
RATOWICE PEŁNE BLASKU 2021  
– ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU!!!
W czasie niedawnych świąt Bożego Narodzenia Ratowice były pełne 
blasku, światła i  cudnych ozdób. Tak jest właściwie co roku. Od kilku lat 
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic wraz z Radą Sołecką organizują konkurs 
RATOWICE PEŁNE BLASKU, na najpiękniej przystrojona posesję.

W tym roku szukaliśmy cie-
kawych pomysłów i oryginal-
nych rozwiązań. Doceniliśmy też 
wysiłek włożony w przygotowa-
nia. Pierwsze miejsce w konkur-
sie przyznaliśmy niepowtarzalnej 
iluminacji  posesji Państwa Bie-
lawskich z ul. Nowej. Dwa drugie 
miejsca przypadły Państwu Par-
tykom z ul. Spacerowej i Państwu 
Cwynar z ul. Nowej. Na trzecim 
miejscu znalazły się bogate dekora-
cje Państwa Konik z ul. Wrocław-
skiej i Państwa Zendwalewicz z ul. 
Polnej.  W rywalizacji na najpięk-
niejszą choinkę zewnętrzną nagro-

dziliśmy przepiękne drzewka przy 
Zakładzie Gospodarki Komunal-
nej, oraz przy posesjach Państwa 
Kogut i Państwa Dancewicz. 

Niezwykle trudno było  wy-
brać te posesje, które powinny 
być nagrodzone. Dlatego posta-
nowiliśmy dodatkowo wyróżnić 
dekoracje Państwa Kuneckich z 
ulicy Poprzecznej, Państwa Skrok, 
Państwa Maczuba,  Państwa Jasiń-
skich z ul. Odrzańskiej, Państwa 
Parzyszek,   Państwa Turkawskich  
z ul. Wrocławskiej,  Państwa Ła-
cina z ul. Odrzańskiej, Państwa 
Małkowicz z ulicy Spacerowej, 

Państwa Rodak, Państwa Biał-
kowskich z ulicy Wrocławskiej, 
oraz  Państwa Szałajko i Państwa 
Sidorowicz z ul. Polnej.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali 
dyplomy i upominki ufundowa-
ne przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ratowic, Urząd Gminy Czernica 
i Powiat Wrocławski. Gratulujemy 
i dziękujemy wszystkim, którzy 
zadbali o wystrój swoich posesji. 
Świąteczne spacery po Ratowicach 
były prawdziwą przyjemnością!!! 

/tpr/

DZIĘKUJEMY! 
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic dziękuje wszystkim darczyńcom za wsparcie 
finansowe udzielone naszemu Stowarzyszeniu w postaci odpisu 1% podatku  
w 2021 roku. 

Od kilkunastu lat prowadzi-
my szeroko zakrojoną działal-
ność 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 środki 
i realizujemy projekty, dbamy o 
dobry wizerunek naszej wsi, po-
dejmujemy wszelkie inicjatywy, 
które służą dobru naszej miej-
scowości i jej mieszkańców. Pra-
cujemy 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 Ra-
towic, za dotychczasowe wpłaty 
oraz za każdą inną formę pomo-
cy serdecznie dziękujemy i pro-
simy o przekazanie 1% podatku 
na TPR w 2022 roku.

 Aby to zrobić należy wskazać 
w zeznaniu podatkowym Towa-
rzystwo Przyjaciół Ratowic i po-
dać numer KRS 0000256956 

Możecie też Państwo zawsze 
przekazać dowolną wpłatę na 
konto Towarzystwa Przyjaciół 
Ratowic /w tytule wpłaty prosi-
my koniecznie wpisać WPŁA-
TA NA DZIAŁALNOŚĆ STA-

TUTOWĄ/. Numer konta: 
04 9585 0007 0020 0200 0299 
0001 BS w Oławie.

Nawet najmniejsza pomoc, 
którą Państwo nam oferuje-
cie jest bezcenna. To gest który 
procentuje i pomaga rozwijać i 
promować Ratowice. Jesteście 
dowodem istnienia ludzi dobrej 
woli na których można polegać. 

Prezes TPR Beata Jagielska
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SZUKAJ NAS…
…na naszym profilu 

facebookowym: 
Towarzystwo Przyjaciół 

Ratowic. 
Znajdziesz tam zawsze 
aktualne, najświeższe  

i najciekawsze informacje  
z życia wsi, gminy i regionu. 
Publikujemy tam materiały 
historyczne, ciekawostki, 

zdjęcia. Zachęcamy do 
rozmowy, wymiany 

poglądów. Proponujemy 
ciekawe konkursy. Nawet 
na końcu świata będziesz 
wiedzieć co się dzieje w 

Ratowicach. Możesz z nami 
redagować ten profil. 

Lubi nas już ponad 2 100 
osób. Polub nas, polub 

Ratowice, bo warto!

Świąteczna iluminacja 
z 28 gwiazd na ulicach 
Ratowic
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Zapraszamy do zarejestrowania się w bezpłatnym serwisie informacyjnym SMS.  
Rejestrując się systemie SISMS otrzymacie Państwo najważniejsze lokalne informacje w postaci SMS.  
W sytuacjach zagrożenia najważniejsze jest skuteczne i szybkie przekazanie do Państwa ostrzeżenia.  

Informacje o zbliżających się zagrożeniach pozwolą uchronić się przed utratą zdrowia lub życia oraz uniknąć 
strat materialnych. Również przydatne będą lokalne informacje o wszelkich utrudnieniach, ważnych 

wydarzeniach i imprezach na terenie Gminy.
ŁATWA REJESTRACJA 

Jak zarejestrować się aby otrzymywać bezpłatne informacje SMS? 
1. Włącz w swoim telefonie komórkowym tryb wysyłania wiadomości SMS 

2. Jako wiadomość wpisz kod rejestrujący dla Ratowic – tak.dwr0112 
(W treści SMS powinien być wpisany tyko kod rejestrujący serwis. Zawarty w kodzie znak „0” jest cyfrą „ zero” )

3. Wpisując kod rejestrujący zwróć uwagę na kropkę i brak odstępów 
4. Wyślij SMS na numer 661 000 112 

5. Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji w serwisie 
6. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej sisms.pl

GMINNY SYSTEM
OSTRZEGAWCZO – INFORMACYJNY 

Będzie kolejna tablica historyczna!
Ratowice to miejscowość o ponad 800 letniej historii, z 
wieloma ciekawostkami historycznymi i miejscami, które 
zasługują na pamięć.

W 2020 roku staraniem To-
warzystwa Przyjaciół Ratowic 
powstała tu ścieżka historyczna 
w formie dzięsieciu tablic opi-
sujących najciekawsze miejsca, 
ludzi i wydarzenia. Niedawno  
wzbogaciliśmy ją  o dwie nowe 
tablice. Pierwsza z nich wita 
wszystkich przy skrzyżowaniu 
ulicy Wrocławskiej i Polnej od 
strony Czernicy i przedstawia 
naszą zabytkową aleję lipową 
powiązaną z historią Ratowic. 
Drugą usytuowaliśmy przy 
cmentarzu parafialnym z zabytkowym 
lapidarium i pomnikiem ku czci po-
mordowanych na Wschodzie. Obie 
tablice powstały w ramach projektu 
„Spotkania z historią” sfinansowanego 
z dotacji  Urzędu Gminy Czernica. W 
ramach tego projektu odbyło się też je-
sienią miedzypokoleniowe „Spotkanie 
z historią Ratowic”, na którym młodzi 
ludzie poznawali dawne dzieje naszej 
wsi. 

Ale to nie koniec! W styczniu pod-
pisaliśmy umowę na kolejny projekt, w 
ramach programu PoMOC z Toyoty”.  
Firma TOYOTA i jej pracownicy stara-
ją się  wnosić aktywny wkład w rozwój 
swoich lokalnych społeczności. Dofi-
nansowanie z projektu pozwoli na usta-
wienie kolejnej tablicy i zorganizowa-
nie, we współpracy ze szkołą, konkursu 

historycznego i questu dla młodzie-
ży. Bardzo dziękujemy  pracownikom 
Toyoty, którzy wsparli ten projekt, a 
szczególnie jesteśmy wdzięczni naszej 
mieszkance, Pani Wiolecie Slabik – Na-
ziębło, za jej zaangażowanie w projekt. 
Na nowej tablicy przedstawimy historię  
Młodzieżowego Domu Kultury, przy u. 
Sportowej, przekształconego w czasie 
II wojny światowej na biura koncernu 
chemicznego   I. G. Farbenindustrie. 
Usytuowano tu także pierwsze biura 
powstających  w Jelczu zakładów zbro-
jeniowych Friedrich Krupp-Bertha 
Werke.  Logo tej firmy do dziś znajdu-
je się na budynku przy boisku sporto-
wym w Ratowicach.  W ramach pro-
jektu przygotujemy także mapkę naszej 
ścieżki historycznej.              

Beata Jagielska

Spacer po Ratowicach 
powraca!
Uwaga, uwaga. Przywołujemy Waszą uwagę, 
kochani Czytelnicy, z prostego powodu – jest 
się czym cieszyć. Bo od niedawna mamy 
znów wyjątkową okazję – okazję zwiedzania 
Ratowic bez wychodzenia z domu.

Ba, możemy mieszkać 
setki, tysiące kilometrów 
od Dolnego Śląska, a wciąż 
oglądać naszą malowniczą 
wieś, prawie jakbyśmy rze-
czywiście po niej spacero-
wali. Dowiemy się w dodat-
ku co nieco o jej historii! 

Spytacie – jak? Okazu-
je się, że wystarczy wejść 
na naszą ratowicką stronę 
www.ratowice.pl, lub klik-
nąć w link http://www.ra-
towice.pl/spacer_nowy/ i… 
wirtualny spacer po Rato-
wicach zaoferuje nam wię-
cej, niż się spodziewamy.  

Niezależnie od pogo-
dy, mamy zagwarantowany 
spacer w pełnym słońcu – 
choćby za oknem wiało i lał 
ulewny deszcz. 

Choćby siarczysty mróz 
nie zachęcał do wychodze-
nia z domu nawet na mo-
ment, wędrówka po Rato-
wicach jest możliwa – bez 
wstawania z fotela! 

TPR przygotowało spa-
cer w 2016 roku,  ale przez 
ostatni rok ze względów 
technicznych nie był aktyw-
ny. Niedawno udało się go 
odświeżyć i znów możemy 
kontynuować zwiedzanie 
– zdobywając przy okazji 
nowe informacje o budyn-
kach i miejscach, które co-
dziennie mijamy, a o któ-
rych warto wiedzieć więcej. 

Przy okazji uzupełnili-
śmy go o piękne zdjęcia z 
drona. 

Chyba nie trzeba nawet 
nikogo namawiać na sko-
rzystanie z tak atrakcyjnej 
„wycieczki”. Wycieczki, któ-
ra sprawia, że możemy być 
naprawdę dumni z tego, 
skąd pochodzimy. 

A tym, którzy Ratowic nie 
widzieli „na żywo” z pew-
nością pokaże, jak prężnie 
działająca i jak bardzo intere-
sująca – historycznie i tury-
stycznie - jest nasza wieś.    

Agata Marszałek

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic WIRTUALNYM (KR)OKIEM

WIEŚCI GMINNE
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KRÓTKO…
 z Od stycznia br. ruszyła w naszej gminie 
Nieodpłatna Pomoc Prawna w budynku 
GOPS w Czernicy (porady na razie będą 
odbywały się zdalnie - telefonicznie bądź 
mailowo). Pomoc obejmuje poradnictwo 
rodzinne, pedagogiczne, psychologiczne, 
praw dziecka oraz z zakresu pomocy 
społecznej. Zapisy pod nr tel. 71/ 722 17 05

 z Zakończono realizację zadania dotyczącego 
oświetlenia drogowego na łuku ul. 
Wrocławskiej przy cmentarzu. Powstało 5 
nowych punktów oświetlenia drogowego.
Koszt robót budowlanych wyniósł 38130 zł i 
został sfinansowany z budżetu gminy.

 z Zakończone zostały prace przy wymianie 
barier zabezpieczających na łuku  ul. 
Wrocławskiej. 

 z Sołtys Ratowic informuje, że w lutym 
będzie roznosił nakazy podatkowe na 2022 
rok. Pierwszą ratę podatku będzie natomiast 
można wpłacać w sołtysówce 11, 14 i 15 
marca, w godz. 15.00 – 18.00. 

 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. Można także 
przesłać zdjęcia w wersji elektronicznej. 

 z Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 
Wrocławiu informuje, że mieszkańcy gminy 
Czernica mogą korzystać z  Warsztatu 
Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej w Dobroszowie Oleśnickim 
w gminie Długołęka przy ul. Portugalskiej 
2. Warsztaty przeznaczone są dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz 
ruchową, które posiadają orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności ze 
wskazaniem do uczestnictwa w terapii 
zajęciowej. Uczestnicy mają zapewniony 
bezpłatny dowóz.Osoby zainteresowane 
uczestnictwem w Warsztacie proszone są o 
kontakt pod nr tel. 790 766 170 lub drogą 
mailową na adres: dobroszow.wtz@gmail.
com. 

Ratowice pomagają!
Podczas kiermaszu charytatywnego w świetlicy w 
Ratowicach, 5 grudnia 2021 roku zorganizowanego 
dla Wiktorii Krawczyk z Gajkowa, udało się zebrać 
1687 zł.

Pieniądze przekazaliśmy na 
konto Wiktorii, która potrzebu-
je kosztownej operacji. Przypo-
mnijmy, że dziewczyna ogrom-
nie cierpi, gdyż pogarsza się 
skolioza kręgosłupa, która do-
prowadza do przemieszcza-
nia narządów wewnętrznych 
i ich nieprawidłowego działa-
nia. Powoduje ból. Wiele tru-
du sprawia Wiktorii pisanie, 
rysowanie, samodzielne spoży-
wanie posiłków, a nawet czyta-
nie. Sama rehabilitacja i nosze-

nie gorsetu już nie wystarczają. 
Wiktoria jest  po wizycie i ba-
daniach w Orthopadische Kin-
derklinik Aschau w Niemczech. 
Okazało się, że tamtejsi lekarze 
mogą pomóc. Można zopero-
wać kręgosłup. Operacja jest 
bardzo kosztowną konieczno-
ścią i powinna się odbyć jeszcze 
w styczniu 2022 r. Mamy na-
dzieję, że wszystko się uda. 

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim, którzy nas odwiedzili i do-
łożyli swoją cegiełkę do zbiórki. 

Dziękujemy też wszyst-
kim wspaniałym Pa-
niom, które upiekły 
ciasta i osobom, które 
przekazały swoje niepo-
wtarzalne wyroby ręko-
dzielnicze na kiermasz. 

Szczególnie docenia-
my i dziękujemy za czas 
i pracę Agacie Wojta-
szewskiej i Wiesła-
wie Durejko i naszym 
wspaniałym wolonta-
riuszkom, Ewie Ceńkar, 
Marzenie Turkawskiej, 
Beacie Jagielskiej oraz 
Michelle Fischer, Mai 
Pinkosz i Aleksandrze 
Miłan - Cholewa ze 
Szkolnego Koła Wolon-
tariatu przy SP w Rato-
wicach. Dobra robota!    

/TPR/

SPOŁECZEŃSTWO

WIRTUALNYM (KR)OKIEM

Wielu z nas z ciekawością oczekiwało  
na kolejną edycję  

KALENDARZA RATOWICKIEGO!
Mieli rację, bo jak zawsze jest na co popatrzeć. Kalendarz 

nawiazuje do tytułu „Najciekawszej Wsi Dolnego Śląska”, który 
Ratowice zdobyły w ubiegłorocznym plebiscycie Radia Wrocław. 
Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia. Cieszymy się z pięknie wy-

danego kalendarza. Tradycyjnie już redakcją kalendarza zajęła się 
Pani Beata Jagielska, a piękną oprawę graficzną i druk dołożyła 

ZŁOTA SOWA. To już XV edycja kalendarza. Ciekawe, czy znaj-
dziemy takie osoby, które mają komplet piętnastu wydawnictw? 

Tegoroczne Kalendarze Ratowickie są jeszcze dostępne u Sołtysa, 
w bibliotece i w naszych sklepach.

/TPR/
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ODESZLI

W ostatnim czasie pożegnaliśmy  dwoje naszych  mieszkańców:

19.12.2021   śp. Helena Wodnicka           ur.1950  
11.01.2022   śp. Antoni Ługowski           ur. 1949

Rodzinom zmarłych składamy najszczersze wyrazy współczucia.

GWIAZDY W RATOWICACH? 
Kilka miesięcy temu jeden z naszych mieszkańców, który obecnie mieszka za granicą - Pan Henryk 
Piechota, podarował nam świąteczną iluminację, składającą się z 28 świecących gwiazd.  

To piękny gest i dowód pa-
mięci o rodzinnej miejscowości. 
Udało się przetransportować 
gwiazdy do Ratowic i zamierza-
liśmy powiesić je na lampach 
ulicznych. Formalności trwały 
długo i niestety nie udało się! 
Tauron postawił zaporowe wa-
runki cenowe, więc trzeba było 
zrezygnować z projektu. 

Żeby jednak, zgodnie z za-
łożeniem, cieszyły nasze oczy, 
zdobiły Ratowice i były dopeł-
nienie świąt,  w tym roku zapro-

ponowałem Wam nieodpłatne 
wypożyczenie gwiazd do ude-
korowania posesji. Rzeczywiście 
pięknie prezentowały się przy 
domach i ulicach. Dziękuję za 
wsparcie inicjatywy. Nie rezy-
gnuję jednak z projektu i mam 
nadzieję, że w przyszłym roku 
się wszystko uda. 

Proszę oczywiście o zwrot 
zdemontowanych gwiazd (tel. 
601 727 190)

Sołtys Ratowic

 Jarosław Jagielski

MIKOŁAJEK CZAS... 
W tym roku udało się, po długiej przerwie, 
wreszcie zaprosi do Ratowic Św. Mikołaja!   

Wszystkie dzieci, które przy-
były z tej okazji do naszej świe-
tlicy miały okazję obejrze przed-
stawienie o Zuzi, która się nudzi 
i wziąć udział w zabawach przy-
gotowanych przez Panią Teatrzyk. 
Czekając na Świętego, dzieci de-
korowały pierniki i delektowały 
się owocami i czekoladą z fontan-
ny. Święty Mikołaj nie zawiódł. 
Przyjechał z worem pełnym pre-
zentów. Było wiele radości! Potem 

jeszcze piękne pamiątkowe zdję-
cia i …  do zobaczenia za rok. 

A ja pięknie dziękuję wszyst-
kim, którzy pomogli w przygoto-
waniu imprezy – Kaudii Kąca – Ja-
sic, Beacie Jagielskiej, Ewie Ceńkar, 
Lechowi Haniszewskiemu, Patry-
kowi Jagielskiemu i Kołu Gospo-
dyń, które, jak co roku, dochód z 
zabawy andrzejkowej przeznaczy-
ło na organizację Mikołajek dla 
dzieci.

Sołtys Ratowic Jarosław Jagielski

JARMARK ADWENTOWY 
Udało się! Mimo trudności i pandemicznych 
czasów spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, bawiliśmy 
się! Kolorowe stoiska, wesoła muzyka, piękne 
drobiazgi i smaczne potrawy, tradycyjne grzane 
wino sołtysa. Było klimatycznie, serdecznie i 
świątecznie.    

Tegoroczny grudniowy Jar-
mark Adwentowy w Ratowicach 
to był nasz trzydziesty jarmark, 
ale nigdy jeszcze tak bardzo nie 
cieszyliśmy się z możliwości 
bezpośredniego spotkania twa-
rzą w twarz i towarzyskiej roz-
mowy. Tę okazję wykorzystało 
w ciągu kilku godzin jarmarku 
bardzo wielu Ratowiczan i Go-
ści! Dziękujemy im za to, bo po 
to właśnie pracujemy! Dzięku-
jemy wspaniałym wystawcom. 
Dziękujemy też wszystkim, któ-
rzy bezinteresownie pomogli w 
przygotowaniu sali, zakupach, 
ustawianiu stoisk, przygotowa-
niu potraw, sprzątaniu itd., itp. 

- Ewie Ceńkar, Marzenie Tur-
kawskiej, Małgorzacie Kolań-
skiej,  Krystynie Buczak, Ewie 
Dydyńskiej, Wandzie Herich,  
Alicji Haniszewskiej, Małgorza-
cie Herich, Jadwidze Fiszer, Jo-
lancie Szymczyk, Aleksandrze 
Raczkowskiej, Jarosławowi Ja-
gielskiemu, Waldemarowi Ceń-
kar, Lechowi Haniszewskiemu, 
Jackowi Kolańskiemu. Za pięk-
ne zdjęcia dziękuję Robertowi 
Nowackiemu. Nasz dochód z 
jarmarku przeznaczymy na or-
ganizację Babskiego Wieczoru /
jeśli sytuacja covidowa pozwoli/, 
więc do zobaczenia już wkrótce!

Beata Jagielska Prezes TPR

SPOŁECZEŃSTWO
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ATAK UPA NA PUŹNIKI W 1945 WG WSPOMNIEŃ ZBIGNIEWA SZCZUPACZYŃSKIEGO 
Publikujemy wspomnienia Zbigniewa Szczupaczyńskiego dotyczące ataku UPA na Puźniki w roku 1945, 
będące kontynuacją wspomnień przedstawionych we wcześniejszym artykule „Puźniki 1939-1944” i 
stanowiące tylko fragmenty obejmujące same Puźniki. Prezentowane poniżej wspomnienia tragicznej 
nocy z 13 na 14 lutego 1945 autora odnoszą się wydarzeń mających miejsce w Klukowie, które były 
przysiółkiem Puźnik.  

Nowy rok 1945
Zbliżał się nowy, 1945 rok. Za-

pamiętałem północ sylwestrową. 
Nowy rok przywitaliśmy wyjątko-
wo radośnie, licząc na jego przy-
chylność włącznie z końcem woj-
ny. Kto miał broń palną, rakietnicę 
– oddawał salut powitalny na część 
nowych nadziei i lepszych czasów. 
Te strzały, a szczególnie rakiety wy-
strzeliwane w powietrze były dla 
okolicznych wiosek ukraińskich 
dowodem, że Puźniki dysponują 

siłą i są gotowe do odparcia każde-
go ataku.

Warty
Ale były to jedynie pozory. 

Prawda była inna. Wielu mężczyzn 
ubyło z rodzinnych domów. Jed-
nych NKWD aresztowało, innych 
powołano do wojska. Obrona po-
została w rękach starszych panów i 
„młodzieńców”. Wieś przeto została 
poważnie osłabiona i obowiązkiem 
każdego, kto mógł udźwignąć ka-
rabin, było w jakiejkolwiek formie 
brać udział w czuwaniu i ewentu-
alnej obronie. Zorganizowano kilka 
punktów obserwacyjnych połączo-
nych w jeden system alarmowy.

Mój udział w tym łańcu-
chu działań zapobiegawczych 
był skromny. Wraz z innymi dwa 
razy w tygodniu obserwowaliśmy 
przedpole Klukowa oraz drogi wio-
dące do Puźnik. W tym celu wcho-
dziliśmy na „horb”, czyli na wznie-
sienie zwane z ukraińska „horbem”, 
i tam wypatrywaliśmy wroga. Naj-
przyjemniejsze dyżury były nocą, 

szczególnie gdy księżyc oświetlał 
śniegiem przykrytą ziemię. Bawi-
liśmy się w zimowy sposób przez 
całe godziny swojego dyżurowania. 
Mroźny blask księżyca podkreślał 
piękno krajobrazu, który zachęcał 
nas do sportów zimowych.

Aby jednak sumiennie peł-
nić swoje dyżury, nie tracąc ani na 
chwilę z pola widzenia naszych sek-
torów, tworzyliśmy rotację, jedna 
grupka obserwowała, druga zjeż-
dżała w dół do Potoczka. Po dwóch, 
trzech zjazdach następowała zmia-
na. Takie zmiany pozwalały nam 
nie tylko rozkoszować się zjazdami 

(na sankach, nartach), ale jednocze-
śnie dawały możliwość przy wejściu 
na górę – rozgrzania się. Przecież 
była to zima z niskimi temperatu-
rami. Dla nas młodych były to naj-
piękniejsze igraszki zimowe, cho-
ciaż w scenerii karabinu.

Tak w ciągłym wyczekiwaniu 
upłynął nam styczeń. W lutym 
babcia [Genowefa Poterałowicz] 
zaproponowała, żeby wychodzić 
na nocleg do cioci Kasi [Katarzy-
na Komarnicka z d. Poterałowicz]. 
Z domu babci, w razie napadu, 
mamy długą drogę ucieczki rowem 
do lasu. Ciocia mieszkała trochę na 

HISTORIA
Staw Miłoszycki
Doskonale znany mieszkańcom Ratowic staw - niegdyś popularne miejsce letnich igraszek nad wodą. 
Obecnie użytkowany przez Koło Wędkarskie. Staw potocznie nazywany „Jeziorkiem”, albo „Stawem 
Miłoszyckim”, tak naprawdę znajduje się w obrębie wsi Ratowice. Historia jego powstania jest dośc 
tragiczna.  

Przytaczamy jej fragment za 
internetowym portalem „Ko-
mentator”na: www.komentato-
reuropa.pl/page31.html. „Staw 
Miłoszycki to jedno z kilku wy-
robisk, które następnie zalała 
woda. Niewolnicy Trzeciej Rze-
szy w bardzo trudnych warun-
kach wydobywali stąd piach na 
potrzeby budowanej na terenie 
dzisiejszego Jelcza-Laskowic   fa-
bryki zbrojeniowej Kruppa „Ber-
thawerke”. Podobne trzy inne 
wyrobiska istniały w   dawnym 
Jeltschu. Do dziś funkcjonują 
pod nazwami: „stawy”, pierwszy, 
drugi i trzeci. Zarówno tam, jak i 
w Miłoszycach - ludzie w pasia-
kach pracując w trudnych wa-
runkach zmuszani byli do pra-

cy przy wydobyciu surowca na 
potrzeby hitlerowskiej machiny 
wojennej. Po dnie wyrobiskach 
były poprowadzone tory, a na 
nich wózki pchane przez więź-
niów, wyzwoliły urobek na je-
den z brzegów. Następnie piach 
był transportowany do nieopo-
dal budującej się fabryki Kruppa. 
Ta była oddalona około jednego, 
do dwóch kilometrów. Niemiec-
cy wartownicy i kapo byli wy-
jątkowo brutalni i bardzo często 
znęcali się nad więźniami pracu-
jącymi przy powstawaniu tego 
wyrobiska. Z wyznań więźniów 
wiemy, że niejeden z nich pra-
cę na rzecz fabryki zbrojeniowej 
Kruppa „Berthawerke” przy-
płacił zdrowiem i życiem. W la-

tach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku, ten 
akwen cieszył się znaczną popu-
larnością wśród okolicznej lud-
ności. Dzieci, młodzież, ale i do-
rośli przychodzili tutaj zażywać 
kąpieli, pomimo że nigdy nie 
było na tym akwenie strzeżone-
go kąpieliska. Zdarzały się tutaj 
przypadki utonięć. Z opowieści 
jednego z okolicznych mieszkań-
ców wiemy, że osoba, która na 
początku lat siedemdziesiątych 
XX wieku zanurkowała zbyt głę-
boko zraniła się najprawdopo-
dobniej o pozostawiony na dnie 
jeden z wagoników, który słu-
żył do wywożenia urobku. Nie 
wiadomo jednak, czy ten został 
wyciągnięty na brzeg i stąd wy-

wieziony, czy być może nadal 
znajduje się na dnie – teraz pew-
nie przykryty już grubą warstwą 
piasku i mułu. Akwen w Miło-
szycach jest mocno zarośnięty, a 
lustro wody nieco się obniżyło w 
stosunku do tego, co było jeszcze 
trzydzieści lat temu. Z uroków 
stawu korzystają wędkarze i oso-
by chcące zażyć odpoczynku nad 
wodą. Nie wszyscy jednak wie-
dzą o mrocznej, wojennej histo-
rii tego miejsca, które ponad 80 
lat temu było świadkiem wielu 
okrutnych wydarzeń i cierpienia 
wielu ludzi. Staw w Miłoszycach, 
dawne wyrobisko, dzięki wędka-
rzom i letnikom zyskało nowe 
życie.

Źródło: Wikipedia
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uboczu, pod osłoną skarpy z jednej 
strony i bliżej lasu, a zabudowania 
położone były tuż nad wąwozem.

Zaczęła się wędrówka. W każ-
dy wieczór wychodziliśmy z domu 
do cioci, pomimo że przy takiej ilo-
ści osób wygód tam nie było. Sy-
pialiśmy na podłogach, jak śledzie 
w beczce, w ubraniach, zdejmu-
jąc jedynie buty. U cioci na noclegi 
zbierała się cała rodzina i niektórzy 
mieszkańcy Klukowa. Bywały noce, 
że oprócz domowników na nocleg 
zgłaszało się dwadzieścia osób do-
datkowo. Tak długie czuwanie i nie-
wygody nocą trochę nas wszystkich 
zmęczyły i uśpiły. Nawet młodym 
znudziły się harce zimowe.

Koniec karnawału
Zbliżał się koniec karnawału. 

Zaczęliśmy organizować u Leszka 
[Poterałowicza] tańce i ci, którzy 
byli wolni od dyżuru, przychodzi 
na tańce. Były to moje pierwsze 
kroki taneczne, jeżeli chodzi o ta-
niec towarzyski. Przygrywano na 
grzebieniu, łyżkach, a stół i przy-
krywki do garnków służyły jako 
perkusja. Nie mieliśmy nafty. Izbę 
oświetlaliśmy łuczywem, co było 
przyczyną dodatkowej uciechy 
karnawałowej.

Często izba była pełna mło-
dzieży w różnym wieku. Zabawy 
te zwykle trwały do północy. Po 
zabawie, gdy do cioci Kasi dociera-
łem, wszystkie miejsca zwykle były 
już zajęte. Z tego powodu często 
nie wysypiałem się i po nocy, po 
powrocie do domu, odsypiałem 
swoje braki.

Trzynastego lutego kończył się 
karnawał i kończył się czas zabaw. 
Zakończenie karnawału zorgani-
zowaliśmy jak zwykle u Leszka. 
Rozgrzaliśmy kuchnię, do popiołu 
drzewnego wsypaliśmy sporą ilość 
ziemniaków, ktoś przemycił trochę 
samogonu i rozpoczęła się zabawa 
na sto dwa. Bawiliśmy się (nie tyl-
ko tańcem) do prawie dwunastej.

Środa Popielcowa
Kiedy po zabawie dotarłem 

do cioci, była już Środa Popielco-
wa, zaczął się dzień 14 lutego 1945 
roku. Jak w każdą noc, położyłem 
się obok innych śpiących już osób, 
zdejmując jedynie trzewiki, kurtkę 
i marynarkę, i natychmiast zasną-
łem, a może jeszcze szybciej. Do-
brze już spałem, gdy nad śpiącymi 
ktoś wykrzykiwał: banderowcy… 
uciekać do lasu.

Ktoś inny zaczął mnie tarmosić 
i krzyczeć: wstawaj i uciekaj… Ze-
rwałam się z podłogi półprzytom-
ny nie wiedząc, co mam czynić. W 
izbie powstała panika, jedni usiło-
wali coś na siebie włożyć, inni wy-

skakiwali na podwórko, a wszyscy 
nawzajem ciągle się nawoływali. 
Usłyszałem głos mamy. Ponagla-
ła babcię do wyjścia. Chwyciłem 
swoje buty i wyskoczyłem boso 
na podwórko. Zetknięcie z zim-
nym śniegiem otrzeźwiło mnie 
zupełnie. Buty trzymając cały czas 
w ręku nałożyłem na bose, mokre 
nogi.

Łuny palącego się Klukowa i 
ryki zwierząt przeraziły mnie tak 
bardzo, że nie mogłem poradzić 
sobie z zasznurowaniem swoich 
butów. Sąsiednie domy już się pali-
ły, a w ogrodach widać było poru-
szających się bandytów, niektórzy z 
nich biegli w naszą stronę z palą-
cymi się pochodniami. Z naszego 
podwórka strzelano z broni strze-
leckiej. Kilka osób osłaniało naszą 
ucieczką do wąwozu i dalej w las. 
Nawoływano do pośpiechu, a ja 
nadal nie mogłem sobie poradzić 
przy sznurowaniu trzewików.

Na podwórku ciągle jeszcze 
słychać strzały naszej osłony, cho-
ciaż swąd palących się domów 
wraz z dymem dolatywał do nas 
coraz mocniej. Ktoś mnie mocno 
pchnął w kierunku wąwozu i gdy 
znalazłem się już w wąwozie od-
zyskałem w pełni zdolność oceny 
sytuacji. W wąwozie stwierdzi-
łem, że nie byłem sam. Niektórym 
mieszkańcom Klukowa udało się 
dotrzeć do nas i razem ruszyliśmy 
w dół w kierunku lasu. Niektó-
rzy dźwigali swoje „majętności”, 
wykazując potworne zmęczenie. 
Uciekaliśmy, aby jak najdalej zna-
leźć się od pożarów, od zagroże-
nia. Rozbiegały się rodziny, każdy 
schronić się chciał jak najskutecz-
niej i każdy schronienie to organi-
zował na własną rękę.

Grożące niebezpieczeństwo 
często odbiera ludziom rozsądek 
i możliwości trzeźwego myślenia. 
Widziałem to w czasie tej ucieczki 
i sam tego doświadczyłem. Kiedy 
znalazłem się już na Kopankach 
zobaczyłem, że jestem wśród lu-
dzi, ale bez najbliższych. Nie wie-
działem, co mogło się wydarzyć, 
czy aby wszyscy zdążyli opuścić 
mieszkanie przed podpaleniem? 
Dopiero po chwili ujrzałem mamę 
biegnącą razem z babcią. Obie były 
zmęczone. Staruszka nie nadążała i 
mama ją prawie ciągnęła.

Ukryć się przed banderowcami
Grupa ludzi, oszalałych ze stra-

chu, powiększała się. Ciągle ktoś 
do nas dołączał. Za nami rozprze-
strzeniała się łuna palącego się już 
domu cioci Kasi. Z wąwozu na 
Kopankach widoczne było nie-
bo gorejące, niebo we wszystkich 

czarnych cieniach. Zaczęliśmy 
się nerwowo naradzać i szukać 
kryjówek.

Dołączył do nas jeszcze Janek 
[Działoszyński], syn cioci Działo-
szyńskiej. Był zmarznięty. Uciekł w 
jednej cienkiej wiatrówce, która w 
żadnym razie ogrzać go nie mogła. 
Ja chociaż miałem ciepłą marynar-
kę, a on był prawie nagi. Postano-
wiliśmy, że babcia razem z inny-
mi podąży dalej do lasu, my zaś 
wdrapiemy się po skalistym stoku 
do młodnika grabowego. Skała w 
nocnej poświacie wyglądała jakby 
wisiała z lewej strony nad wąwo-
zem. Co nas skłoniło wdrapywać 
się na nią? Racjonalnie uzasad-
nić nie potrafię. Wdrapując się na 
górę musieliśmy pokonać zwisy 
śniegowe i zamiast zatrzymać się 
w połowie na tej skale i zagrzebać 
się w śniegu, brnęliśmy dalej bez 
zastanowienia.

Gdy znaleźliśmy się w zagajni-
ku wyszukałem stary szaniec zasy-
pany śniegiem, w którym z łatwo-
ścią urządziliśmy sobie „gniazdko”, 
przysypując się śniegiem. Na górze 
okazało się, że jest nas czworo. Za 
nami poszła córka sąsiadów, Bron-
ka [Przybyłkiewicz], która jeszcze 
wczoraj partnerowała mi na za-
bawie. Mama w ostatniej chwili 
zabrała koc, który okazał się teraz 
być niezbędny. Wszyscy przytuleni 
do siebie, owinięci kocem i mamy 
jesionką, i przykryci śniegiem leże-
liśmy bez ruchu.

Poczułem zmęczenie i senność, 
a po krótkim czasie potworny ziąb. 
Przez cały czas dolatywały do nas 
odgłosy strzałów oraz swąd dymu. 
Leżeliśmy w tym okopie nie wia-
domo jak długo, bojąc się poru-
szyć i rozmawiać. W pewnym mo-
mencie usłyszeliśmy zbliżające się, 
coraz wyraźniejsze odgłosy prowa-
dzonych rozmów w języku ukra-
ińskim, a po chwili nawet skrzy-
pienie śniegu słychać było bardzo 
wyraźnie. Wesoło opowiadali so-
bie, przekrzykując się nawzajem, 
swoje sukcesy… ilu który zabił, ile 
zagród podpalił… Zamarliśmy ze 
strachu, a zęby mi tak dzwoniły, że 
byłem pewny, że jeżeli przestaną 
głośno mówić, to dzwonienie mo-
ich zębów banderowcy usłyszą.

Wybór miejsca na schronie-
nie był fatalny. Nikt z nas nie zda-
wał sobie sprawy, że tak niedaleko 
przebiega droga, którą banderow-
cy będą wracać do swoich ciepłych 
i bezpiecznych domów po wyko-
naniu zbrodniczego zadania. Prze-
żyliśmy ciężkie chwile słysząc ich 
rozmowy. Odetchnęliśmy, gdy gło-
sy te zaczęły się oddalać i z czasem 

umilkły. Siedzieliśmy nadal zlodo-
waceni, bojąc się poruszyć. Przej-
mujące zimno dokuczało nam 
coraz okrutniej. Tej nocy mróz 
przekroczył dwadzieścia stopni, a 
my półnadzy siedzimy w bezruchu 
zapaprani w śniegu.

Świt i zgliszcza
Strzały ucichły, łuny widoczne 

z naszego miejsca coraz słabsze, 
a przez rzadkie już dymy zaczyna 
świtać. Postanowiliśmy zejść do 
wąwozu. Na prawo, w dole dogo-
rywał Kluków i cioci zabudowa-
nia. Zjechaliśmy po śniegu do wą-
wozu. Ludzie powoli wychodzili ze 
swoich kryjówek i zaczęli się gro-
madzić w wąwozie. Każdy badał z 
wielką ostrożnością teren, czy nie 
ma już zagrożenia. Jeden drugie-
go wypytuje o bliskich, znajomych. 
Rozgrzewamy się bieganiem, tupa-
niem, ale niewiele to pomaga. Cia-
ło wyziębione niełatwo jest ogrzać. 
Decydujemy się wracać do Kluko-
wa. Jeszcze nie wiemy, nie znamy 
finału nocnego polowania…

Dziś jeszcze wspominając tę 
noc, skóra mi cierpnie na grzbie-
cie. To była potworna noc. Ile to 
już razy byłem w śmiertelnym za-
grożeniu i ile nacierpiałem się zim-
na, głodu i strachu, a przecież nie 
byłem żołnierzem walczącym na 
froncie, nie brałem udziału w wal-
kach partyzanckich. Niech każda 
wojna i każdy, kto ją wznieca – 
będą przeklęci.

Nieśmiało i z wielką ostroż-
nością wracaliśmy wąwozem do 
swoich domostw. Woń spalenizny 
biła w nozdrza. Pierwsze pogorze-
lisko, jakie ujrzałem, to zabudowa-
nia cioci Kasi, które przed kilkoma 
godzinami opuszczaliśmy w po-
płochu. Spłonęło wszystko, nawet 
oddalona od zagrody suszarnia 
tytoniu. Wujek Komarnicki [Wła-
dysław] przed ucieczką zdążył wy-
prowadzić wszystkie zwierzęta, 
które teraz błąkają się po ogrodzie.

Kiedy doszliśmy do Klukowa, 
wtedy dopiero doznałem morza 
smutku i rozpaczy. To co zoba-
czyłem, było już tylko obrazem 
zgliszcz. Tu nie zdążono uwolnić 
żywego dobytku, ba, nie wszy-
scy mieszkańcy sami zdążyli ujść 
śmierci. Pod mostem kilka ciał po-
mordowanych, a wśród nich dzia-
dek Anieli Krzywoń – bohaterki 
spod Lenino. W oborach zwęglo-
ne konie, krowy, a niektóre jeszcze 
się męczyły na uwięzi. Moje króli-
ki, które przez przypadek nie uto-
nęły w Dniestrze, doznały ciężkich 
poparzeń, a niektóre oślepły. Żal 
mi było zwierząt i nie wstydziłem 
się tego, żałowałem ich więcej niż 
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ludzi, chociaż już w owym czasie 
często rozmyślałem nad niezrozu-
miałą dla mnie ludzką śmiercią.

Dom babci dogorywał. Kikut 
komina górował nad czarnym ru-
mowiskiem. Wpadłem, nie bacząc 
na niebezpieczeństwo zawalenia 
się do wewnątrz. W naszej izbie 
wszystko spłonęło, a pośrodku tro-
chę gruzu sufitowego i trochę zwę-
glonego zboża. Jedyną rzeczą na-
dającą się jeszcze do użytku w tych 
zwęglonych szczątkach, to samot-
nie wiszący na ścianie mój śniada-
niowy garnuszek, ze złotą otoczką 
i z napisem, że w każdym domu 
rano pije się kawę. Był cały, jedynie 
złote napisy zbladłe.

Dotarłem do miejsca, w którym 
stała komoda przywieziona z Niż-
niowa. Z komody i jej zawartości 
jedynie garstka popiołu pozostała. 
Nad komodą wisiał obraz Kossaka, 
wierna kopia „Olszynki”. Pozostał 
jedynie zaczep na gwoździu. Naj-
bardziej ubolewałem nad stratą do-
kumentów i pamiątek rodzinnych, 
a szczególnie pamiątek po moim 
ojcu. Nawet muszla morska, któ-
rą mi ojciec przed laty przywiózł z 
Gdyni i z wewnątrz której szumu 
morza nadsłuchiwałem, nie wy-
trzymała ognia. Popękała i pozo-
stały jedynie okruchy. Zdjąłem ze 
ściany garnuszek i ostrożnie wydo-
stałem się z tych zgliszcz.

Stanęliśmy z mamą przed spa-
lonym domostwem pogrążeni w 
apatii, bez wizji dnia jutrzejszego. 
Takich obrazów nie da się zapo-
mnieć, one zapadają człowiekowi w 
serce niczym rozległy, piekący ból 
zawałowca. Do Klukowa coraz wię-
cej mieszkańców docierała do swo-
ich zgliszcz i coraz więcej docierało 
do nas wieści, kto zginął, kto gdzie 
się skrył. Zjawiła się wreszcie ocze-
kiwana babcia wraz z wujenką Li-
dzią [Poterałowicz]. Pamiętam, że 
wśród wszystkich rozpaczających 
jedynie babcia była jakby obojętna 
i pocieszała nas, że Bóg tak chciał, 
że mogło być gorzej, a wy jeszcze je-
steście młodzi i wszystko odbudu-
jecie. Pierwsza wojna, mówiła, tak-
że wszystko pochłonęła, zostałam 
z siedmiorgiem dzieci pod gołym 
niebem i dzięki Bogu poradzili-
śmy sobie. Teraz również winniśmy 
Bogu dziękować, że żyjemy. Zapa-
miętałem te słowa.

Ofiary i pogrzeby
Poszliśmy dalej do wioski, szu-

kając pozostałych bliskich i ocalałe-
go domu, w którym można by było 
się schronić przed zimnem. Ludzie 
chodzili jak lunatycy, nawet mało 
kto płakał. Wszyscy byli przerażeni 
i nawiedzeni głębokim smutkiem. 

Znoszono ciała ofiar. Niektóre były 
w przerażającym stanie. Byli też i 
ranni, którym udzielono pierwszej 
pomocy. Ci, którzy pozostali przy 
życiu, jeszcze tego samego dnia zor-
ganizowali pogrzeb.

Wszystkie ofiary pogrzebano 
w dwóch mogiłach na cmenta-
rzu Puźnieckim. Pośrodku mogiły 
postawiono, naprędce zbite drew-
niane krzyże, które ponoć do dziś 
stoją na mogiłach, w których spo-
czywa ponad 70 osób ofiar napa-
du. Ceremonia pogrzebu odbyła 
się w ciszy, bez płaczu i lamentu, 
co ponownie pobudziło moje roz-
myślanie. Długo zastanawiałem 
się, jak to jest, że ludzie po jednym 
zmarłym rozpaczają głośno pła-
cząc, omdlewają, ale gdy giną setki 
– pozostali przy życiu nie lamen-
tują. Swoją rozpacz, swój żal prze-
żywają w ciszy i w skrytości. Dziś 
myślę, że w takich chwilach jeste-
śmy poniekąd uspokojeni, że ten 
los ofiar nie spotkał nas, że nie my 
staliśmy się ofiarami chociaż byli-
śmy tak samo narażeni. Tu zwycię-
ża ludzki egoizm.

Po pogrzebie mieszkańcy za-
częli się gromadzić w domach, 
których nie spalono. Niewiele tych 
budynków oszczędzono. Nienaru-
szone budynki, takie jak szkoła i 
probostwo mogły pomieścić więk-
szą ilość ludzi i tam zorganizowano 
punkty zbiorowego żywienia, zaję-
to się sprawami tych, którzy pozo-
stali przy życiu. Byliśmy bez per-
spektyw, ale żyć trzeba. Ale zanim 
coś się postanowi, każdy z żyjących 
otrzymał solidny obiad ugotowa-
ny przez gospodynie. Mięsa było 
w brud. Dobijano krowy, świnie i 
inne pomniejsze zwierzęta domo-
we, które ucierpiały w pożarach. 
Nikt nie pościł w Środę Popiel-
cową. W czasie posiłku ludzie w 
przyciszonych rozmowach dzielili 
się wrażeniami, każdy opisywał co 
przeżył i co widział, wspominano 
też tych, którzy zginęli.

W przeciągu trzech miesięcy 
przeżyłem w potwornym strachu, 
raz walcząc z wodą i drugi raz wal-
cząc ze śniegiem w czasie ucieczki. 
Banderowcy na Puźniki napadli ze 
wszystkich stron równocześnie po 
północy. Jeżeli napotkali na opór 
w jednym miejscu, szukali dojścia 
do wioski w innym. Wszystko, co 
żyło i ruszało się było dla nich ce-
lem. Zabijali czym w co był uzbro-
jony, strzałem z broni strzeleckiej, 
siekierami, nożami, nawet kołami. 
Część z tych siepaczy szli od domu 
do domu i podpalali.

W niektórych miejscach Polacy 
długo się bronili, a np. na probo-

stwie bronili się skutecznie, odpie-
rając atak za atakiem. W tej obro-
nie widziano też ofiary po stronie 
atakujących, ale przy odstąpieniu, 
banderowcy swoich zabitych i ran-
nych zabierali.

Uratowane niemowlę
Szeroko komentowano, jak je-

den z mieszkańców w ostatniej 
chwili chwycił niemowlę z kołyski 
i wybiegł z nim w pole. Tam został 
trafiony pociskiem i padł razem z 
dzieckiem. Rano gdy go znalezio-
no, usłyszano płacz dziecka. De-
nat leżał twarzą do ziemi, podpar-
ty łokciami, a pod jego kożuchem, 
pod klatką piersiową, w ciepłym 
gniazdku kwiliło dzieciątko. Ile sil-
nej woli musiał mieć przed skona-
niem, że padając na twarz, aby nie 
udusić dziecka, upadł na zgięte w 
łokciach ręce i w tej pozycji zastygł. 
Dziecko płakało rano bardziej z 
głodu niźli z zimna i niewygód. Po 
obiedzie znalazłem w jednej z klas 
szkolnych cichy kąt, owinąłem się 
kocem i zasnąłem. Od tej pory nic 
więcej nie pamiętam.

Maria Jarzycka
W lutym 1945 r. w Zalesiu za-

mordowano kilka osób z Puźnik. 
Pamiętam, że z tej grupy ciężko 
ranne przeżyły dwie kobiety, w tym 
koleżanka mojej mamy Maria Ja-
rzycka, która ciężko ranna (kilka 
ran postrzałowych) dowlokła się 
do domu pozostawiając w Zale-
siu martwą 10-letnią córkę. Roz-
pacz matki po stracie jedynej córki 
nie wygasła przez całe jej życie. Ile 
razy odwiedzała w Niemysłowicach 
moją mamę, zawsze wspominała 
swoje dziecko ze łzami w oczach. 
Była nieszczęśliwą kobietą przez 
całe życie.

W 1945 r. w Koropcu, już po 
spaleniu Puźnik, w czasie leśnej 
obławy złapano dużą ilość ban-
derowców. Jarzycka rozpoznała 
wśród nich jednego z tych, którzy 
strzelali do niej i do jej córki. Za-
pytano ją, jaką karę mu zasądza, a 
każda zostanie wykonana. Wielu 
w tym czasie wieszano bez sądu, 
dla odstraszenia. Jarzycka odpo-
wiedziała na tę propozycję, że nie 
ona go sądzić będzie, niech go Bóg 
sądzi. Jeszcze tej samej nocy, dzięki 
zdradzie wartownika aresztu, ra-
zem z innymi oprawcami i ten zło-
czyńca uciekł. […]

Czas wyjazdu
Nie pamiętam, jak długo spa-

łem i kiedy zdecydowano się na 
wyjazd z zaścianka. Nawet nie za-
chowałem w pamięci spalonych 
budynków w środku wioski. Pa-
miętam jedynie spalony Kluków. 
Może dlatego Kluków utrwalił 

mi się w pamięci, ponieważ by-
łem z nim emocjonalnie związany, 
tam w popiołach pozostała naszą 
tożsamość.

Sięgam pamięcią dopiero do 
dnia, w którym wyszliśmy z za-
ścianka w drodze do Buczacza. 
Całą społeczność podzielono na 
dwie grupy. Jedna grupa udała się 
do Koropca, druga do Buczacza. 
Nasza cała rodzina została skiero-
wana do Buczacza. Szliśmy w nie-
znane opuszczając miejsce, w któ-
rym przeżyło wiele pokoleń moich 
przodków, których kości spoczy-
wają na tutejszym cmentarzu. A 
przecież jeszcze kilka dni temu 
tętniło tu życie, które kształtowa-
ne było przez wiele pokoleń. Dziś 
z mozolnej ich pracy pozostają ru-
iny i garstka popiołu.

Po latach docierają do mnie 
wiadomości, że już nawet ruin nie 
ma, wszystko zarosło krzewami, 
sady zdziczały, drogi zanikły, a cała 
okolica wcale nie przypomina, że 
tam kiedyś żyli ludzie ze swoimi 
radościami i troskami. Pozostała 
jedynie kapliczka Matki Boskiej w 
Kamiennej jaskini. Mnie zaś często 
nawiedzają sceny ostatniej nocy: 
zimno, dymy, sterczący w ruinach 
komin i te przerażające odgłosy 
dochodzące ze spalonych obór.

Droga do Buczacza
Podróż do Buczacza była smut-

na i ciężka. Grupa nasza, którą sta-
nowili członkowie kilku rodzin, 
była liczebnie dość pokaźna. To-
warzyszyła nam jedynie furman-
ka, ta sama z której spadłem do 
Dniestru. Jarzycki ze swoją rodzi-
ną razem z nami podążali do Bu-
czacza, w którym tylko nieliczni 
mieli znajomych, u których mogą 
się zatrzymać, pozostali liczyli je-
dynie na łut szczęścia, że znajdą ja-
kiś dach nad głową.

Droga obfitowała w duże zaspy 
i nasza karawana poruszała się dość 
wolno. Pamiętam smutno – zabaw-
ne zdarzenie z tej podróży. Babcia 
moja, 69-letnia już kobieta, zmę-
czona, niefortunnie potknęła się i 
upadła. Ktoś jej pomógł wygrzebać 
się z obfitego śniegu i dalej nadal 
kroczyliśmy po tej nierównej dro-
dze. W pewnym momencie babcia 
stanęła i woła: Dzieci moje, niech 
ktoś wróci, bo przy upadku zgubi-
łam rękę. Trzeba było babci perswa-
dować, że ręka jest na miejscu, tylko 
z zimna straciła w niej czucie. Bab-
cię wsadzono na wóz, owinięto ko-
cem, ciągle tym samym, i mogliśmy 
maszerować dalej. Po kilkugodzin-
nym marszu, późnym wieczorem, 
dotarliśmy do Buczacza.

Opracowanie Adam Baraniecki

Źródło: www.puzniki.pl
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POSTANOWIENIA ZROBIONE I…CO DALEJ?  
CZYLI JAK ZNALEŹĆ MOTYWACJĘ DO DZIAŁANIA 
Nowy Rok już za nami, a to oznacza, że mnóstwo ludzi zrobiło mnóstwo postanowień noworocznych. 
Część z nich dotyczy wymarzonej sylwetki, część dotyczy pieniędzy, regularnego uprawiania sportu, 
znalezienia drugiej połówki (nie chodzi o alkohol ;)) itd.  

Jak to w życiu często bywa – 
łatwo powiedzieć, trudniej wyko-
nać. (… )Weźmy za przykład na-
stępujące postanowienie: w tym 
roku zacznę regularnie trenować 
na siłowni. 

Po pierwsze: precyzyjnie 
sformułowany cel. Co to zna-
czy „regularnie”? Może to być raz 
dziennie, raz w tygodniu albo raz 
w miesiącu. Nieprawidłowe sfor-
mułowanie celu jest jedną z głów-
nych przyczyn niepowodzenia 
m.in. dlatego, że niejasne okre-
ślenie sprzyja znajdowaniu wy-
mówek do jego niezrealizowania. 
W tym przypadku cel mógłby 
brzmieć np. tak: „Przez pierwszy 
kwartał będę ćwiczyć na siłowni 
3 razy w tygodniu po 60 minut.” 
Dlaczego pierwszy kwartał a nie 
cały rok? Ponieważ jest to czas 
wystarczający na wyrobienie so-
bie nawyku (zgodnie z niektóry-
mi teoriami trwały nawyk można 
wyrobić nawet w 21 dni), a jedno-
cześnie jest mniej przytłaczający 

niż obietnica na cały rok. Powo-
duje to mniejszą presję i zwiększa 
szansę na to, że postanowienie zo-
stanie zrealizowane.

Po drugie: wyrzuć negatywne 
przekonania ze swojej głowy. 

„Pewnie i tak nie dam rady”, 
„Już tyle razy próbowałem i nic”, 
„Na pewno znowu nie wytrwam 
w postanowieniu”, „Jestem za 
słaby”…skąd my to znamy. Z ta-
kim bagażem myślowym z góry 
skazujesz się na niepowodze-
nie. Nawet jeżeli w przeszłości 
coś Ci się nie udało, to nie na-
stawiaj się, że tym razem będzie 
tak samo, bo po to podejmujesz 
wyzwanie, aby zwyciężyć! Jeże-
li już chcesz mieć jakiekolwiek 
przekonania, to miej takie, które 
Ci pomagają (np. „Dam radę!”, 
„Wiem, że potrafię”, „To jest mój 
czas!” itp.).

Po trzecie: bierzesz pełną od-
powiedzialność za wyniki

Sukces w sposób nierozłącz-
ny jest powiązany z odpowie-

dzialnością. Tylko człowiek bio-
rący na siebie odpowiedzialność 
może do czegoś dojść w życiu.  
Innymi słowy: nie szukaj wy-
mówek i nie obwiniaj otoczenia 
za ewentualne niepowodzenia. 
Dopóki nie bierzesz odpowie-
dzialności, to nie jesteś gotów 
na sukces. Nastaw się na to, że 
wszystko zależy od Ciebie – jest 
w Twojej głowie. 

Po czwarte: Poznaj swój 
prawdziwy cel robienia czegoś, 
prawdziwą motywację, korzyść 
płynącą z realizacji celu

Bardzo często postanawiając 
coś nie wnikamy w głębię na-
szej motywacji, czyli tego, co na-
prawdę pragniemy w związku z 
danym postanowieniem. Efekt 
tego jest taki, że szybko się wy-
palamy, odczuwamy brak mo-
tywacji i…odpuszczamy. Wła-
śnie dlatego tak ważne jest, aby 
odpowiedzieć sobie na pytanie 
DLACZEGO chcę osiągnąć to, 
co sobie postanowiłem?

Po piąte: poszukaj partnera, z 
którym wspólnie będziesz reali-
zował cel – pomoże Ci się zmo-
bilizować w momentach kryzy-
su i zniechęcenia

To jest jeden z niesamowicie 
skutecznych sposobów na pod-
noszenie motywacji i zwiększa-
nie szansy na sukces postano-
wienia.  Z drugim człowiekiem 
o wiele szybciej upływa czas, a 
jednocześnie trudniej znaleźć 
wymówkę. W końcu sam przed 
sobą człowiek zawsze się uspra-
wiedliwi z lenistwa czy zanie-
dbania, natomiast jeżeli zobo-
wiązujemy się przed kimś…to 
już trochę głupio nie dotrzymać 
słowa :-)

 Jeżeli chcesz zwiększyć szansę 
na sukces, to poszukaj osoby o sil-
nej woli, która będzie się twardo 
trzymać ustaleń.

Po szóste: nie zaczynaj od ju-
tra – pamiętaj, że jutro zaczyna się 
dziś. A więc do dzieła, dasz radę.

Piotr Lusina

TO SIĘ OPŁACA! /cz.3/
Sklepowe środki czystości nie zawsze mają dobry, przyjazny środowisku skład. Choć na rynku 
pojawiło się wiele nowych marek, które oferują produkty naturalne, najwygodniej, najekologiczniej 
i najekonomiczniej jest przygotowywać takie środki we własnym zakresie. Jeżeli wydaje ci się, że 
to zadanie dla miłośników chemicznych eksperymentów, jesteś w błędzie. Domowe preparaty do 
czyszczenia są banalnie proste w wykonaniu.  

Domowy uniwersalny płyn 
do mycia

Tego środka czyszczącego mo-
żesz używać niemal do każdej po-
wierzchni, poza drewnem i natu-
ralnym kamieniem. Umyjesz nim 
toaletę, okna i lustra, odkamienisz 
prysznic i wyszorujesz podłogę.

Składniki:
• woda – 1 szklanka 
• ocet – pół szklanki 
• ulubiony olejek eteryczny – 

10 kropli 
• butelka ze spryskiwaczem 
Wykonanie:
• przelej wszystkie składni-

ki do butelki ze spryskiwaczem 
i voilà! 

Eko proszek do prania
Jeżeli masz delikatną, skłon-

ną do podrażnień skórę, koniecz-
nie wypróbuj naturalny proszek 
do prania. Nie zawiera on syn-
tetycznych rozjaśniaczy ani in-
nych drażniących składników. 
Jest tani jak barszcz i nie szko-
dzi naszej planecie. Same plusy!

Składniki:
• szare mydło – 4 łyżki 
• soda kalcynowana – pół 

szklanki 
• boraks – pół szklanki 
• mały słoik 
Wykonanie:
• Wymieszaj wszystkie skład-

niki i przełóż je do czystego i su-
chego słoika. 

• Używaj 1-2 łyżki proszku do 
każdego prania, w zależności od 
ilości zabrudzeń. 

Tabletki do zmywarki 
Środki czyszczące, które mają 

kontakt z naczyniami kuchen-
nymi powinny być skutecz-
ne, lecz przede wszystkim bez-
pieczne dla zdrowia. Nikt raczej 
nie ma ochoty jeść na śniada-
nie formaldehydu czy chloru. 

Składniki:
• boraks – 1 szklanka 
• sól kuchenna – pół szklanki 
• soda kalcynowana – 1 

szklanka 
• sok z cytryny – pół szklanki 
• ulubiony olejek eteryczny – 

25 kropli 

• foremka na czekoladki albo 
kostki lodu 

Wykonanie:
1. Wymieszaj suche składniki. 
2. Dodaj olejek eteryczny i 

upewnij się, że masa nie zbiła się 
w grudki. 

3. Powoli dodaj sok z cytry-
ny. Masa zacznie musować, to 
normalne. 

4. Przełóż masę do foremki i 
odstaw na dobę. 

    5. Przechowuj w suchym, 
ciemnym miejscu, by tabletki nie 
straciły swoich właściwości. 

http://www.srodowisko.wzp.pl/sites/default/

files/ekologia_to_sie_oplaca_web.pdf

EKOLOGIA
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PRAWO
Dziecko bez karty rowerowej zapłaci nawet 1500 zł mandatu
Od nowego roku wzrosły nie tylko kary za przekroczenie prędkości. Znacząco wzrosły również kary za 
jazdę bez uprawnień pojazdami niemechanicznymi. Oznacza to, że wyższe mandaty dotkną również 
najmłodszych. Jazda bez karty rowerowej może kosztować nawet 1500 zł. 

Mandat za brak karty 
rowerowej

Od 1 stycznia 2022 roku w 
życie weszła nowelizacja Kodek-
su wykroczeń. Zmiana wiąże się 
przede wszystkim z podwyższe-
niem mandatów za przekrocze-
nie prędkości do nawet 2500 zł. 
Warto jednak zauważyć, że obok 
wzrostu kar dla pojazdów me-
chanicznych znacząco wzrosły 
również kary dla pojazdów nie-
mechanicznych, w tym rowerów, 
hulajnóg elektrycznych i urzą-
dzeń transportu osobistego.

W związku ze zmianą brzmie-
nia przepisów na baczności po-
winni mieć się rodzice. Noweli-

zacja wprowadza nowe brzmienie 
art. 94 Kodeksu wykroczeń. Po 
zmianach karalne będzie również 
prowadzenie pojazdów innych 
niż mechaniczne bez wymaga-
nych uprawnień. Zgodnie z defi-
nicją należą do nich rowery, hu-
lajnogi elektryczne i urządzenia 
transportu osobistego.

Oddzielne uprawnienia do 
prowadzenia tego rodzaju po-
jazdów muszą posiadać osoby 
w wieku od 10 do 18 roku życia. 
Dopiero po ukończeniu pełno-
letności nie ma wymogu posia-
dania dodatkowych uprawnień. 
A zgodnie z przepisami od 10 
roku życia dzieci muszą posia-

dać co najmniej kartę rowerową. 
Kartę rowerową uzyskuje się po 
zdaniu odpowiedniego egzaminu 
sprawdzającego.

Dotychczas przepisy wskazy-
wały jedynie na konieczność po-
siadania karty rowerowej w czasie 
poruszania się po drogach  pu-
blicznych. Nie wskazywały jednak 
jednoznacznie kary za jej brak. 
Powodowało to, że wielu rodzi-
ców nie miało świadomości ko-
nieczności posiadania tego typu 
uprawnień.

1500 zł dla dziecka bez karty 
rowerowej

Mandat za brak karty rowero-
wej będzie mógł zostać wystawio-

ny nie tylko za jazdę po drodze pu-
blicznej, ale również na osiedlu, w 
strefie zamieszkania. Maksymalna 
kwota mandatu wyniesie 1500 zł. 
Na szczęście za wykroczenie nie 
będzie uznawana jazda na rowe-
rze lub hulajnodze przez młodsze 
dzieci. W świetle prawa dziecko 
poniżej 10 roku życia jeżdżące na 
rowerze lub hulajnodze jest trakto-
wane jako pieszy. Oczywiście, jeże-
li odbywa się to pod nadzorem ro-
dziców. Małe dzieci jeżdżące pod 
opieką dorosłego mogą korzystać 
z chodnika i przejścia dla pieszych.

Justyna Bieniek

źródło: bezprawnik.pl/

mandat-za-brak-karty-rowerowej/amp/

GWIAZDOZBIÓR PORADNIK
Andrzej Gałła 

Kochani, dziś mamy dla Was 
autograf i pozdrowienia od An-
drzeja Gałły, lubianego wro-
cławskiego aktora teatralnego 
i filmowego. W „Pierwszej Mi-
łości” grał kierownika budowy. 
Ale najbardziej znany jest z  roli 
prezesa Kozłowskiego w serialu 
„Świat według Kiepskich” . Pan 
Andrzej zna i odwiedza w na-
szą gminę, bo ma tutaj rodzi-
nę.  A najserdeczniej pozdrawia  
wszystkich Ratowiczan! 

Co zabrać ze sobą do szpitala 
covidowego? 

Covid nadal nas nie opusz-
cza. Kiedy zachorujemy - bar-
dzo szybko osłabia organizm 
i gdy już pod drzwiami domu 
będzie stała karetka, by zabrać 
nas do szpitala, możemy nie 
mieć siły na zabranie z domu 
potrzebnych rzeczy, a w szpita-
lach często brakuje nawet tych 
podstawowych. Pamiętaj, że ak-
tualnie w szpitalach obowiązuje 
zakaz odwiedzin. Ze wszystkich 
stron dochodzą wieści o szybko 
zapełniających się oddziałach 
covidowych i brakach perso-
nelu medycznego i pomocni-
czego. A to może oznaczać, że 
w trakcie pobytu w szpitalu, w 
wielu sytuacjach będziesz mu-
siał liczyć wyłącznie na sie-
bie i na to, co będziesz mieć 
w swoim szpitalnym zestawie. 
Fundacja GOTOWI.ORG 
przygotowała poradnik, jak 
przygotować się zawczasu na 
ewentualny pobyt w szpitalu 
covidowym. Już dziś przezor-
nie przygotuj swój podręcz-
ny szpitalny zestaw awaryjny, 
spakowany w małą torbę tury-
styczną lub niewielki plecak - 
apeluje fundacja. Oby nie był 
potrzebny! 

Co spakować do torby do 
szpitala covidowego: 
1) Dowód osobisty /ksero zo-
staw w domu/, dokumentację 
medyczną 
2) leki przyjmowane na stałe, 
3) szczoteczkę i pastę do zębów, 
4) szampon i żel pod prysznic 
(sugerujemy: dwa w jednym),                                         
5) mydło,papier toaletowy, chu-
steczki nawilżone, chusteczki 
higieniczne, 
6) małe i średnie worki na 
śmieci, 
7) grzebień lub szczot-
kę do włosów,                                                                                                   
8) maszynkę i żel do golenia, 
9) ręcznik (mały lub średni), 
10) klapki pod prysznic (także 
jako kapcie), 
11) piżamę,bieliznę na zmia-
nę,podkoszulek bawełniany, 
skarpetki, 
12) wodę do picia (1 
duża butelka lub 2 małe),                                                                                  
13) niewielki suchy prowiant, 
herbata / kawa / cukier 
14) kubek i łyżeczka 
15) ładowarka do telefonu, te-
lefon 
16) książka 
17) pieniądze (banknoty i 
bilon).
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Ma grand-mère. 
Najukochańsza z wnucząt 

moich, wnuczko Aniu”- tak 
m.in. zaczynały się Jej listy do 
mnie. Uwielbiałam te nagłówki, 
były takie fantazyjne. Byłam Jej 
jedyną wnuczką. 

Moja Babcia Rita była z pla-
nety Venus, lub innej galaktyki. 
Nie stąpała po ziemi. Nie miała 
zmysłu praktycznego. Nie lu-
biła piec ani gotować. Miała za 
to to wszystko, czego potrze-
bowałam ja. Kiedy jeździliśmy 
Ją odwiedzać, my obie nie nu-
dziłyśmy się razem ani minuty. 
A to szykowałyśmy kukiełki do 
naszego autorskiego teatrzyku 
(scenariusz zmieniał nam się co 
chwilę), a to pisałyśmy piosenki, 
wierszyki, a to upinała na mnie 
swoje fikuśne stroje, na głowie 
zawsze turbanik z broszą. Lubi-
łam pić herbatę w Jej filiżankach 
i jeść ciasteczka, na nielicznych 
talerzykach miśnieńskich, które 
przetrwały cały wiek. Wszyst-
ko było takie inne. Sama też 
tak chowała swoje dzieci, mego 

tatę i ciocię. Uczyła je języków, 
gry na skrzypcach i rysunku. 
W tych rzeczach była napraw-
dę świetna. Znała łacinę, grekę, 
rosyjski, niemiecki, francuski, 
podstawy angielskiego (wyda-
wał Jej się chropowaty i kom-
pletnie nieprzydatny ). Mój tata 
odziedziczył języki i rysunek, 
ciocia malowanie, ja – cóż. Bab-
cia częstowała mnie wierszami 
Schillera w oryginale i wtedy 
niemiecki wydawał mi się zgo-
ła inny zupełnie niż ten słyszany 
w filmach. Melodyjny i słodki. 
Kiedy skończyłam 10 lat, Bab-
cia zaatakowała mnie francu-
skim po raz pierwszy. Ponieważ 
w szkole wlewano we mnie ro-
syjski, poza szkołą najpierw nie-
miecki, potem angielski, tata za-
protestował. No dobrze, minęła 
chwila i listy Babci nosiły nie-
winne nagłówki „ Ma très chère 
petite-fille Anna…” Po pewnym 
czasie próbowałam Jej odpowia-
dać w tym hermetycznym języ-
ku a potem, sama nie wiem jak, 
wylądowałam w klasie francu-
skiej. Kiedy czasem piszę o mi-
nionych dziewczynach, zawsze 

Ją mam na myśli. Jako star-
sza Pani była urocza. Nigdy 
nie nosiła okularów, bo to 
nie kobiece i wspinała się 
na palce, żeby zobaczyć 
„jakie Pan ma oczy”.

Lubiła podróżować, 
poznawać nowych ludzi 
i ujmować ich rozmową, 
uśmiechem ust i błękit-
nych oczu. Kiedyś, mając 
już ok.16 lat wyszłam po 
Nią na dworzec. Pojecha-
łyśmy tramwajem. Kiedy przy-
szło do wysiadania na obecnym 
Placu Legionów, kilka męskich 
rąk wyciągnęło się aby pomóc 
jej wysiąść. „Ten Pan mi pomo-
że”- Babcia wskazała przystoj-
nego 25-latka. I szli sobie przede 
mną, moja malutka siwowłosa 
Rita w turbanie z broszą, sta-
rym, ale jarym kostiumiku, a 
młody pan niósł Jej przedwo-
jenną walizeczkę i nie odrywał 
od Niej oczu. Za nimi wlokłam 
się ja, pryszczata nastolatka w 
patrzałkach.

Uwielbiałam jej lekkość, we-
sołość, ładny głos, poczucie hu-
moru, kulturę i całkowity brak 

złośliwości wobec ludzi. Wyro-
sła w innej epoce, ale jej pięk-
ny, dostatni świat się skończył. 
Wojna, jak to wojna, zabrała Jej 
męża, dom. Po wojnie praco-
wała. W kwiaciarni. Wyszywa-
ła, haftowała obrazy. Próbowała 
się przystosować. Po skrzypcach 
został tylko futerał. Na bardzo 
stare lata uciekała w marzenia, 
rozmawiała z „panem z radia”, 
wracała do przeszłości. Na sa-
mym końcu zainkasowała cios, 
z którego się już nie dźwignęła. 
Straciła syna. 

Kochałam Ją, zwiewnego ma-
łego duszka, moją Czarodziejkę. 
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Wszystkim Babciom, które niedawno 
obchodziły swoje święto dedykujemy ten 
piękny tekst naszej mieszkanki Pani Anny 

Nowackiej


