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Ratowice znów bez inwestycji!
W  połowie grudnia  Rada 

Gminy Czernica przyjęła, za-
proponowany prze wójta, bu-
dżet na  2020 rok. Sołectwo 
Ratowice, podobnie jak inne 
jednostki złożyło we wrześniu 
swoje wnioski i propozycje in-
westycyjne do  tegorocznego  
budżetu ustalone na  ostatnim 
zebraniu wiejskim mieszkań-
ców . Wśród nich były:

1. Remont świetlicy wiej-
skiej /renowacja podłogi, re-
nowacja schodów wejścio-
wych, remont toalet, naprawa 
filarów, zamontowanie grzejni-
ków i klimatyzacji, malowanie 
sali /.

2. Budowa przystanków 
autobusowych przy drodze 
wojewódzkiej

3. Podjęcie odpowiednich 
kroków i zmierzających do bu-
dowy bezpiecznych zjazdów 
do  Ratowic przy drodze wo-

jewódzkiej /złożenie wniosku, 
partycypowanie w kosztach/

4. Budowa ścieżki rowero-

wo – pieszej między Ratowica-
mi i Czernicą

5. Budowa bezpieczne-
go parkingu przy Szkole 
Podstawowej.

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

7. Uporządkowanie terenu 
i  budowa parkingu przy po-
mniku 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 oświetle-
nia wsi i budowa linii oświetle-

niowej na  przedłużeniu ulicy 
Słonecznej , Spokojnej i  Wro-
cławskiej przy cmentarzu.

11. Udrożnienie i  napra-
wa studzienek kanalizacji 
burzowej

12. Wykonanie nawierzchni 
ulicy Wiśniowej i Nowej

13. Uzupełnienie oświetle-
nia ul. Polnej

14. Przesunięcie słupa elek-
trycznego na ulicy Nowej

15. Wykonanie nawierzch-
ni fragmentu ulicy tzw. 
Czereśniowej

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

W  budżecie gminy 
na  2020 rok nie uwzględ-
niono żadnego wniosku 
z Ratowic.

Jarosław Jagielski

Ty też możesz zrobić  coś  dla Ratowic!
Przekaż  1% podatku na Towarzystwo Przyjaciół Ratowic -  to niewiele, a może zdziałać wiele!

Towarzystwo Przyjaciół Ra-
towic od 17 maja 2006 prowadzi 
działalność jako organizacja po-
żytku publicznego (opp). Status 
opp daje nam przywilej korzy-
stania z  1% podatku przekaza-
nego nam przez podatników ale 
nakłada jednocześnie wiele obo-
wiązków związanych z  wydat-
kowaniem pieniędzy pochodzą-
cych z tego źródła. Na co można 
wydać te  środki? Wyłącznie 
na  działalność statutową. Czyli 
np.: na  pokrycie kosztów zwią-
zanych z  organizowaniem róż-
nych imprez i  uroczystości jak 
Parada Św. Marcina, Dożynki, 
Piknik Rodzinny w  szkole, jar-

marki, zawody, kursy. Część tej 
kwoty stanowi obowiązkowy 
wkład własny finansowy do pro-
jektów realizowanych przez TPR 
, z  których korzystają  dzieci, 
młodzież i  dorośli. Nie prowa-
dzimy działalności gospodarczej 
i  nie generujemy zysków. Efekt 
naszej pracy oparty jest na bez-
płatnej - społecznej pracy człon-
ków stowarzyszenia oraz in-
nych osób bezinteresownie nas 
wspierających. Również zarząd 
TPR nigdy nie pobierał i nie po-
biera wynagrodzenia za swoją 
pracę. Zadowolenie mieszkań-
ców i  ich chęć udziału w  wy-
darzeniach jakie organizujemy 

jest dla nas największą zapłatą 
i motywacją do działania. Ilość 
wpłat dokonanych w  ramach 
1%  jest dla nas  dowodem za-
ufania wpłacających. 

 W ubiegłym roku podjęli-
śmy się  wielu przedsięwzięć, 
prowadziliśmy kilka projek-
tów, kursów, organizowaliśmy 
imprezy i wycieczki dla doro-
słych i  dzieci.Cyklicznie wy-
dajemy dla państwa „Wieść 
Ratowickie” i  „Kalendarz Ra-
towicki”, prowadzimy stronę 
internetową Ratowic. 

Wszystkim Przyjaciołom 
Ratowic, za  dotychczaso-
we wpłaty oraz za każdą inną 

formę pomocy serdecznie 
dziękujemy.

Aby przekazać 1%  podatku 
na TPR,  należy  wskazać w ze-
znaniu podatkowym Towarzy-
stwo Przyjaciół Ratowic i  po-
dać  numer KRS  0000256956  

Możecie też Państwo za-
wsze przekazać  dowolną 
wpłatę na  konto Towarzystwa 
Przyjaciół Ratowic /w  tytu-
le wpłaty prosimy koniecznie 
wpisać WPŁATA NA  DZIA-
ŁALNOŚĆ STATUTOWĄ/ 
Numer konta TPR: BS w Oła-
wie 04 9585 0007 0020 0200 
0299 0001
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Świetlica w Ratowicach 
wciąż bez remontu
Na grudniowej sesji Rady Gminy Czernica, 18.12.2019 Jarosław Jagielski przedstawił  władzom gminy 
interpelację w sprawie  stanu świetlicy w Ratowicach, następującej treści:

 z INTERPELACJA RADNEGO
Przedmiot interpelacji:
Konieczność jak najszyb-

szego przystąpienia do  re-
montu świetlicy wiejskiej 
w Ratowicach. 

Proszę o  przedstawienie czy 
i  w  jaki sposób gmina zamie-
rza zatroszczyć się o zabytkowe 
obiekty użytkowe na  swoim te-
renie, takie jak świetlica w  Ra-
towicach, która nie jest wpisana 
do rejestru zabytków, ale stano-
wi nasze dziedzictwo kulturowe 
i historyczne. 

Jakie kroki podjęto w  celu 
zbadania sygnalizowanego, 
złego stanu technicznego sali 
w Ratowicach. 

Czy i jakie kroki poczyniono 
w celu  przygotowania projektu 
remontu? 

Czy i jakie działania zaplano-
wano na 2020  rok? 

 z UZASADNIENIE INTERPELACJI
Sala świetlicy w  Ratowicach 

jest jedną największych i  naj-
piękniejszych świetlic w  naszej 
gminie. Wybudowana w  du-

żym kompleksie rekreacyjnym, 
w  1905 roku. Zawsze stanowiła 
centrum kulturalne, wizytówkę 
wsi. Przez dziesięciolecia miesz-
kańcy własnym wysiłkiem i wła-
snymi środkami finansowymi 
dbali o  utrzymanie świetlicy. 
Dzięki temu, kiedy  wreszcie 
doczekała się  remontu w  roku 
2011, był to  jeden z  najmniej 
kosztownych remontów świetlic 
w naszej gminie.  

Ponieważ sala jest bardzo 
atrakcyjna, chętnie korzysta-
ją z  niej mieszkańcy Ratowic, 
innych miejscowości gminy 
i  sąsiednich gmin. Poza wyko-
rzystaniem na  różnego rodza-
ju uroczystości rodzinne i  im-
prezy, z  sali systematycznie 
korzysta także sołectwo,  zespół 
ludowy RATOWICZANIE, To-
warzystwo Przyjaciół Ratowic, 
szkoła, świetlica środowisko-
wa, Ratowickie Koło Gospodyn 
i  Gospodarzy, Koło Emerytów 
i  Rencistów, Koło wędkarskie, 
biblioteka i  inne organizacje 
i  instytucje. Świetlica  jest czę-
sto wynajmowana,  a co za tym 

idzie ulega zużyciu i  wymaga 
remontu. Nie bez znaczenia 
jest też jej wiek. Największym 
problemem obecnie są zagrzy-
bione ściany, zacieki  i   spę-
kane filary.  W  fatalnym sta-
nie są toalety, brakuje dobrego 
ogrzewania. Nie ma podjazdów 
i  toalet dla osób z  niepełno-
sprawnościami.  Natychmiasto-
wej naprawy wymaga podło-
ga. Zaniechanie tych napraw, 
mimo wielokrotnych próśb 
i apeli, wskazuje na brak nale-
żytej dbałości o  mienie gmin-
ne. Prowadzi także do  nieod-
wracalnych uszkodzeń i  tym 
samym znacznego podniesie-
nia kosztów przyszłych napraw, 
lub całkowitego wyłączenia sali 
z  użytkowania. Brak zaanga-
żowania ze  strony gminy  dzi-
wi tym bardziej, że  kolejno re-
montowane są świetlice,  które 
są  w  dużo lepszym stanie niż 
ratowicka. Jako radny mam po-
ważne obawy czy w  tym wy-
padku rzetelnie i  obiektywnie 
oceniana jest hierarchia waż-
ności wydatków gminnych.

 z INFORMACJA O DOTYCHCZASO-
WYCH PRÓBACH ZAŁATWIENIA 
INTERPELACJI
Konieczność dokonywania 

sukcesywnych remontów sy-
gnalizowana była wielokrotnie 
w ciągu kilku ostatnich lat, także 
na piśmie m. in. poprzez.:

- systematyczne zgłaszanie 
remontu w  propozycjach wsi 
do budżetu gminy w roku 2016, 
2017, 2018, 2019

- wnioski z zebrań wiejskich
- pisma sołtysa z  dnia 

3.07.2017, 3.11.2017, 24.01. 
2018 , 28.11.2018, 29.11.2018

- pismo z  9.08 2019 /wraz 
z  dokumentacją fotograficzną/ 
o uwzględnienie remontu  w bu-
dżecie gminy na 2020 rok

-  apel mieszkańców Ratowic 
do Wójta Gminy Czernica z 25 
września 2019 

 z ZAŁĄCZNIKI
1/apel mieszkańców Ratowic 

do Wójta Gminy Czernica 
2/zdjęcia przedstawiające 

stan  sali Jarosław Jagielski

Radny Rady Gminy Czernica

Odblask decyduje o życiu
Jeśli nocą na słabo oświetlonej drodze widzisz nadjeżdżający samochód, nie oznacza to, że jego 
kierowca również widzi Ciebie. Według statystyk co najmniej połowa wypadków drogowych z udziałem 
pieszych zdarza się po zmroku, chociaż ruch jest wówczas 10-krotnie mniejszy niż w dzień. Dlatego gdy 
idziesz drogą po zmroku w terenie niezabudowanym, musisz mieć odblaski! Taki obowiązek wynika 
z przepisów. 

Zgodnie z  przepisami usta-
wy – „Prawo o  ruchu drogo-
wym” wszyscy piesi bez względu 
na wiek,  poza obszarem zabudo-
wanym muszą nosić po zmierz-
chu elementy odblaskowe. Od-
blaski muszą nosić także piesi 
prowadzący poboczem rower, 
skuter, motocykl czy wózek. Za 
brak odblasku może grozić man-
dat karny w wysokości do 500 zł. 

W  okresie jesienno-zimo-
wym gdy wcześnie zapada 

zmrok,  piesi na  drogach stają 
się słabo widoczni. Z   danych 
statystycznych policji wynika,  
że  około 38% wszystkich ofiar 
wypadków drogowych w Polsce 
stanowią właśnie oni. W  kon-
frontacji z  pojazdem pieszy za-
wsze jest na  straconej pozycji. 
Nie chroni nas przecież zderzak,  
karoseria samochodu,  pasy bez-
pieczeństwa czy poduszka po-
wietrzna. Po  zmroku pieszy 
ubrany w  ciemny strój jest wi-

dziany przez kierującego pojaz-
dem z odległości około 30 me-
trów i często kierowca nie ma 
już szans zahamować. Nato-
miast człowiek, mający na so-
bie elementy odblaskowe, staje 
się widoczny nawet z odległo-
ści 150 metrów.

Gdzie najlepiej nosić odbla-
ski? Można je nosić na  ubra-
niu, przyczepić do  torby, ple-
caka itp. Policjanci radzą aby 
umieszczać je w  takim miej-

scu, aby znalazły się w  polu 
działania świateł samocho-
dowych i  były zauważalne 
dla kierujących nadjeżdżają-
cych z  obydwu kierunków tj. 
z przodu i z tyłu.

Koszt odblasku to  kilka 
złotych, a  koszt leczenia i  re-
habilitacji poszkodowanych 
w wypadku jest niewspółmier-
nie wyższy.  Bądź widoczny 
na drodze, to Twój obowiązek!

B. Jagielska
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Odpowiedź na interpelację 

radnego  J. Jagielskiego
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Ratowice nad Odrą
„Ratowice nad Odrą” to tytuł 

i  temat przewodni trzynastego 
już Kalendarza Ratowickiego. 
W  kalendarzu przygotowanym 
i  pięknie wydanym przez To-
warzystwo Przyjaciół Ratowic 
i  sołectwo  Ratowice, znajdzie-
my  unikatowe zdjęcia nad-
odrzańskich pejzaży i historycz-
ne wątki  związane ze  stocznią, 
śluzą, jazem, pracą mieszkań-
ców naszej miejscowości nad 
Odrą.  Zwyczajowo umieszczo-
no w nim  daty  świąt, ważnych 
uroczystości i imprez wiejskich. 
Może on  być świetnym upo-
minkiem. To  także doskona-
ła promocja naszej miejscowo-
ści  i okolicy, dlatego chcemy by 
dotarł do  jak najszerszej grupy 
odbiorców. Cieszymy się, że jak  
każdego roku, sporo naszych 
kalendarzy już powędrowało 
do różnych miejsc w Polsce i za 
granicą. Każdy, kto jeszcze chce 
zaopatrzyć się w  to  wydawnic-
two może je znaleźć w bibliotece 

i  u  sołtysa. Redakcją kalenda-
rza jak zwykle profesjonalnie 
zajęła się Beata Jagielska, a   za 
włączenie się  w  jego przy-
gotowanie dziękujemy także 
Krystynie Skowera, Wandzie 
Herich, , Patrycji Jasińskiej, 
Agacie Brzezińskiej, Jarosławo-
wi Jagielskiemu, Grzegorzowi 
Wojtaszewskiemu, Przemysła-

wowi Nowickiemu ze  „Złotej 
Sowy”  i  wszystkim naszym 
niezawodnym sponsorom.

Latem ogłosiliśmy kon-
kurs na  najpiękniejsze zdję-
cie nadodrzańskich Ratowic. 
Otrzymaliśmy bardzo dużo 
przepięknych fotografii, któ-
re z pewnością wykorzystamy.  
Niestety tylko z  nich 13 mo-

gliśmy umieścić w  kalenda-
rzu. Wybór  był bardzo trudny. 
Wśród nagrodzonych  znaleźli 
się  Krystyna Skowera,  Mar-
lena Białkowska,  Ewelina Ha-
ręźlak, Iwona Wojtaszewska, 
Aleksandra Sobczak, Jakub 
Żukowski, Tomasz Młynarz. 
Gratulujemy Wam dobre-
go oka i  wrażliwości na  pięk-
no. Przygotowaliśmy dla Was 
upominki.

 Dziękujemy serdecznie za 
docenienie wysiłku  i ufundo-
wanie  nagród  w  konkursie 
Staroście Powiatu Wrocław-
skiego Romanowi Potockiemu. 

Ratowice to  malowniczo 
położona i piękna wieś, z  tra-
dycjami i  warto ją promować. 
Kilkanaście edycji Kalendarza 
Ratowickiego tworzy  już pięk-
ną kolekcję  fotografii i  spore 
kompendium wiedzy  o  życiu 
lokalnej społeczności.  Dzięku-
jemy, że to doceniacie. 

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic

Jarmark Adwentowy 2019!
Kolorowe stoiska, wesoła muzyka, piękne drobiazgi i smaczne potrawy, spotkania, rozmowy… Miłe 
niedzielne popołudnie. Magiczna świąteczna atmosfera. Jednak przygotowanie jarmarku wymaga 
wysiłku. Aby wszystko tak pięknie się udało trzeba wielu kroków. Najpierw planowania i organizowania, 
potem mozolnej, wielogodzinnej pracy wielu osób. 

Dziś mam przyjemność 
podziękować tym, którzy 
bezinteresownie pomogli 
w  przygotowaniu sali, zaku-
pach, ustawianiu stoisk, przy-
gotowaniu potraw, sprząta-
niu itd., itp. Dziękuję Beacie 
Jagielskiej, Ewie Ceńkar, Ma-
rzenie Turkawskiej, Ewie Bu-
czak, Małgorzacie Kolańskiej, 
Krystynie Buczak, Jadwi-
dze Gapys, Ewie Dydyńskiej, 
Wandzie Herich, Katarzynie 
Wiśniewskiej, Genowefie Ry-
bińskiej, Inecie Trawka, Alicji 
Haniszewskiej, Barbarze Bro-
da, Jadwidze Fiszer, Waldemaro-
wi Ceńkar, Marcinowi Olszew-
skiemu, Kamilowi Kulińskiemu,  
Sławomirowi Rudykowi, Danie-
lowi Szałajko, Filipowi Parzysz-
kowi. Za piękne zdjęcia dziękuję 
Robertowi Nowackiemu.Jarmar-
ki adwentowe  organizowane 
przez Towarzystwo Przyjaciół 

Ratowic należą do  najstarszych 
i najbardziej popularnych  w re-
gionie. Już od  16 lat  gromadzą 
smakoszy z  całej okolicy. Poza 
świątecznymi  stroikami, deko-
racją stołu, ręcznie wykonywa-
nymi ozdobami organizatorzy 
oferują domowe wypieki, trady-
cyjne wigilijne uszka, barszczyk, 

pierogi, kutię, cudowne w  sma-
ku śledzie, ale także tradycyj-
ne przetwory i nalewki z domo-
wych spiżarni. Taki był też nasz 
ostatni jarmark. Pięknie zresz-
tą nazwany – magicznym, przez 
internetową telewizję Echo24.  
Wśród wystawców byli lokal-
ni producenci upominków i do-

mowych przysmaków. 
Nad wszystkim czu-
wał  święty Mikołaj, 
który rozdawał cu-
kierki. Hitem, jak za-
wsze, były  wyśmie-
nite wędliny od  pana 
Sławka, no i  oczywi-
ście niepowtarzalne 
grzane wino sołtysa. 
Świątecznego nastro-
ju dopełnił nastro-
jowy koncert kapeli 
Gieni Dudki. Jarmar-
ki stały się już nie tyl-
ko szansą na  upolo-

wanie przepięknych i niedrogich 
wyrobów rękodzieła i  smakoły-
ków, ale także okazją do spotkań 
mieszkańców całej okolicy. Za-
tem, do  zobaczenia na  XV Jar-
marku Wielkanocnym w  naszej 
świetlicy już 5 kwietnia! 

Jarosław Jagielski 

Prezes TPR
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Ratowice Mała Ojczyzna (cz.17)

Edukacja dzieci 
Do 1938 r. istniały w Rattwitz dwie szkoły. Katolicka (obecny budynek szkolny) oraz ewangelicka. 
Pierwsza z nich  posiadała dwa pomieszczenia lekcyjne, natomiast druga, większa, dysponowała 
czterema klasami. Pozostałe części budynków przeznaczono na mieszkania dla nauczycieli.

W  przedwojennych Niem-
czech obowiązywał ośmioklaso-
wy cykl nauczania podstawowe-
go w związku z tym dzieci  uczyły 
się w  systemie zmianowym, 
a jednocześnie  w  klasie przeby-
wały dwa roczniki.

Rozpoczęcie roku szkolnego 
następowało zawsze 1 kwietnia. 
Ten dzień był szczególnie waż-
ny dla pierwszoklasistów, którzy 
otrzymywali od  rodziców kolo-
rowe torby wypełnione słodycza-
mi i owocami. Prowadzenie zajęć 
w przepełnionych salach nie było 
rzeczą łatwą. Dla zachowania 
dyscypliny stosowano dość dra-
styczne kary. Popularne było sta-
wianie nieposłusznych do  kąta,  
a  nawet wymierzanie kar ciele-
snych. Po likwidacji szkół religij-
nych  roczniki początkowe uczyły 
się w byłym budynku katolickim, 
a pozostałe w ewangelickim. Pro-
gram edukacji ujednolicono, je-
dynie nauka religii odbywała 
się oddzielnie. Katolików uczył 
ksiądz, który w  ciepłe miesią-
ce przyjeżdżał bryczką z  Marga-
reth (Gajków), bowiem właśnie 

w  tej miejscowości znajdował 
się kościół katolicki, do  które-
go chętnie uczęszczali na  mszę 
Ratowiczanie.

Nauczyciele poza pracą peda-
gogiczną aktywnie uczestniczy-
li w życiu wsi. Kierownik szkoły 
ewangelickiej, pan Haun, prowa-
dził przy tutejszym kościele chór 
parafialny, natomiast pan Hylla 
ze  szkoły katolickiej założył te-
atrzyk dziecięcy, któremu gościny 
użyczyła w  swoim budynku ro-
dzina Treske (obecna świetlica).

Najradośniejszym dniem dla 
uczniów był coroczny rejs statka-
mi „Johanna” i  „Falke” do  ZOO 
we Wrocławiu. W  tym dniu od-
wiedzali także Johannesfest, wiel-
ki kiermasz odbywający się obok 
Hali Stulecia.

Podczas dni wolnych dzieci 
pomagały rodzicom przy pracach 
w  ogrodzie i  gospodarstwie. La-
tem, dla zasilenia kieszonkowe-
go, zatrudniano się przy obróbce 
wikliny w  firmie rodziny Stutze 
(plac z bunkrami przy ul. Polnej). 
Po ukończeniu ósmej klasy nastę-
pował obowiązkowy rok „przy-

sposobienia do  życia”. Dziew-
czynki zatrudniano w  sklepach, 
biurach, miejscowych firmach 
oraz gospodarstwach domowych. 
Za symboliczne wynagrodzenie 
nabywały różnych  umiejętno-
ści, które okazywały się przydat-
ne w  dorosłym życiu. Chłopcy 
opuszczali rodzinne domy by 
służyć w RAD (odpowiednik na-
szych hufców pracy).

W  Rattwitz organizacja RAD 
wybudowała baraki, w  któ-
rych zamieszkali pracownicy IG 
Farben.

Młodzież decydująca się 
na  kontynuację nauki wybiera-
ła liceum lub szkołę handlową 
mieszczące się we Wrocławiu.

 Na podstawie wspomnień Joanny Wal-

czak opracowała  K. Skowera

HISTORIA



Wieści Ratowickie Nr 40, luty 20206 www.ratowice.pl

PUŹNIKI
Wkrótce, bo 13 lutego 2020 roku będziemy obchodzili 75 rocznicę tragedii mieszkańców Puźnik…

Puźniki leżące w  gminie Ko-
ropiec, w  powiecie buczackim, 
w  województwie tarnopolskim 
były zamieszkałe prawie w  cało-
ści przez ludność polską. W  200 
gospodarstwach mieszkało przed 
wybuchem II wojny światowej 
około 800 osób.  W  całej okoli-
cy wieś znana była z  sadów owo-
cowych ciągnących się po obu jej 
stronach na długości około trzech 
kilometrów. W  historii wsi moc-
no zapisali się ojcowie Salety-
ni, pracujący nad podniesieniem 
poziomu oświaty i  kultu-
ry mieszkańców Puźnik. 
Po pierwszej wojnie świato-
wej ich dzieło kontynuował 
ksiądz Karol Chmielewski, 
założyciel kasy pożyczkowej, 
kółka rolniczego, szkółki 
tkackiej produkującej dywa-
ny i płótna użytkowe, chóru 
męskiego, amatorskiego te-
atru, organizacji "Strzelec" 
i Stowarzyszenia Katolickiego. Dy-
namiczny rozwój wsi zahamował 
wybuch II wojny światowej. We 
wrześniu 1939 roku Puźniki zo-
stały zajęte przez wojska radziec-
kie. Efektem okupacji była w  po-
czątkach 1940 roku fala wywózek 
na  Syberię, która dotknęła około 
50 osób, między innymi rodziny 
kolonistów z okolic Skawiny, gajo-
wego Karola Łapiaka, Jana Działo-
szyńskiego, rodzinę Klemensa Ja-
rzyckiego.  Po  wkroczeniu wojsk 
niemieckich w czerwcu 1941 roku 
rozpoczął się najtrudniejszy okres 
w  dziejach wsi. Spowodowane 
to było zawiązaniem się współpra-
cy ludności ukraińskiej z władza-
mi hitlerowskimi. Milicja ukra-
ińska rozpoczęła prześladowanie 
polskiej ludności wsi. Dochodziło 
do napadów i pobić, wymuszania 
większych kontyngentów na rzecz 
wojsk niemieckich, aresztowania 
Polaków podejrzanych o  przyna-
leżność do Armii Krajowej. Odpo-
wiedzią puźniczan na te działania 
była organizacja wiejskiej samo-
obrony i  współpraca z  członkami 
Armii Krajowej.  W sierpniu 1943 
roku przechodzący przez wieś ra-
dziecki oddział partyzancki ob-
rabował wiejski sklep. Ścigające 
go oddziały niemieckie wspiera-
ne przez milicję ukraińską zosta-
ły pokonane niedaleko wsi, w  le-
sie koropieckim. W  kilka dni 

po  tym zdarzeniu Niemcy wspól-
nie z Ukraińcami postanowili do-
konać w  odwecie pacyfikacji gór-
nej części wsi właśnie od  strony 
lasu koropieckiego. Twierdzono, 
że mieszkańcy wspierali działania 
oddziału partyzanckiego. Spalili 
wówczas 12 zagród i  zabrali jako 
zakładników mężczyzn. Grozi-
ło im rozstrzelanie. Wielką od-
wagą wykazał się wówczas Józef 
Jasiński, ps. "Bercio", który prze-
konał Niemców, że  to oddział ro-
syjski ograbił sklep, a  nie Polacy, 

i  że  puźniczanie nie mają z  tym 
faktem nic wspólnego. Aresztowa-
nych wypuszczono. 

Na  początku września 1943 
roku oddziały Ukraińskiej Armii 
Powstańczej (UPA) przeprowa-
dziły pierwszy atak na  wieś. Spa-
lili część zabudowań znajdujących 
się na skraju wsi od strony Barysza 
(zagrody Władysława, Tomasza, 
Zygmunta Dancewiczów, Fran-
ciszka Roli, rodziny Krzesińskich) 
i  na  Zagajówce (domostwa Karo-
la, Ludwika i  Tomasza Wiśniew-
skich). Kilka dni później Ukra-
ińcy ponownie zaatakowali wieś 
od strony Zalesia paląc domostwa 
na Nagórzance - Mariana Boskie-
go, Franciszka Markowskiego, 
Jana Uruskiego. Zostali powstrzy-
mani przez członków samoobrony 
wiejskiej i wyparci ze wsi. Podczas 
tego napadu, jak i  poprzedniego, 
nikt nie zginął, ale ujawniona zo-
stała samoobrona. Powstała ona 
w  1942 roku, a  jej komendantem 
był oficer Wojska Polskiego po-
rucznik Mieczysław Warunek. 
Od tego momentu dowództwo sa-
moobrony zaostrzyło dyscyplinę 
i  zwiększyło gotowość do obrony. 
Wprowadzono całonocne kilku-
osobowe patrolowanie wsi z  bro-
nią, zaczęto legitymować wszyst-
kich obcych przyjeżdżających 
do  wsi, wprowadzono szkolenia 
w posługiwaniu się bronią. Coraz 

częściej "gośćmi" byli partyzanci 
z  Armii Krajowej. W  pierwszych 
dniach stycznia 1944 roku policja 
ukraińska aresztowała 6 miesz-
kańców Puźnik za nie wypełnianie 
obowiązku oddawania kontyngen-
tów, i  postanowiła przewieźć ich 
do  Koropca. Samoobrona zdecy-
dowała o dokonaniu akcji zbrojnej 
mającej na celu ich uwolnienie. 

Wzięli w  niej udział Roman 
Buchwald, Michał Działoszyń-
ski, Józef Lisowski, Jan Sułkowski, 
Stanisław Soszka i  inni. Zakoń-

czyła się ona powodzeniem, 
ale podczas niej ciężko ran-
ny został Roman Buchwald, 
który zmarł z  upływu krwi. 
Został pochowany na  puź-
nickim cmentarzu 2 lutego 
1942 roku. W  tym miesiącu 
w  okolice wsi dotarły gru-
py zwiadowcze Armii Czer-
wonej, ale zostały wypar-
te i  na  okres pół roku linia 

frontu przebiegał na  rzece Stry-
pie, oddalonej od  Puźnik około 
20 kilometrów. Wieś znalazła się 
w  strefie przyfrontowej, co  spra-
wiło, że Niemcy wsparci przez po-
licję ukraińską dokonywali często 
we wsi rewizji, łapanek, areszto-
wań mężczyzn pod zarzutem dzia-
łalności partyzanckiej. Wówczas 
wielu mężczyzn zmuszonych zo-
stało do opuszczenia wsi, ucieczki 
w bezpieczniejsze rejony, przejścia 
linii frontu lub ukrywania się i nie 
prowadzenia działań zbrojnych. 
Puźniki ponownie zostały zajęte 
przez wojska radzieckie 18 lipca 
1944 roku. 

Samoobrona wykorzysta-
ła moment ucieczki Niemców 
na  dozbrojenie się. W  niedale-
kim Koropcu powstała radziecka 
komendantura, która rozpoczęła 
wśród Polaków akcję propagando-
wą mającą na celu zachęcenie ich 
do  wstępowania w  szeregi Woj-
ska Polskiego idącego ze  wscho-
du oraz rozbrajania się. Jednak-
że próba nawiązania współpracy 
z władzą radziecką zakończyła się 
tragicznie. Porucznik Mieczysław 
Warunek udał się z  Mieczysławą 
Borkowską na  rozmowy z  Rosja-
nami, podczas których oboje zo-
stali aresztowani przez NKWD 
i  wywiezieni na  Syberię. Po  tym 
wydarzeniu żaden z  puźniczan 
nie zdecydował się na przyznanie 

się do  przynależności do  Armii 
Krajowej. Część z  nich wstąpi-
ła do  "Istriebitielnego Batalionu" 
w Koropcu, pełniącego rolę tym-
czasowej policji. Zapewniali 
ono bezpieczeństwo mieszkań-
com okolicznych wsi. Dostarczali 
broń i amunicję członkom samo-
obrony, odwiedzali wieś dodając 
wszystkim otuchy. Inni mężczyź-
ni zostali wcieleni w sierpniu 1944 
roku do Wojska Polskiego. We wsi 
pozostali starcy, kobiety, dzieci 
i niewielu mężczyzn. 

Początek roku 1945 rozpo-
czął się dla Polaków z  powiatu 
buczackiego tragicznie. Powra-
cające z  okolic Stanisławowa od-
działy UPA w  nocy 4 lutego do-
konały napadu na  wieś Barysz, 
gdzie banderowcy wymordowali 
100 osób. Następnie 8 lutego spa-
lili żywcem we wsi Zalesie ponad 
50 osób, w  tym 7 mieszkańców 
Puźnik, którzy w  tym czasie tam 
przebywali. Coraz głośniej mó-
wiono o  tym, że  kolejnym celem 
bandytów spod znaku "tryzuba" 
będą Puźniki. 

Po  tych informacjach zdecy-
dowano o wzmocnieniu czujności 
i  przygotowaniu się do  odparcia 
ewentualnego ataku. Wiele ro-
dzin porozumiewało się i  wspól-
nie miało się chronić na  noc 
w  murowanych i  krytych blachą 
domach oraz w  specjalnie wybu-
dowanych, i zamaskowanych bun-
krach i  schronach. Ku zaskocze-
niu wszystkich puźniczan w dniu 
12 lutego do  wsi przybyła grupa 
żołnierzy sowieckich, która miała 
zapewnić im bezpieczeństwo. To-
warzyszący im urzędnik dokonał 
spisu ludności i zachęcał do odda-
wania broni. Wielu do  dziś żyją-
cych mieszkańców Puźnik uważa, 
że  byli to  przebrani banderowcy, 
a ich działania miały tylko osłabić 
czujność Polaków. 

 Złe przeczucia co  do  za-
miarów Ukraińców spełniły się 
w  nocy z  12 na  13 lutego 1945 
roku. 

Wieś Puźniki została okrążo-
na i  zaatakowana z  trzech stron: 
od  Nowosiółek, Zalesia, Porcho-
wej przez kilkusetosobową bandę 
UPA złożoną z mężczyzn i kobiet. 

Otworzyli oni ogień z  broni 
maszynowej i  podpalili zabudo-
wania w wielu miejscach wsi. 
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Z  płonących domów i  stajen 
zaczęto wyprowadzać zwierzęta. 
Obrońcy zmasowaniem ataku zo-
stali całkowicie zaskoczeni. Każ-
dy z  nich działał na  własną rękę 
broniąc swoich domów i  rodzin. 
Ci, którzy wcześniej nie schronili 
się, lub nie zdążyli ukryć w  kry-
jówkach, uciekali do  sąsiadów, 
na  plebanię i  do  kościoła. Jeszcze 
inni kryli się w  lesie, w głębokim 
śniegu przykryci białymi prze-
ścieradłami, w  kopcach na  ziem-
niaki. Najmniej bezpieczne, jak 
się później okazało były zagłębie-
nia i wnęki biegnącego przez wieś 
rowu melioracyjnego. Zginęło tam 
najwięcej mieszkańców wsi za-
strzelonych, zakłutych bagnetami 
i  nożami, zarąbanych siekierami, 
zatłuczonych drągami. Napastni-
cy nie znali litości mordując na-
wet dzieci. Wszystkie te  mordy 
odbywały się przy wtórze krzy-
ków błagających o  litość, konają-
cych, ryczącego bydła, walących 
się domów. 

Napastnicy wycofali się z Puź-
nik po kilku godzinach. Obraz wsi 
po  napadzie wyglądał strasznie. 
Opisał ją w  swoich wspomnie-
niach pochodzący z Koropca Mi-
chał Sobków następująco: We wsi 
makabryczne widoki. Wiele kobiet 
z  obciętymi sutkami wyje z  bólu. 
Na  każdym koku spotykamy lu-
dzi z  krwawiącymi ranami głowy 
zadanymi siekierami. Prosi nas 
o  pomoc kilkuletni chłopiec, Ru-
dolf Łudzki z  wgniecioną czasz-
ką. Wyrwę w głowie ma zaklejoną 
chlebem. Jego matka i dwie siostry 
zostały zabite. Idąc dalej natykamy 
się na zwłoki mężczyzny. Miejsco-
wi ludzie rozpoznają w nim Józefa 
Jasińskiego. Zadano mu ciosy szty-
letami- jeden przy drugim. Trafia-
my na zwłoki małego dziecka. Lu-
dzie twierdzą, że to półtoraroczny 
Stasio Wiśniewski. Na widok noża 

wepchniętego w jego usta robi mi 
się słabo Józefa Pacholik, z domu 
Szafrańska zapamiętała następu-
jący obraz wsi: Banderowcy od-
stąpili. Po nich zostały dopalające 
się budynki, ludzkie trupy i  ran-
ni. Nasz ojciec został zastrzelony, 
siostra Maria miała siekierą rozrą-
baną głowę, siostrze Władysławie 
odrąbano jedną nogę, przebito no-
żem obie ręce i  klatkę piersiową, 
jeszcze żyła, prosiła wody, nad ra-
nem zmarła z upływu krwi. Pod jej 
plecami leżał cioci syn Dominik, 
ocalał. Cudem uratował się jesz-
cze dwuletni Julek Haniszewski. 
Ocaliła go matka, która upadając 
pod ciosem banderowskiej siekie-
ry, przykryła go własnym ciałem. 
Z  kolei Honorata Dancewicz wi-
dząc, że nie zdąży ukryć się na ple-
bani pobiegła do  stojącej nieda-
leko groty - kaplicy, skryła się za 
figurą Matki Boskiej, i tak w ukry-
ciu przetrwała do rana. Podczas tej 
pamiętnej środowej nocy popiel-
cowej banderowcy zamordowali 
około 70 osób. 

Wielu mieszkańców Puźnik 
zostało ciężko rannych i  wkrótce 
zmarło. We wsi ocalały tylko bu-
dynki murowane i  kryte blachą 
obronione przez członków samo-
obrony. Gdyby nie odwaga i  po-
święcenie Franciszka Biernac-
kiego, Władysława Jarzyckiego, 
Feliksa Kosińskiego, Franciszka 
Łaciny, Wiktora Łaciny, Włady-
sława Pałki, Franciszka Łapiaka, 
Jana Przybyłkiewicza, Józefa Pio-
trowskiego, Stanisława Stanisław-
skiego, Mariana Przybyłkiewi-
cza i  Jana Wiśniewskiego, ofiar 
zapewne byłoby więcej. W  ciągu 
całego dnia 13 lutego mieszkań-
cy poszukiwali członków swo-
ich rodzin. Opatrywano rannych. 
Zwłoki zabitych zwożono na  sta-
ry cmentarz, gdzie były dwa duże 
doły pozostałe po walkach w 1944 

roku. Pogłębiono je nieco i  tam 
złożono. Jedni dla swoich bli-
skich zbili drewniane skrzynie, 
innych grzebano w białych prze-
ścieradłach i płótnach. Wypełnio-
ne dwa duże doły stały się wspól-
nymi mogiłami zamordowanych 
mieszkańców Puźnik. Pogrzeb 
odbył się bez żadnych ceremo-
nii, z  udziałem tylko ocalonych 
mieszkańców. Na  mogiłach po-
stawiono dwa drewniane krzyże. 
Ci puźniczanie, których domy 
uległy zniszczeniu zamieszka-
li u  tych, których domy ocalały. 
Inni w  obawie przed powtórze-
niem się napadów zdecydowali 
się na  opuszczenie wsi. Udawali 
się najczęściej do  Koropca i  Bu-
czacza. W czerwcu pierwsi zaczęli 
wyjeżdżać na  tzw. Ziemie Odzy-
skane. Zamieszkali w  Niemysło-
wicach oraz Ratowicach nieda-
leko Wrocławia. Po  wyjeździe 
większości puźniczan do  Polski 
w 1945 roku, we wsi pozostało kil-
ka rodzin ukraińskich, polskich 
i  mieszanych. W  1946 roku oca-
lałe domy zasiedliły rodziny Łem-
ków i  Ukraińców wysiedlonych 
z  terenów graniczących z Polską. 
W  budynku plebani urządzono 
szkołę. Jednak w 1949 roku wła-
dze zdecydowały o  całkowitej li-
kwidacji wsi. Mieszkańców zmu-
szono do  opuszczenia domów, 
które wyburzono. Zniszczono 
kościół i  plebanię. Wycięto sady 
owocowe. Zatarto wszelkie ślady 
po tej polskiej osadzie. 

Weronika Komidzierska 
wspomina swój pobyt w "rodzin-
nej wsi" następująco: W  1980 
roku byłam tam i  serce mi się 
kroiło, gdy widziałam tam bura-
ki. Byłam na  grobach pomordo-
wanych. Są to dwie mogiły, gdzie 
oni są pochowani. Nikt nie zapali 
im świecy, nie postawi pomnika. 
Są  to  Kresy Wschodnie i  nie ma 

komu upomnieć się, aby w  ja-
kiś sposób upamiętnić męki tych 
okrutnie pomordowanych ludzi. 

Z  kolei swój pobyt w  1992 
roku w Puźnikach tak opisał Ste-
fan Dancewicz: 

Przeszedłem drogą przez całą, 
już nie istniejącą wieś Puźniki. 
Na  dolnych ogrodach od  Zaga-
jówki w  dół widziałem trzy sta-
wy oraz jedną dużą kołchozową 
szopę. Wędrując samotnie, wśród 
zarośli i  wysokich chwastów za-
trzymałem się nad rowem Bor-
kowskiego, nazwanym "Wąwo-
zem śmierci", gdzie w  nocy 13 
lutego 1945 roku zginęło naj-
więcej bezbronnych puźniczan 
z rąk banderowców... Nie ma już 
polskich zagród, tych co  ocalały 
po  pogromie i  spaleniu. Nie ma 
kościoła ani plebani w  których 
ocalało najwięcej osób, bronio-
nych przez polskich "Istribków" 
i polską samoobronę. 

Plac kościelny pokrywa gę-
stwina krzewów i  dużych drzew. 
Wokół gęsty i  ciemny las. Wszę-
dzie pustka po  zgliszczach i  ru-
inach, niegdyś kwitnącej wsi, 
świadczy, że "Warszawa nie istnie-
je", jak pogardliwie i  z  radością 
mówili ukraińscy szowiniści. Nie 
ma tam też i  Ukraińców, ani ich 
domów, zarówno tych puźniczan, 
jak i  zasiedlonych w  1946 roku. 
Nie ma chętnych do  korzystania 
z  ziemi pozostawionej przez Po-
laków - puźniczan. A  Ukraińcy 
i potomkowie tych, co przed laty 
mordowali Polaków, grabiąc ich 
dobytek, i  marząc o  buraczano-
-kukurydzianych polach dla sie-
bie, obecnie wcale nie kwapią się 
do  orania i  siania na  puźnickich 
ugorach". 

Wg. opracowania Agaty i Franciszka 

Dendewicz

 Tekst oryginalny zaczerpnięty ze strony 

int. Sołectwa Niemysłowice

Spotkania pokoleń
W ostatnim roku Towarzystwo Przyjaciół Ratowic   realizowało projekt pt. „Międzypokoleniowe 
spotkania”  polegający  na zorganizowaniu cyklu przedsięwzięć integrujących seniorów i ludzi w  
młodszym wieku. 

Były to  bardzo różnorodne 
przedsięwzięcia, dające możliwość 
nawiązywania kontaktów, a  jed-
nocześnie mające  walory eduka-
cyjne - wyjazdy, warsztaty, zaję-
cia sportowe, spotkania w  cyklu 
„Podziel się historią”. Wszystkie 
one  angażowały potencjał mło-

dych ludzi na rzecz seniorów oraz 
doświadczenie, wiedzę i  umie-
jętności ludzi starszych na  rzecz 
dzieci i  młodzieży. Ostatnią od-
słoną tegorocznych działań były 
warsztaty florystyczne. W  czasie 
cyklicznych  spotkań powstawały 
kolejno przepiękne jesienne de-

koracje, ogrody w  szkle, adwen-
towe wieńce i  bożonarodzeniowe 
stroiki.   Projekt był współfinan-
sowany ze  środków Gminy Czer-
nica i  adresowany do  wszystkich 
mieszkańców gminy.  Jego realiza-
cję mocno wspierali  także człon-
kowie Ratowickiego Koła Gospo-

dyń i Gospodarzy i Rady Sołeckiej. 
Aktywność i  energia uczestników 
projektu dała nam świadomość 
jak duży potencjał w nich drzemie 
i dała nam  pewność, że to co robi-
my jest ważne i potrzebne. Mamy 
więc nadzieję na  kolejne wspólne 
działania! Beata Jagielska
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KRÓTKO…
 z Sołtys Ratowic informuje mieszkańców, że na na początku lutego 
będzie roznosił nakazy podatkowe na 2020 rok. Pierwszą ratę 
podatku wpłacamy do 15 marca 

 z Posterunek Policji w Kamieńcu Wrocławskim wprowadził dyżury 
dla mieszkańców Gminy Czernica. Dyżur odbywa się w każdą środę 
od godz. 13.00 do 20.00

 z Zapraszamy na  zajęcia gimnastyki rehabilitacyjnej organizowanej 
przez Towarzystwo Przyjaciół Ratowic. Zajęcia odbywają się we 
wtorki  i w czwartki o godz. 18.15 w naszej świetlicy. 

 z Informujemy, że zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Czernica 
realizowane jest przez zarządców poszczególnych dróg:

 z Droga wojewódzka nr 455 (Wrocław – Czernica – Jelcz-Laskowice) 
- Zarządca: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Telefon kontaktowy: 71 
3908828 lub 71 3917100

 z Ratowice - ulica Wrocławska, Odrzańska, Sportowa, Polna, 
Spokojna, Spacerowa, Słoneczna -   Zarządca: Wójt Gminy 
Czernica,Telefon kontaktowy: 717265700 lub 502735453Uczniowie 
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 Już dziś zapraszamy Państwa na najbliższe uroczystości i  imprezy: 
- 15 lutego Bal Walentynkowy 
- 8 marca Babski Wieczór   
- 11marca Dzień Sołtysa 
- 5 kwietnia Jarmark Wielkanocny 
Jednocześnie sołtys zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób, które 
chciałyby  wesprzeć w jakikolwiek sposób organizację Babskiego 
Wieczoru. 

 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 Wspaniałe bale w świetlicy stają sie naszą ratowicką tradycją. 
Andrzejki,  Bal Sylwestrowy – wszystko przy pełnej Sali. Było 
barwnie,  odświętnie  i wesoło.  Był czas bliższe poznanie 
i integrację, a wszyscy świetnie się bawili.  Wiele pracy włożyliśmy 
w przygotowanie  imprez. Wyśmienite przekąski i  ciepłe 
dania przygotowało nasze koło gospodyń i gospodarzy, które 
wspiera działania sołtysa .  Dochód z tych imprez przeznaczamy  
na doposażenie świetlicy i na finansowanie przyszłorocznych 
imprez dla mieszkańców –  np. Babskiego Wieczoru,  biesiady 
integracyjnej, Parady św. Marcina, Mikołajek.  Bez tego wsparcia 
byłoby  trudno wszystko spiąć.  Dlatego  cieszy fakt, że coraz więcej 
mieszkańców Ratowic ma ochotę bawić się u nas, na miejscu.  
Już przygotowujemy się do kolejnego Balu Walentynkowego.  
Zapraszamy nie tylko tych świeżo zakochanych, ale pary  większym 
stażem.   Będziemy się wyśmienicie bawić, jak zapewnia nas DJ 
Waka, który poprowadzi zabawę. 

Terminarz MPSZOK  
dla Gminy Czernica 

w 2020 roku
Lokalizacja:

Na terenie zrekultywowanego składowiska 
w Ratowicach

MPSZOK czynny jest w określonym terminie 
w godzinach: od 10:00 do 18:00

Terminy:
14-01-2020 r.
11-02-2020 r.
10-03-2020 r.
07-04-2020 r.
30-04-2020 r.

09-05-2020 r. (sobota)
29-05-2020 r.
09-06-2020 r.
30-06-2020 r.

11-07-2020 r. (sobota)
30-07-2020 r.
07-08-2020 r.
27-08-2020 r.
08-09-2020 r.
29-09-2020 r.
07-10-2020 r.
29-10-2020 r.
10-11-2020 r.
08-12-2020 r.

mPSZOK czynny jest w określonym terminie 
w godzinach: od 10:00 do 18:0

APEL GOPS
Nie bądź obojętny - reaguj
Zima to szczególnie trudny czas dla osób samotnych, 

starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych. 
Minusowe temperatury stanowią szczególne 

zagrożenie dla tych osób, bowiem wychłodzenie 
organizmu, głód, brak ciepłej odzieży czy schronienia 

stanowi zagrożenie życia.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców 

o wnikliwą obserwację i zainteresowanie, czy w naszym 
otoczeniu nie ma osób z grup szczególnie zagrożonych. 

Jeśli zauważymy taką osobę nie bądźmy obojętni 
na ich los i powiadommy odpowiednie instytucje - 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czernicy, sołtysa lub dzwoniąc na numer 112.

Nie bądźmy obojętni - możemy uratować czyjeś życie!!!
Kontakt:

GOPS, ul. Wrocławska 78, tel. 71 318 01 80
Sołtys Ratowic tel. 601 727 190

numer alarmowy 112


