wiosna, 
wykorzystajmy zatem część 
czasu na wygrzewanie się pod 
kocem z książką w ręku…

Ali Smith – Zima 
Polskie wydanie drugiej 

części słynnej tetralogii mia-
ło niedawno swoją premierę. 
Jeśli nie znacie jeszcze „Jesie-
ni”, sięgajcie po nią szybko, 
żeby móc jeszcze zimą wziąć 
się za… „Zimę”! Fama głosi, 
że Ali Smith jest bardzo bliska 
otrzymania Nagrody Nobla…

Lindsay McCrae – Rok 
wśród pingwinów

Właściwie już sam tytuł po-
winien nas zachęcić do się-
gnięcia po tę książkę, praw-
da? To niesamowita relacja 
McCrae’a z jego wyprawy na 
Antarktydę i obserwacji pin-
gwinów cesarskich. Fascynu-
jąca niemal tak, jak najlepsze 
thrillery. Już bardziej zimowo 
się chyba nie da! 

V.E.Schwab – Niewidzial-
ne życie AddieLaRue

Niektórzy już przedpremie-
rowo stwierdzają, że to jed-

na z najważniejszych premier 
zimy, i to nie tylko dla mło-
dzieży. Podobno emocjonalna 
wędrówka, w jaką zabiera czy-
telnika ta książka, jest ekscy-
tująca. Adeline, główna boha-
terka, zawiera pakt z diabłem, 
ale w zamian… oddaje pamięć 
o sobie. Oznacza to, że nikt 
nigdy nie jest w stanie jej za-
pamiętać. Czy coś się zmieni, 
gdy wyruszy w podróż?

Jacek Galiński – Konku-
renci się pani pozbyli 

A żeby nie było wyłącznie 
poważnie i emocjonalnie, to 
warto sięgnąć po niezwykłą 
komedię kryminalną (nadra-
biając oczywiście wcześniej 
poprzednie jej części). Zofia 
Wilkońska, bohaterka wykre-
owana przez Galińskiego, to 
postać nietuzinkowa, a jej de-
tektywistyczne przygody za-
pewniają rozrywkę na wiele 
wieczorów (no, może nie aż 
tak wiele, bo czyta się te książ-
ki w okamgnieniu). 

To tylko promil arcycieka-
wych zimowych propozycji 
wydawniczych. Nie sposób nie 
przypomnieć sobie tutaj słów 
Wisławy Szymborskiej: „Czy-
tanie  książek to najpiękniej-
sza  zabawa, jaką sobie ludz-
kość wymyśliła.”

Agata Marszałek

Wielki Post
„Dopiero było Boże Narodzenie, już Wielki Post” 
– podobne zdanie usłyszałam w ostatnim tygodniu 
kilkanaście razy. Za każdym razem wywoływało we 
mnie większą irytację.

Dlaczego? Bo nieustannie 
ubolewam nad tym, jak bar-
dzo małą świadomość religij-
ną mamy jako wierzący, prak-
tykujący ludzie. Kościół przez 
cały rok urzeczywistnia wyda-
rzenia zbawcze po to, byśmy na 
nowo je przeżywali i coraz bar-
dziej zbliżali się do Boga. Jeśli 
natomiast do wydarzeń roku 
liturgicznego podejdziemy ty-
powo „po ludzku”, to właśnie 
wtedy pojawiają się określenia 
„dopiero było”, „znów”, „ko-
lejne wydatki”, „święta, świę-
ta i po świętach…”. Skoro „już 
Wielki Post”, to postanowiłam 
troszkę o nim opowiedzieć. 
Nie trzeba chyba wyjaśniać, 
że jest to czas, który przygo-
towuje nas do Świąt Wielka-
nocnych. Trwa on 40 dni i jest 
nawiązaniem do czasu prze-
bywania Jezusa na pustyni. 
Nie jadł, nie pił, był kuszony. 
Dał nam wzór tego, że każdy 
z nas w swoim życiu potrzebu-
je czasu na oczyszczenie ciała 
i duszy. Temu właśnie sprzyja 
ten WIELKI czas. Liczba 40, 
to liczba bardzo symboliczna. 
Tyle dni i nocy trwa Potop – 
następuje po nim oczyszczenie 
ziemi z grzechów i zła. Tyle lat 
Mojżesz wędruje z narodem 
Izraelskim wyprowadzając go 
z niewoli – by wreszcie odczuli 
wolność. Tyle dni Jezus prze-
bywa na pustyni i walczy ze 
złym duchem – by odczuć ulgę. 
Tyle dni trwa wreszcie Wielki 
Post – by po jego zakończeniu 
być bliżej Boga i cieszyć się 
ze zmartwychwstania. 40, to 
liczba wskazująca na trudno-
ści po których zawsze nasta-
je dobro. Fioletowy kolor szat 
liturgicznych i brak kwiatów 

przy ołtarzu, to symbol poku-
ty, wyciszenia. Czwarte przy-
kazanie kościelne informuje 
nas, że w tym świętym czasie 
należy powstrzymywać się od 
udziału w zabawach. W Śro-
dę Popielcową i Wielki Piątek 
wszystkich dorosłych (do 60. 
roku życia) obowiązuje post 
ścisły: spożywamy dwa posiłki 
lekkie i jeden do syta. W każdy 
piątek całego roku liturgiczne-
go obowiązuje zakaz spożywa-
nia pokarmów mięsnych dla 
wszystkich od 14. roku życia. 
W piątki Wielkiego Postu po-
winniśmy wziąć udział w Dro-
dze Krzyżowej, pokazując tym 
samym naszą wdzięczność 
Zbawicielowi za trud jaki dla 
nas wycierpiał, a w niedzielę 
wyśpiewać mu cześć wywo-
dzącymi się z polskiej tradycji 
Gorzkimi Żalami. Życzę każ-
demu z nas, byśmy rozumie-
jąc słowa „z prochu powstałeś 
i w proch się obrócisz”, pamię-
tali, że powstaliśmy z rajskie-
go prochu i do niego powróci-
my. To, jak napisał w ostatnim 
czasie jeden z ojców jezuitów, 
„nie przekleństwo, to pięk-
na obietnica!” Zróbmy zatem 
wszystko, by dobrze wykorzy-
stać nasz ziemski czas. Ćwicz-
my się w cierpliwości, zmagaj-
my wytrwale z problemami, 
bo przecież zbawienie przy-
szło przez krzyż. Chciejmy 
również okazywać wspomnia-
ną już wdzięczność za okaza-
ną nam miłość, bo przecież 
„nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje odda-
je za przyjaciół swoich”. Życzę 
owocnego przeżycia Wielkie-
go Postu! 

Marlena Rybicka

Mirosław Kropielnicki
Kochani,  
mamy dla Was autograf i pozdrowienia od 
Mirosława Kropielnickiego, lubianego aktora 
teatralnego i filmowego, ostatnio znanego z 
filmów „Znaki”, „Kler”, 25 lat niewinności”. 
W „Pierwszej Miłości” gra Seweryna. Pan 
Mirek bardzo lubi naszą miejscowość i jej 
mieszkańców i zawsze chętnie nas odwiedza!
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RATOWICE PEŁNE BLASKU – rozstrzygnięcie konkursu!!!
W czasie niedawnych świąt Bożego Narodzenia Ratowice były pełne blasku, światła i  cudnych 
ozdób. Można nawet powiedzieć, że w tym roku były jedną z najpiękniej przystrojonych świątecznie 
miejscowości w okolicy. Tak jest właściwie co roku.  
Od kilku lat Towarzystwo Przyjaciół Ratowic wraz z Radą Sołecką organizują konkurs na najpiękniej 
przystrojona posesję RATOWICE PEŁNE BLASKU. 

Komisja konkursowa kilku-
krotnie, dokładnie przemierzy-
ła  wszystkie ulice. Prawie każdy 
z domów  miał coś osobliwego. 
Dlatego niezwykle trudno było  
wybrać te posesje, które powin-
ny być nagrodzone. Wybraliśmy 
więc dekoracje nie tyle bogate, 
a raczej interesujące, kreatywne 
i piękne. Szukaliśmy ciekawych 
pomysłów i oryginalnych roz-
wiązań. Doceniliśmy też wysiłek 
włożony w przygotowania. 

Wśród  najbardziej pomy-
słowych znalazła się rozgwież-
dżona dekoracja w wykonaniu 
Państwa Rymkiewicz z ulicy Sło-
necznej – nie tylko pełna blasku, 
ale z ciekawymi rozwiązaniami 
w ogrodzie i na zewnątrz posesji. 
Pięknie prezentował się też dom 

Państwa Dąbrowskich z tej samej 
ulicy. Dekoracja delikatna z wiel-
kim smakiem i świątecznym cie-
płem.  Mikołajowe  czapeczki na 
świerkach stały się  hitem tego 
sezonu. Fantastyczny pomysł! 
To nasze dwa pierwsze miej-
sca. Na drugim miejscu znalazła 
się klasycznie błyszcząca świa-
tłem posesja Państwa Nowic-
kich z ulicy Wrocławskiej. Trze-
cie miejsce przyznaliśmy posesji 
Państwa Kogut z ulicy Nowej. 
Zamierzaliśmy  wyróżnić kilka-
dziesiąt innych domów, bo tyle 
było tych odważnych i bogatych 
dekoracji, ale po burzliwej dys-
kusji poprzestaliśmy na czterech 
posesjach: Państwa Zendwale-
wicz i Państwa Dydyńskich z uli-
cy Polnej oraz przyciągających 

uwagę dekoracjach Państwa Ma-
czuba z ulicy Odrzańskiej i Pań-
stwa Konik z ulicy Wrocławskiej. 
W konkurencji choinek wyróż-
niliśmy pięknie, jak co roku,  
udekorowane  drzewka Państwa 
Haniszewskich i Państwa Pa-
cyna -  obie z ul. Wrocławskiej. 
Wszyscy wyróżnieni otrzymali 

dyplomy i upominki ufundowa-
ne przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ratowic. Gratulujemy i dzięku-
jemy wszystkim, którzy zadbali 
o wystrój swoich posesji. Mimo 
kiepskiej pogody świąteczne spa-
cery po Ratowicach były praw-
dziwą przyjemnością!!!

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic

Zespół redakcyjny pod kierownictwem Beaty Jagielskiej
e-mail: ratowice.redakcja@interia.pl
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METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
SZKŁO
PAPIER
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
ZMIESZANE 

PAMIĘTAJ, ŻE OPISANE POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI NALEŻY 
WYSTAWIAĆ NA JEDEN DZIEŃ PRZED TERMINEM ODBIORU W MIEJSCU 

WIDOCZNYM I DOSTĘPNYM BEZ KONIECZNOŚCI WCHODZENIA NA POSESJĘ!
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