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Jeszcze będzie pięknie
Cicho sie zrobiło i pusto. Jeszcze chwilę  temu żyliśmy  tak, jakby nikt i nic nie 
mogło nam odebrać wolności. Wydawałoby się, że nasz świat nie ma granic. 
Nasze normalne życie posypało  się z dnia na dzień. 

Nigdy w życiu nie pomyśleli-
śmy, że  będziemy musieli prze-
rwać pracę, że  zamknięte zo-
staną granice i  wszystkie sklepy 
poza spożywczymi, że na ulicach 
nie będzie ludzi… Cały świat za-
trzymał się  i stoi  w niepewno-
ści . Martwimy się co będzie ju-
tro. Czy damy sobie radę, czy 
nie zachorujemy, co  jeszcze się 
może wydarzyć .Martwimy się 
że nie damy rady finansowo, za-
stanawiamy się czy będzie praca. 
Brakuje nam  swobody, spotkań, 
podróży, bliskich, przyjaciół – 

wolności. Walczymy. Walczymy 
z  wrogiem, którego nie widać. 
Ale jest i póki co wygrywa. 

Człowiek nie docenia pro-
stych rzeczy, które jak się okazu-
je może stracić z dnia na dzień. 
Zachowuję jednak pewien opty-
mizm i  z  utęsknieniem czekam 
na powrót do normalności, 

Żeby nie popaść w zły nastrój, 
marazm i  zwątpienie walczmy. 
Spróbujmy, jeśli możemy po-
magać tym którym jest trudniej. 
Sprawiajmy sobie choć małe 
przyjemności.  Cieszmy sie tym , 

że mamy więcej czasu dla siebie, 
dla rodziny.  Sprzątnijmy piwni-
cę, czytajmy ksiązki ,  załóżmy 
ogródek. Wykorzystajmy czas 
na nadrobienie zaległości, sport, 
naukę języka. Wyobraźmy so-
bie, że każda zwykła do tej pory, 
a ostatnio zabroniona  czynność 
będzie smakować jak nigdy… 

No i  powtarzajmy za Janem 
Pawłem II – „Jeszcze będzie 
pięknie, mimo wszystko. Tylko 
załóż wygodne buty, bo  masz 
do przejścia całe życie”

Redakcja

Ratowice 
witają…

Ponieważ od  jakiegoś  
czasu nie wychodzicie 
z domów, to pewnie nie 
widzieliście jak pięknie 
witają się i żegnają 
nasze  Ratowice. Właśnie 
dokończyliśmy  prace 
nad nowymi  witaczami.   
Zostały  one sfinansowane  
z  ratowickiego Funduszu 
Sołeckiego, a projekt 
i wykonanie należy do  
naszej  lokalnej drukarni   
ZŁOTA SOWA.  Wkrótce 
ozdobimy je jeszcze 
wiosennymi kwiatami. 
Mamy nadzieję, że długo 
będą cieszyły oczy.

Sprawozdanie 
sołtysa za 2019 
rok
Przełom roku zawsze jest 
okazją do podsumowań 
i planów na przyszłość Jak 
co roku przygotowałem 
sprawozdanie 
z działalności sołtysa za 
poprzedni rok. 2

Dziękujemy!
Bardzo serdecznie dziękujemy tym, którzy spontanicznie i szybko  zaangażowali 
się w akcję wyposażania mieszkańców w maseczki dla  naszego bezpieczeństwa. 
Dziękujemy więc przede wszystkim za  błyskawiczne działania organizacyjne 
naszemu Sołtysowi Jarosławowi Jagielskiemu. Dziękujemy także  za 
bezinteresowne dostarczenie sporej ilości porządnych materiałów Barbarze 
Kowalczuk i Mateuszowi Jagielskiemu oraz Marii Kret, Krystynie Buczak,  Beacie 
Jagielskiej, Henryce Hrynkiewicz, Renacie Bilewskiej. Dziękujmy wspaniałym 
paniom, za uszycie nam masek: Agacie Wojtaszewskiej, Wiesławie Radlak, Teresie 
Kruczkowskiej, Iwonie Fuchs, Monice Karpinka, Marii Karpinka, Bernadecie 
Migo, Dziękujmy za Wasz czas i bezinteresowne zaangażowanie. To wspaniałe, 
że w trudnych sytuacjach Ratowiczanie potrafią się mobilizować i tworzyć zgraną,  
zaangażowaną społeczność. 
Dzięki Wam dostarczyliśmy bezpłatnie już kilkaset maseczek mieszkańcom Ratowic 
i  innych miejscowości, przekazaliśmy też maseczki sprzedawcom i  obsłudze kilku 
sklepów, a także jednemu z wrocławskich szpitali i hospicjum.
Wszystkich, którzy jeszcze chcą bezpłatnie otrzymać taką wielorazową maseczkę 
prosimy  o  kontakt z  sołtysem, lub o  zgłoszenie takiej potrzeby w  sklepach. 
Należy  jednak pamiętać, że  taką maseczkę trzeba  po  każdym użyciu dokładnie 
dezynfekować.
Wkrótce zostaną nam także dostarczone maseczki zakupione przez Urząd Gminy 
Czernica. 
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Sprawozdanie sołtysa za 2019 rok
Przełom roku zawsze jest okazją do podsumowań i planów na przyszłość Jak co roku przygotowałem 
sprawozdanie z działalności sołtysa za poprzedni rok. Zwyczajowo przedstawiam je na pierwszym 
wiejskim zebraniu. Ten rok jest jednak wyjątkowy. Zarządzeniem wójta wszystkie zgromadzenia 
i zebrania zostały odwołane. Nie spotkamy się na razie, ale myślę, że w ten sposób sprawozdanie dotrze 
nawet do szerszego grona osób. 

Na początku 2019 roku odbyły 
się wybory Sołtysa (31.03.2019) 
i  Rady Sołeckiej (14.04.2019) 
na  nową, pięcioletnią kadencję. 
W  skład nowej Rady Sołeckiej 
weszli: Magdalena Brandys, Ewa 
Buczak, Ewa Ceńkar, Marek Ma-
litowski, Artur Piechota, Da-
niel Michalski, Dawid Parzy-
szek, Błażej Haniszewski, Daniel 
Szałajko. Dziękuję raz jeszcze 
wszystkim, którzy wzięli udział 
w  tych wyborach i  dziękuję za 
zaufanie jakim mnie obdarzyli-
ście wybierając na kolejną, piątą 
już kadencję. 

Mimo, że  budżet gmi-
ny od  kilku lat prawie nas nie 
uwzględnia, to  jak się okazuje 
Ratowiczanie to  ludzie bardzo 
zaangażowani, a  trudności ich 
tylko motywują, a  nie zniechę-
cają. Dlatego mimo niewielkich 
środków, korzystając z  hojności 
sponsorów i podpierając się fun-
duszem sołeckim udało się zre-
alizować wiele rzeczy.

 z I. Inwestycje
Podczas zebrań wiejskich 

i rozmów z mieszkańcami wska-
zali oni szereg spraw koniecz-
nych do  realizacji we wsi. Zło-
żyłem je w  formie wniosków 
do  realizacji w  budżecie gminy 
na 2019 rok. Były to:

Budowa bezpiecznego par-
kingu przy Szkole Podstawowej /
wykupienie gruntu/

Budowa bezpiecznych zjaz-
dów do  Ratowic przy drodze 
wojewódzkiej /partycypowanie 
w kosztach/

 Naprawa elewacji ze-
wnętrznej budynku gminnego 
w centrum

 wsi. 
 Uporządkowanie terenu i bu-

dowa parkingu przy pomniku
 więźniów obozu Gross Rosen 

między Ratowicami i Czernicą. 
Budowa przystanków au-

tobusowych przy drodze 
wojewódzkiej

Renowacja podłogi w świetli-
cy wiejskiej

Zainstalowanie klimatyzacji 
i  renowacja schodów wejścio-
wych w świetlicy wiejskiej

Naprawa nawierzchni dróg 
gminnych

Wymiana barier na  zakręcie 
ul. Wrocławskiej. 

Naprawa nawierzchni i budo-
wa oświetlenia ul. Akacjowej

Uporządkowanie sytuacji 
prawnej i  uporządkowanie tere-
nu parku za świetlicą wiejską

Budowa ścieżki rowerowo 
– pieszej między Ratowicami 
i Czernicą

Budowa chodnika w centrum 
wsi wzdłuż głównych ulic

Uzupełnienie oświetlenia wsi 
i  budowa linii oświetleniowej 
na przedłużeniu ulicy Słonecznej 

Wykonanie nawierzchni ulicy 
Wiśniowej i Nowej

Uzupełnienie oświetlenia ul. 
Polnej 

Przesunięcie słupa elektrycz-
nego na ulicy Nowej 

Wykonanie fragmen-
tu nawierzchni ulicy tzw. 
Czereśniowej

Odtworzenie zaworów wodo-
ciągowych w drogach.

Polepszenie sytuacji komuni-
kacyjnej mieszkańców wsi

Niestety, w  roku 2019 zreali-
zowano tylko jeden z  tych po-
stulatów: wykonano nową na-
wierzchnię asfaltową na  ul. 
Akacjowej, łączącej ulicę Polną 
z Wrocławską.

 Dlatego do budżetu na 2020 
rok zgłosiłem ponownie te  po-
trzeby, dodając kolejne zapro-
ponowane przez mieszkań-
ców na  wrześniowym zebraniu 
wiejskim:

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

Uzupełnienie oświetlenia wsi 
i  budowa linii oświetleniowej 
na przedłużeniu ulicy Słonecznej 

, Spokojnej i  Wrocławskiej przy 
cmentarzu. 

Udrożnienie i  naprawa stu-
dzienek kanalizacji burzowej

Ze  środków budżetowych 
gminy w 2019 roku udało się po-
zyskać 5600 zł na rośliny do na-
sadzeń w sołectwie. 

W ramach własnych środków 
odnowiliśmy bariery na  zakrę-
cie ul. Wrocławskiej, zakupiliśmy 
choinki do  gazonów w  centrum 
wsi, wykonaliśmy nasadzenia.

 z II. Fundusz sołecki 
Na  2019 rok dysponowali-

śmy kwotą 41 641,87 zł z fundu-
szu sołeckiego. Rozdzieliliśmy 
go wraz z Radą Sołecką zgodnie 
ze  wskazaniem zebrania wiej-
skiego, z  września 2018 roku 
w następujący sposób:

1) Uzupełnienie, projektowa-
nie i  zagospodarowanie placów 
wiejskich ogólnego dostępu, wy-
konanie „witaczy”, wkopanie ła-
wek i koszy na śmieci, niwelacja 
terenów - 7999,97 zł

2) Zagospodarowanie tere-
nów sołectwa, zakup gazonów, 
zakup bramy wjazdowej na plac 
festynowy - 8642,02 zł

3) Doposażenie świetlicy 
wiejskiej, zakup patelni elek-
trycznej, zakup i  montaż zmy-
warki kapturowej - 9000,00 zł

4) Dofinansowanie druku 
„Kalendarza Ratowickiego” - 
2000.00 zł

5) Zakup tuszu i  papieru 
na  gazetkę „Wieści Ratowickie” 
i  zakup domeny internetowej 
do strony www - 2000,00 zł

6) Organizacja imprez oko-
licznościowych dla mieszkańców 
- 11 999,88 zł

 z III. Imprezy wiejskie 
Tradycyjnie już w  2019 roku 

odbyło się sporo cyklicznych 
imprez, znanych dobrze w  całej 
gminie. Wszystkie te  uroczysto-
ści odbyły się bez wsparcia z bu-
dżetu gminy, mimo że większość 
miała ogólnogminny zasięg. 

Styczeń 2019 - koncerty ko-
lędowe zespołu „Ratowiczanie” 
i kapeli „Gieni Dudki”.

8.03 Dzień Sołtysa - trzecie, 
integracyjne spotkanie sołtysów 
naszej gminy.

10.03.2019 IV Babski Wie-
czór – miła wieczornica z atrak-
cjami, przygotowana dla naszych 
Pań, z  okazji Dnia Kobiet przez 
sołtysa. To  impreza, która już 
na  stałe wpisała się w kalendarz 
i  cieszy się powodzeniem pań 
z całej okolicy.

 7.04 .2019 Jarmark 
Wielkanocny 

 1.06.2019 Szkolny Piknik 
Rodzinny

15.09.2019 Niezwykły kon-
cert piosenek Anny German 
w  wykonaniu Katarzyny Zawa-
dy laureatki „Międzynarodo-
wego Festiwalu Piosenki- Anna 
German”.

12.10.2019 Biesiada Integra-
cyjna w plenerze.

11.11.2019 Święto Niepod-
ległości z  Paradą Św. Marcina 
- podniosła uroczystość, któ-
rą uczciliśmy rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Wzięła w niej udział grupa kilku-
set osób, reprezentantów wszyst-
kich miejscowości naszej gminy. 

6.12.2019 Spotkanie ze  Św. 
Mikołajem, z  zabawami anima-
cyjnymi i innymi atrakcjami. 

15.12.2019 Jarmark 
Adwentowy

Odbyły się też trzy bardzo 
udane zabawy integracyjne – 
karnawałowa , andrzejkowa 
i sylwestrowa 

 z IV. Ratowickie Koło Gospodyń 
i Gospodarzy
Wiele imprez i  uroczystości 

nie udałoby się tak dobrze, gdy-
by nie sponsorzy, a także pomoc 
Ratowickiego Koła Gospodyń 
i  Gospodarzy, które działa bar-
dzo prężnie i z dużą korzyścią dla 
wsi. Mam w nim duże wsparcie. 
To  dzięki jego pomocy wypra-
cowany z  zabaw dochód mogli-
śmy przeznaczyć na  organizację 
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Mikołajek, Parady św. Marcina, 
czy Babskiego Wieczoru. Dopo-
sażamy też sukcesywnie świe-
tlicę w  naczynia, drobny sprzęt 
i dekoracje. Właśnie ze  środków 
sołectwa i  Koła Gospodyń, na-
prawiliśmy sprzęt nagłośnienio-
wy, wymieniliśmy baterie przy 
zlewach, zamontowaliśmy nowe 
półki w kuchni, zakupiliśmy spo-
ro drobnego wyposażenia. 

W  styczniu członkowie na-
szego koła wzięli udział w  uro-
czystym spotkaniu w  Starostwie 
Powiatowym (11.01.2019), a  we 
wrześniu (14.09.2019) Ratowic-
kie Koło Gospodyń i  Gospoda-
rzy kolejny raz prezentowało się 
w  Kulinarnym Konkursie Po-
wiatu Wrocławskiego w  Siech-
nicach. Tym razem wróciliśmy 
bez nagrody, ale z nowymi, cen-
nymi doświadczeniami. Przy 
pomocy Koła przygotowaliśmy 
piękny wieniec dożynkowy i do-
mowy chleb na konkurs z okazji 
Dożynek Gminnych w Chrząsta-
wie (24.08.2019). Nagrodę w wy-
sokości 300 zł przeznaczyliśmy 
na  nowe wazoniki do  świetlicy. 
Wieniec po  dożynkach zanieśli-
śmy do  kościoła, gdzie podczas 
uroczystej mszy dożynkowej 
(1.09.2019) został poświęcony 
i  wszyscy mogli go podziwiać. 
Reprezentacja koła uczestniczyła 
także (15.09.2019) w IX Ogólno-
polskim Zjeździe Kół Gospodyń 
Wiejskich w  Licheniu. Rato-
wickie koło prezentowało swoje 
przysmaki na  wielu imprezach, 
a  podczas jarmarków jego sto-
isko było jednym z  najbardziej 
obleganych. Nasze lokalne prze-
pisy Koła Gospodyń i  Gospo-
darzy wzbogaciły kalendarz Po-
wiatu Wrocławskiego na  2020 
rok i  książkę „Kulinarny Powiat 
Wrocławski”.

 z V. Świetlica wiejska 
W  świetlicy przez cały rok 

sporo się działo. Było 38 „wynaj-
mów” na  imprezy i  uroczysto-
ści. Przypomnę jednak, że  środ-
ki finansowe pozyskane z  tych 
wynajmów trafiają do  budże-
tu gminy. Poza imprezami wiej-
skimi, zebraniami i  rodzinnymi 
uroczystościami , systematycznie 
odbywały się w  świetlicy zajęcia 
gimnastyki dla pań z  terenu ca-
łej gminy, próby zespołu, zajęcia, 
koncerty, uroczystości szkolne, 
pokazy, spotkania. Miały tam też 
swoje miejsce stałe zajęcia świe-
tlicy środowiskowej „Kuźnia” , 

warsztaty ekologiczne i  warszta-
ty florystyczne. Biwakowali u nas 
wrocławscy harcerze i zuchy. 

Zabytkowa świetlica jest in-
tensywnie użytkowana i  wyma-
ga natychmiastowego remontu. 
Wnioskowałem o  to  w  propo-
zycjach do  budżetu przez kilka 
ostatnich lat. Na  wrześniowym 
zebraniu wiejskim wystosowali-
śmy też apel mieszkańców Rato-
wic do wójta gminy Włodzimie-
rza Chlebosza o  umieszczenie 
remontu naszej świetlicy w  bu-
dżecie Gminy Czernica na  2020 
rok, co  dałoby szansę na  szybką 
realizację tego zadania. Wnio-
ski pozostały bez echa. Dlatego 
w grudniu złożyłem w tej sprawie 
interpelację radnego. Otrzyma-
łem odpowiedź, z której wynika, 
że  czynione są  kroki w  tym kie-
runku, ale w roku 2020 raczej nie 
możemy liczyć na remont. 

 z VI. Towarzystwo Przyjaciół 
Ratowic
Ratowickie stowarzyszenie 

jak zawsze było motorem wie-
lu działań i  aktywności miesz-
kańców naszej wsi. W  ubiegłym 
roku Towarzystwo Przyjaciół Ra-
towic wzięło udział w  konkursie 
ofert na  realizacje zadań gmin-
nych i  otrzymało środki na  do-
finansowanie pięciu prowadzo-
nych przez nie projektów : zespół 
RATOWICZANIE, gimnastykę 
dla aktywnych, wycieczki w  ra-
mach POCZTÓWKI Z DOLNE-
GO ŚLĄSKA, wyjazdy na  narty 
i  turniej integracyjny dla niepeł-
nosprawnych dzieci, oraz projekt 
pt. MIĘDZYPOKOLENIOWE 
SPOTKANIA. Łącznie pozyska-
no 21  700 zł. Projekty zrealizo-
wano i  rozliczono. Ich efektem 
były m.in. całoroczne, regular-
ne /dwa razy w  tygodniu/zajęcia 
gimnastyki rehabilitacyjnej, wy-
cieczki do Książa24.03, do Opo-
la i Niemodlina 30.06, Koszęcina 
i  Pławniowic 22.09, trzy rekre-
acyjne wyjazdy na narty biegowe, 
warsztaty florystyczne, zajęcia 
i warsztaty dla zespołu ludowego. 
Stowarzyszenie pomogło w  sfi-
nansowaniu nowych kamize-
lek dla artystów. „Ratowiczanie” 
z  powodzeniem reprezentowali 
nas na wielu ważnych imprezach. 
Do  ważniejszych sukcesów na-
leży zaliczyć zdobycie 3. miejsca 
na VII Przeglądzie Zespołów Lu-
dowych „Biskupicki Złoty Kłos”, 
uświetnienie III Ogólnopolskie-
go Zjazdu Miłośników Wołynia 

i Kresów w Świątnikach, koncer-
ty w  Strzegomiu, w  Wójcicach 
i w Oławskim Sanktuarium NPM 
Pocieszenia. 

 z VII. Inne działania 
Wiele jest jeszcze do  zrobie-

nia. Nadal nie udało się dopro-
wadzić do  poprawy warunków 
parkowania, a  właściwie bezpie-
czeństwa przy szkole. Elewacja 
kamienicy w  rynku też zapewne 
długo będzie szpecić. Są  poważ-
ne, formalne trudności z  upo-
rządkowaniem parku za świetli-
cą. Niepokój mieszkańców budzi 
też problem zaśmiecania terenów 
nadodrzańskich. Świetlica środo-
wiskowa „Kuźnia” nie ma swoje-
go miejsca. Jej zajęcia odbywały 
się dwa razy w tygodniu w świe-
tlicy wiejskiej. Wielokrotnie i bez 
sukcesu prosiłem o  udrożnienie 
kanalizacji burzowej przy ulicy 
Wrocławskiej. Wysłałem szereg 
pism m. in. w  sprawie remontu 
świetlicy, komunikacji autobuso-
wej, kanalizacji burzowej, oświe-
tlenia przy cmentarzu, bramy 
na  plac festynowy, przycinania 
lip, poprawy nawierzchni ulic, 
ścieżki rowerowej między Rato-
wicami a  Czernicą. W  czerwcu 
2019 mieszkańcy wystosowali 
także do  Wójta Gminy Czernica 
wniosek w sprawie konieczności 
poprawy złej sytuacji komunika-
cyjnej Ratowic.

  Ale cieszymy się z każ-
dego sukcesu. Mamy swoją, ak-
tualizowaną na  bieżąco, stronę 
internetową, prężny profil na  fa-
cebooku, a  dzięki zaangażowa-
niu wspaniałych ludzi wydajemy 
nadal bezpłatne „Wieści Rato-
wickie” w  sporym, jak na  nasze 
możliwości, nakładzie - 350 
sztuk. Już po  raz trzynasty uka-
zał się „Kalendarz Ratowicki”. 
Stale rośnie gromadzone przez 
TPR „Archiwum Ratowic”. Dało 
się zauważyć kilkunastoosobową 
ekipę RTC na  bardzo trudnych 
biegach „Survival Race” i  „Run-
nmagedon”, a  także w  zimowej, 
letniej i  rowerowej edycji Biegu 
Piastów. Na początku październi-
ka delegacja naszej miejscowości 
wzięła udział w  corocznym spo-
tkaniu Puźniczan i Nowosiółczan 
w  Jasieniu Żarskim. Dużym po-
wodzeniem cieszył się zorgani-
zowany przeze mnie 29 września 
owocny wyjazd na  Święto Grzy-
ba do  Międzyborza. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Ratowi-
cach, zdobyli 1. miejsce w regio-

nalnym konkursie ekologicznym. 
W  ubiegłym roku zrealizowa-
liśmy też dwie edycje dużych, 
bezpłatnych kursów języka an-
gielskiego dla dorosłych i  kurs 
komputerowy. Wspólnie z  TPR 
zorganizowaliśmy cztery edy-
cje cieszącego się zainteresowa-
niem kursu motorowodnego dla 
mieszkańców gminy. Przygoto-
waliśmy też konkurs fotograficz-
ny, którego efekty można po-
dziwiać w  naszym tegorocznym 
kalendarzu. W  sierpniu odbyły 
się bardzo udane I Zawody Węd-
karskie o Puchar Sołtysa Ratowic. 
Ciekawym doświadczeniem była 
lekcja na  barce, która zacumo-
wała w  Ratowicach, ze  specjal-
nym projektem dla uczniów na-
szej szkoły. Systematycznie swoje 
zdjęcia realizuje u  nas ekipa fil-
mowa „Pierwszej Miłości”. Rela-
cję z  naszego Jarmarku Adwen-
towego pokazała TV Echo 24. 
Zrealizowaliśmy też własny film 
z Parady Św. Marcina. Pod koniec 
listopada jako jeden z trzech soł-
tysów miałem zaszczyt reprezen-
tować naszą gminę w  organizo-
wanej przez Przedstawicielstwo 
Regionalne Komisji Europejskiej 
we Wrocławiu wizycie studyjnej 
w  Brukseli, podczas której mo-
gliśmy wymienić doświadczenia, 
a  także porozmawiać o  proble-
mach wsi z unijnym komisarzem 
ds. rolnictwa Januszem Wojcie-
chowskim. Dobrze układały się 
też kontakty i współpraca z wie-
loma samorządowcami z  sąsied-
nich gmin. 

 Cieszy fakt, że  coraz wię-
cej osób chce mieszkać w  Ra-
towicach, powstaje sporo no-
wych domów, mieszkańcy dbają 
o obejścia, a turyści chwalą urodę 
i czystość wsi. Aktywne są orga-
nizacje społeczne: Towarzystwo 
Przyjaciół Ratowic, Koło Emery-
tów i Rencistów, Ratowickie Koło 
Gospodyń i  Gospodarzy, Koło 
Wędkarskie. Zawsze mogę liczyć 
na pomoc członków Rady Sołec-
kiej, lokalnych przedsiębiorców, 
szkoły, biblioteki i  niezawodnej 
młodzieży. 

To tylko krótkie podsumowa-
nie, ale pamiętajmy, że  za każ-
dym wspomnianym przeze mnie 
zadaniem stoi ogrom pracy i za-
angażowani, jak zawsze, Ratowi-
czanie. Dlatego Wam wszystkim, 
którzy nigdy nie odmawiacie mi 
pomocy DZIĘKUJĘ. 

Jarosław Jagielski 

Sołtys Ratowic
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Ratowiczanie!
Przeżywamy trudne chwile, związane z epidemią.  To wymaga od nas szczególnej dyscypliny i zaangażowania.  W naszej  
Małej Ojczyźnie  czujemy się – jak dotąd -  w miarę  bezpieczni  i w dużym stopniu od  Nas wszystkich zależy, czy tak będzie 
nadal.  Ponieważ mamy mniej możliwości kontaktowania się bezpośredniego,  przekazuję garść najważniejszych informacji:

Przede wszystkim serdecznie 
dziękuję, za zdyscyplinowane za-
chowania Ratowiczan, zwłaszcza   
dzieci i młodzieży.  Cieszę  się, że  
pozostajecie w domach. 

Wszelkie imprezy, spotka-
nia  zostały odwołane. Pamiętaj-
my także o  zakazie wychodzenia 
z  domu bez wyraźnej potrzeby. 
On  nadal nas obowiązuje.  Mo-
żemy wprawdzie wyjść na  spacer, 
pojeździć rowerem, Jednak  obo-
wiązują określone zasady: trzyma-
nie dystansu 2 metrów oraz zasła-
nianie nosa i ust;

Ponieważ sytuacja jest po-
ważna, a  liczba osób zakażonych 
w naszej gminie wzrasta, zorgani-
zowałem  grupę osób, które mo-
głyby (oczywiście  w razie potrze-
by)  służyć pomocą mieszkańcom, 
którzy będą tej pomocy potrzebo-
wali. Jednocześnie proszę, abyśmy  
byli solidarni, pomagali sobie na-
wzajem,  telefonowali do sąsiadów 
i znajomych, zgłaszali osoby, które 

takiej pomocy  potrzebują.  Musi-
my dotrzeć do wszystkich!

Nasze sklepy oferują  dowóz 
towarów do domu - osobom star-
szym, osobom w  kwarantannie, 
czy po prostu tym, którym nie ma 
kto zrobić zakupów: 692  463  121 
Justyna Wilgosz -  Szafrańska 
(sklep w centrum) i  71/318 92 37 
Ewa Ceńkar. Można też telefonicz-
nie złożyć zamówienie i  przyjść 
o  umówionej porze odebrać za-
kupy. Jak kto woli. Pamiętajmy, 
że  nadal obowiązują godziny dla 
seniorów.

Wszystkich, którzy dotych-
czas nie zaopatrzyli się w masecz-
ki proszę o  kontakt. Dzięki zaan-
gażowaniu i  zaradności naszych 
mieszkańców przygotowaliśmy 
maseczki wielorazowe dla wszyst-
kich Ratowiczan , więc każdy,  kto 
potrzebuje dostanie za darmo taką 
maseczkę.   

Proszę, zwróćmy szczególną 
uwagę na  osoby starsze, szczegól-

nie narażone na  zachorowanie.  
Poinstruujmy je szczegółowo jak 
powinny się prawidłowo zacho-
wać, jak  unikać zakażenia, jak pra-
widłowo myć ręce, nosić maseczkę, 
co robić w razie choroby  itp. 

Dziękujmy  i  doceńmy tych, 
którzy są  na  pierwszym fron-
cie walki  i  nie mogą bezpiecznie 
ukryć się w swoich domach – leka-
rzy, pielęgniarki, transportowców, 
kurierów, listonoszy, ekspedient-
ki.  Nie utrudniajmy im pracy, nie 
narażajmy ich, bo pracują dla nas. 
Spróbujmy, na przykład, zamawia-
jąc produkty płacić za nie prze-
lewem, a  nie kurierowi gotówką ,  
czy unikać przychodzenia do skle-
pu po kilka razy dziennie, w skle-
pie zachować dystans, płacić kar-
tą itp

Pamiętajmy, że  w   obecnej sy-
tuacji każde prewencyjne zacho-
wanie - mycie rąk, dezynfekcja, 
noszenie maseczki i  rękawiczek 
w  przestrzeni publicznej, prze-

strzeganie kwarantanny i  nałożo-
nych na nas ograniczeń jest bardzo 
ważne!

Na tablicach ogłoszeń  systema-
tycznie wieszam  informacje dla 
osób, które nie korzystają z  inter-
netu. Zaglądajcie tam! Korzystają-
cych z internetu zapraszam na mój 
profil facebookowy, gdzie na bieżą-
co przekazuję ważne dla mieszkań-
ców informacje. 

Apeluję, by zachowywać się 
rozważnie, nie lekceważyć sytu-
acji, słuchać komunikatów,  unikać  
niekoniecznych kontaktów bezpo-
średnich, zwracać uwagę osobom 
zachowującym się niewłaściwie.  
Bądźmy  odpowiedzialni za siebie 
i za innych! 

W  różnych trudnych i  dziw-
nych sytuacjach proszę o  kon-
takt ze  mną: Jarosław Jagielski 
601 727 190.

Wszystkim nam życzę zdrowia!  
Solidarnie damy radę!

Wasz sołtys. Jarosław Jagielski

Podziękowania kieruję także do:
-  osób, które wsparły nas w przygotowaniu imprezy:

Ratowickie Koło Gospodyń i Gospodarzy ,
GRUPA ATM

Grupa wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Ratowicach
Ineta Trawka

Andżelika Trawka
Weronika Grześków
Przemysław Migocki

Paulina Maniak
Anna Dobek

Arkadiusz Leśniowski

- do sponsorów, którzy wsparli nas finansowo:
Wacław Cenkar

Marcin Olszewski
Jan Wiśniewski
Paweł Buczak

Daniel Michalski
Mateusz Goliszek
Mateusz Jagielski

 
 do osób i firm które ufundowały upominki dla Pań.  Byli 

to m. in.:

Grupa ATM WROCŁAW
Bank Spółdzielczy w Oławie

Sklep E.W.A. Waldemar Ceńkar,
Salon fryzjersko – kosmetyczny WIRAŻ  - Edyta Kulińska,

Salon, fryzjerski IWONA, Łęg, ul. Polna 11 
Gabinet stylizacji Paznokci BEAUTY NAILS - Barbara Tchir,

 Przemysław Migocki Chrząstawa,
 Jarosław Jagielski Ratowice, 

Ośrodek Szkolenia Kierowców  KAR-KLUB w Jelczu 
Laskowicach - Aleksandra Szczerba, 

Restauracja ARKADIA w Jelczu Laskowicach
Hotel i restauracja RÓŻA  w Kamieńcu Wr.

Studio kosmetyki ciała MARKIEL Chrząstawa
Urszula Łącz – konsultant firmy  TUPPERWARE

Agata Wojtaszewska – Ratowice
DJ KONIECZKO Daniel Konik – Ratowice

SUCHECCY ART – Damian Suchecki – Ratowice
BEAUTY CENTER Anna Piszczałka  - Nadolice W.,Wrocławska 

22
FLOWER HOME –  kwiaty z dostawą do domu 

- oraz do przedstawicieli Władzi samorządów, którzy 
przekazali upominki materiały promocyjne na naszą 

imprezę

Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak                                                                                                     
Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki,                                                                            

Wójt Gminy Krośnice Andrzej Biały, 
Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, 

Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz Laskowice Bogdan 
Szczęśniak, 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Jan Bronś, 
Wójt Gminy Jordanów Paweł Filipczak,

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz Jarosław Głowacki,
 Burmistrz Miasta i Gminy Siechnice Milan Uszak

Burmistrz Miasta i Gminy KĄTY WROCŁAWSKIE  Łukasz 
Zbroszczyk

Sołtys dziękuje!
Dziękuję  wszystkim miłym Paniom  za liczny udział w Babskim Wieczorze!
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Bajanie o Misiu czyli kropla melancholii
Mała dziewczynka dostała go od rodziców na 4-te urodziny. Dobrze pamięta ten moment. Miś napawał 
ją strachem, był większy od niej i brzydki. W dobrej wierze rodzice posadzili go na starym krześle 
z wysokim oparciem przy łóżku dziewczynki, pogłaskali ją i misia, zgasili światło i wyszli. Dziewczynka 
nie spała pół nocy, patrząc na misia w ciemnościach. W mroku wydawał się jeszcze większy. Była pewna, 
że się porusza.

Następnego dnia wyniosła 
misia do  innego pokoju. Nie-
stety powrócił. „Przecież to pre-
zent od  nas”. Przez kolejne lata 
miś siedział w  pokoju dziew-
czynki na  fotelu. Był zbyt duży, 
aby schować go w szafie. Nie ba-
wiła się nim. Nie był przytulany. 
Nielubiany inwazor.

Mijały lata. Dziewczynka 
wyrosła i opuściła dom, miś zo-
stał w domu rodziców, na kana-
pie, bo  stary fotel zniknął. Mi-
jały lata a  potem dziesiątki lat, 
co tylko małym dzieciom wyda-
je się wiecznością.

Raz został miś wyprany przez 
mamę dawnej dziewczynki, za-
pewne w  nadziei, że  będzie się 
nim bawił mały chłopczyk, któ-
ry w  międzyczasie pojawił się 
na  świecie. Miś ledwo przeżył 
kąpiel i stracił w niej nos. Próż-
ne cierpienie. Chłopczyk ani 
myślał się nim bawić, wolał au-

tka i  Lego. Stare misie były już 
passé, jak wszystko co jest stare.

Czas przyśpieszył i  minę-
ły kolejne dziesiątki lat. Daw-
na dziewczynka zaczęła siwieć, 
dawnemu chłopczykowi wy-

rosła broda i  poglądy. Mama 
dawnej dziewczynki zgarbiła 
się, położyła i  wreszcie umarła. 
Miś dalej siedział w tym domu, 
aż  pewnego dnia zaczęto ro-
bić tam porządki. Różne rzeczy 
opuszczały mieszkanie, bo  były 
już passé, jak wszystko, co  sta-
rzy ludzie uważają za skarby 
a  co  w  oczach innych jest ko-
miczne i  bezużyteczne. Kie-
dy już było pustawo i  smętnie 
a  mieszkanie traciło swego du-
cha, wzrok dawnej dziewczynki 
padł na  misia. „Dawniej się go 
bałam. Posadzę go przy śmietni-
ku, może go ktoś weźmie”- po-
myślała głośno. -„Nie możesz 
tego zrobić, mamo - powie-
dział dorosły dawny chłopczyk - 
to prezent od Twoich rodziców, 
on  jest częścią Twojej historii, 
był tu cały czas”.

Dawna dziewczynka patrzyła 
na  Misia zdumiona. Odkrycie. 

Tylko dzięki niemu mogła przez 
chwilę być dziewczynką. Cofnąć 
się. Zobaczyć swój pokój z dzie-
ciństwa. Z wahaniem podniosła 
Misia. Nigdy nie miał imienia. 
Miś.

Został wyczyszczony na  su-
cho. Przyszyła mu to i owo. Do-
malowała nos. Posadziła w kącie 
sypialni na  podnóżku od  pufy. 
Obok łóżka. Bliżej niż wie-
le dziesiątek lat temu. Wstając 
i  kładąc się musi przejść obok 
Misia i  może podrapać go za 
uszkiem. Dopiero teraz jest do-
tykanym misiem. Nie przytula-
nym, ale i  na  to  przyjdzie czas, 
gdy dawna dziewczynka zdzie-
cinnieje. I  nie wydaje się już 
brzydki. Wszystko jest względ-
ne. I wszystko płynie. A taki Miś 
jest niemym świadkiem. I świa-
dectwem tego, że  przedmioty 
żyją. Są  furtką do krainy wspo-
mnień. Anna Nowacka

Archiwum Ratowic
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic od kilku lat  tworzy Cyfrowe Archiwum Ratowic. Gromadzimy  stare  
zdjęcia  wsi i jej mieszkańców, a także archiwalne dokumenty, pisma, mapy, pamiętniki, pocztówki. 
Wielką historyczną wartość maja dla nas nie tylko bardzo stare pamiątki, ale  nawet fotografie z lat 80 
– tych i 90 – tych XX wieku. Przedłużamy ich życie przez zeskanowanie i cyfrowe odświeżenie. Dzięki 
temu mają szansę na nieśmiertelność. 

Otrzymaliśmy od  Was już 
naprawdę wiele bezcennych 
zdjęć, które są  skarbnicą wie-
dzy o  Ratowicach i  Ratowi-
czanach. Przedstawiają świę-
ta, ale i codzienną pracę, dzieci 

i osoby wiekowe, domy i ulice, 
spotkania, piękne krajobra-
zy, ciekawe sytuacje. To praw-
dziwe skarby. Chcemy wkrót-
ce przygotować wystawę tych 
pamiątek. 

Dlatego prosimy obecnych 
i  byłych mieszkańców Ratowic, 
aby zajrzeli so starych pudeł 
i na strychy. Wszystkich, którzy 
mogą podzielić się jeszcze tymi 
niezwykle cennymi dla nas pa-

miątkami prosimy o  kontakt 
z  panią Beatą Jagielską (beaja-
gielska@op.pl).  Zdjęcia po  ze-
skanowaniu oczywiście zostaną 
zwrócone właścicielom w  nie-
naruszonym stanie.  (bj).
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43 rzeczy, które zrozumieją tylko 
rodowici mieszkańcy Wrocławia
Perła Ziem Odzyskanych, polska Dolina Krzemowa, miasto stu mostów – Wrocław opisywano już 
na wiele sposobów, ale żaden nie odda w pełni ducha tego miasta. Żeby je zrozumieć, trzeba tu najpierw 
zamieszkać.

Choć Wrocław potrafi zauro-
czyć przyjezdnych już w  trakcie 
pierwszego spotkania, by odkryć 
wszystkie atuty tego mikrokosmo-
su, trzeba tu żyć i wydeptywać wła-
sne ścieżki. Kiedy zaś wyruszycie 
na  kolejne eskapady – odkryjecie 
rzecz przedziwną. Wrocław istnie-
je na  kilku płaszczyznach i  często 
świat opisany aktualnymi nazwa-
mi ma się nijak do tego, o którym 
będą wam opowiadać jego miesz-
kańcy. Oto kolejna część naszej 
opowieści.

 12. Baloniarze, naziści i  ko-
smonauci – podniebny Wrocław

O  tym, że  we Wrocławiu jest 
piękne lotnisko wie już wielu przy-
jezdnych. Nowoczesny, świetnie 
zaprojektowany terminal na  Stra-
chowicach jest dla wielu tury-
stów bramą prowadzącą do reszty 
miasta. Niewiele osób jednak ma 
świadomość, że w mieście istniały 
co  najmniej 4 lotniska, z  których 
Port Lotniczy im. Mikołaja Koper-
nika jest stosunkowo nowy.

W pierwsze podniebne eskapa-
dy wrocławianie wyruszać mogli 
już w  1782 roku. Wówczas oczy-
wiście mogli to zrobić jedynie wy-
brani. Właśnie wtedy bowiem, nad 
Ostrowem Tumskim odbyły się 
pierwsze pokazy balonowe. W cza-
sie kolejnych stuleci mistrzowie 
lotów balonowych trenowali nad 
miastem swe umiejętności, jed-
nak dopiero w 1910 roku pod wsią 
Małe Gądowy powstało jedno 
z  pierwszych niemieckich lotnisk, 
które było systematycznie rozbu-
dowywane na  potrzeby militarne 
przez cały okres trwania Wielkiej 
Wojny.

W miejscu, gdzie dziś stoją blo-
ki Gądowa, sto lat temu działała 
fabryka samolotów Junkers, a star-
tujące   stąd statki powietrzne do-
cierały do  Szczecina, Drezna, czy 
Berlina. Gądowskie lotnisko pa-
mięta wizytę słynnego zeppelina 
Graf, oraz odwiedziny Adolfa Hi-
tlera. Stało się też ostatnim portem 
docelowym dla asa Luftwaffe, Wer-
nera Moldersa, który zginął jednak 

nie jako pilot, a jako pasażer na po-
kładzie feralnego lotu do Berlina.

Lotnisko na Strachowicach wy-
budowano dopiero w  1938 roku. 
Już rok później właśnie stąd star-
towały myśliwce biorące udział 
w  inwazji na  Polskę. W  powojen-
nej historii lotniska jednym z naj-
jaśniejszych momentów Stracho-
wic był czas, gdy stacjonującym 
tu, 11 Pułkiem Lotnictwa Myśliw-
skiego dowodził Mirosław Herma-
szewski. To właśnie podczas służby 
we Wrocławiu został wytypowany 
jako kandydat do lotu w kosmos.

Najsmutniejsza opowieść zwią-
zana jest jednak z  lotniskiem, 
z którego wystartował tylko jeden 
samolot. Chodzi o  olbrzymi pas 
startowy na  Placu Grunwaldz-
kim. Decyzje o jego budowie pod-
jęto tuż po  tym, jak zamknął się 
pierścień oblężenia wokół mia-
sta, a Armia Radziecka wkroczyła 
na  lotnisko w  Gądowie odcinając 
tym samym miasto od  dostaw le-
karstw, pożywienia i  możliwości 
ewakuowania najciężej rannych.

Mimo srogiej zimy już w  dru-
giej połowie lutego nakazano roz-
poczęcie wyburzania tej części 
miasta. Do prac wykorzystano za-
równo jeńców i  robotników przy-
musowych, jak też cywili. W  tej 
ostatniej grupie obecne były także 
dzieci od  lat 10, które miały obo-
wiązek brać udział w operacji bu-
dowy nowego lotniska.

Przygotowując teren pod pas 
startowy rozważano nawet wy-
burzenie Mostu Grunwaldzkiego, 
stanęło jednak wyłącznie na  zbu-
rzeniu ozdobnych wieżyczek. Bu-
dowa pochłonęła około 15 tysięcy 
ofiar w  ludziach i  spowodowała 
trwałe zniszczenie wielu wyjątko-
wych budynków. Jak się okazało, 
z  lotniska wystartował tylko je-
den samolot. W nocy z 5 na 6 maja 
1945 roku, tuż przed kapitulacją 
Festung Breslau, uciekł stąd Gau-
leiter Hanke. 

13. Z kamerą wśród zwierząt
Z okolic Placu Grunwaldzkiego 

blisko jest już do ZOO. Wrocławski 

Ogród Zoologiczny ma wielolet-
nie tradycje i choć powstał jeszcze 
w XIX wieku, najsilniej kojarzy się 
z postacią na wskroś XX-wieczną. 
Mowa o najsłynniejszym dyrekto-
rze ZOO w Polsce, Antonim Gu-
cwińskim. To  on, w  asyście swej 
żony, Hanny, prowadził miejsco-
wy ogród przez 40 lat. Popular-
ność małżeństwo Gucwińskich 
zyskało dzięki kultowemu już pro-
gramowi „Z  kamerą wśród zwie-
rząt”, który emitowała TVP. Gu-
cwińscy   przez szereg lat z  misją 
i pasją edukowali małych i dużych 
o  tym, jak zachowują się nawet 
najbardziej egzotyczne zwierzęta. 
Podpowiadali też jak zachowywać 
się w ich towarzystwie.

Współcześnie ZOO wypraco-
wuje sobie nową tożsamość, po-
wstają tu  nowe inwestycje, prze-
stronne wybiegi i  obiekty takie, 
jak niezwykłe Afrykarium, które 
już teraz przyciąga do ogrodu set-
ki odwiedzających dziennie. 

14. Tylko nie na Trójkącie!
Lech Janerka napisał o tej oko-

licy utwór o wiele mówiącym ty-
tule “Strzeż się tych miejsc”. Jeśli 
spytasz o rekomendacje mieszka-
niowe rodowitych Wrocławian, 
wielu może powiedzieć jedno: 
„Wszędzie, tylko nie na Trójkącie”. 
Co  to  właściwie jest ten Trójkąt 
i co tam się dzieje?

Mianem “Trójkąta bermudz-
kiego” określa się we Wrocławiu 
przestrzeń wyznaczoną przez roz-
widlenie ulic Traugutta, Kościusz-
ki i  Pułaskiego oraz przylegające 
do  niej okolice. Jeszcze w  latach 
90` stanowiła miejsce wyklęte: 
znikały tu  samochody, portfe-
le i  inne przedmioty. Hasła „Bóg 
wybacza, Trójkąt nigdy” do  dziś 
dumnie straszą „obcych”. Kto nie 
mieszkał w tym rejonie, a odważył 
się wkroczyć na te tereny – musiał 
mieć się na baczności. Dziś okoli-
ca żyje przede wszystkim legendą 
dawnych „zbójeckich” wyczynów.

Obecnie jest tu  znacznie spo-
kojniej, nowe inwestycje powsta-
jące w  sąsiedztwie starych ka-

mienic kuszą przestronnymi, 
nowoczesnymi mieszkaniami. 
Największym atutem Trójkąta jest 
jednak zachowana przedwojenna 
tkanka miejska. Piękne, bruko-
wane uliczki i  secesyjne kamie-
nice z  końca XIX wieku inspi-
rują filmowców z  całego świata. 
Tu Mamoru Oshii kręcił swój cy-
berpunkowy “Avalon”, a Spielberg 
przeniósł się ponownie w  cza-
sy wojenne za sprawą “St. James 
Place”. 

15. Czarna ręka ospy – Lato 
’63

Dziś o  epidemiach słyszy-
my przede wszystkim w  kontek-
ście odległych krajów. W  1963 
roku zagrożenie zapadnięciem 
na  śmiertelną ospę prawdziwą 
było jednak realne. Właśnie wte-
dy, wprost z  Indii trafił do  nas 
„pacjent 0”, oficer SB zarażony 
wirusem czarnej ospy. Niestety 
został on błędnie zdiagnozowany, 
podobnie jak pierwsze śmiertelne 
ofiary, które zaraziły się od niego. 
Dopiero po  1,5 miesiąca od  wi-
zyty oficera w  szpitalu lekarzom 
udało się stwierdzić, iż  kolej-
ne osoby umierają nie na  mala-
rię, białaczkę, czy ospę wietrzną, 
a właśnie na tę prawdziwą.

Jak łatwo się domyślić, po tylu 
dniach od  pierwszych zarażeń, 
trudno było zapanować nad roz-
przestrzeniającym się wirusem. 
W efekcie Wrocław został odcię-
ty od reszty kraju i  otoczony kor-
donem sanitarnym. Pod koniec 
sierpnia udało się wygasić epi-
demię – ostatnią taką w  historii 
Polski.

Wydarzenia z 1963 roku zain-
spirowały wrocławskiego pisarza 
s-f Roberta J. Szmidta do  napi-
sania serii   „Szczury Wrocławia”, 
w  której przedstawiona zosta-
ła alternatywna wersja wydarzeń 
związanych z  epidemią. Zamiast 
ospy miasto opanowuje jednak 
apokalipsa zombie. 

Autor: Dominika Węcławek

Źródło: https://www.morizon.pl/blog/

wroclaw-ciekawostki-historie-legendy/

Co wiemy o wrocławiu ? /Cz.3/
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Pamiętnik z Rattwitz
Tym razem prezentujemy fragmenty pamiętnika mieszkańca Rattwitz. Nazywał się Hans Staar i kilka lat 
swojego dzieciństwa i wczesnej młodości spędził w naszej wsi. Po wojnie skończył studia  i zamieszkał 
w Poczdamie. Dolny Śląsk był jego wielką miłością, wielokrotnie tu bywał i nawet uczył się języka 
polskiego.

W  każdą sobotę unosił się 
w powietrzu zapach pieczonego 
ciasta. Kobiety przygotowywały 
drożdżówki z kruszonką,  a na-
stępnie zanosiły do  pobliskiej 
piekarni.

Wypieki były ulubionym 
dodatkiem do  niedzielnego 
śniadania.

Po spożyciu pokarmów uda-
wano się   na  mszę. Ponieważ 
w  Rattwitz nie było katolickie-
go kościoła, wobec tego, trzeba 
było się udać do Zindel (Chrzą-
stawa), Meleschwitz (Miłoszy-
ce), Margareth (Gajków) albo 
do  kaplicy Grafa von Saurma 
znajdującej się w  parku przy 
jelczańskim pałacu. Mój dzia-
dek pokonywał drogę na  swo-
im rowerze natomiast reszta 
rodziny  szła na nogach. Kapli-
ca była nieduża, przeznaczona 
głównie dla właścicieli 
posiadłości i  służby. La-
tem wystawiano ławki   
na  zewnątrz co  umoż-
liwiało większej ilości 
wiernych     uczestnic-
two w  liturgii. Dzieci 
musiały jednak pozo-
stać w środku, w pierw-
szych ławkach, żeby du-
chowny mógł sprawdzić 
obecność.

Do Jelcza udawaliśmy 
się wygodną, asfaltową 
szosą natomiast do  in-
nych wsi szliśmy przez 
pola i  łąki. Po  drodze 
mijaliśmy krzewy i drze-
wa morwy, których owo-
ce stanowiły pożywienie 
dla jedwabników. Oczy-
wiście zrywaliśmy je 
i z przyjemnością delek-
towaliśmy się ich słod-
kawym smakiem.Zawsze szli-
śmy dużą grupą więc czas się 
nam nie dłużył i nie odczuwało 
się pokonywanych kilometrów.

Głodni, zimą także zziębnię-
ci, wracaliśmy do  domu gdzie 

mama czekała już z  ciepłym 
obiadem. W  niedzielę zawsze 
były to  własnej roboty kluski 
śląskie, kawałek mięsa i  kwa-
śna lub czerwona kapusta. Świą-
teczny obiad bez śląskich klusek 
był nie do pomyślenia.

Krótko przed letnimi waka-
cjami, 6 czerwca 1938 r. przy-
stąpiłem do  Pierwszej Komu-
nii .

Przygotowanie i  nauki od-
bywały się głównie na lekcji re-
ligii w  szkole, ale czasami mu-
sieliśmy udać się do  kościoła 
w Gajkowie. Nie każdy posiadał 
rower więc większość dzieci po-
konywała 8 km pieszo.

W  dzień uroczystości je-
chaliśmy, jak większość rodzin, 
wynajętą bryczką. Ciągniony 
przez dwa konie pojazd nale-
żał do zaprzyjaźnionego gospo-

darza, który wynajmował go 
na różnego rodzaje uroczystości 
i wycieczki.

Margareth (Gajków) przywi-
tał nas piękną pogodą i tłumem 
ludzi przed świątynią. Wierni 

utworzyli szpaler a  my, dum-
nie kroczyliśmy przed ołtarz. 
Dziewczynki w białych sukien-
kach i chłopcy w granatowych 

garniturach wyglądali bar-
dzo odświętnie. Każde dziec-
ko trzymało w ręku katechizm, 
różaniec a  w  drugiej świecę. 
Wzmocniona przez Komunię 
wiara miała wielkie znaczenie 

w  późniejszym moim współ-
życiu z  ludźmi i  pozwoliła mi 
przetrwać wiele tragicznych 
momentów w dalszym życiu.

Po  uroczystości, wró-
ciliśmy do  Rattwitz,  by 
w  domu, w  rodzinnym 
gronie świętować rado-
sne wydarzenie. Zjecha-
ło się sporo gości z  Bre-
slau (Wrocław) i  z  Brieg 
(Brzeg).

Ponieważ nasze miesz-
kanie było niewielkie 
to  dzieciom nakryto stół 
w  korytarzu. Nie miało 
to  jednak żadnego zna-
czenia. Cieszyliśmy się 
ze  spotkania i  z  ogrom-
nym apetytem zajada-
liśmy upieczone przez 
mamę ciasto z  makiem 
i babki. Dzieci piły kolo-
rowe lemoniady a dorośli 
wino i  wódkę. Po  kolacji 
udaliśmy się spać a  do-
rośli, jeszcze długo dys-
kutowali, głównie o poli-

tyce. Każdy miał swój pogląd 
na  rządy Hitlera, ale nikt nie 
przeczuwał, że  są  to  ostat-
nie miesiące spokoju i  starego 
świata.

Opracowała Krystyna Skowera
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Jednocześnie przypominamy, że MPSZOK 
na terenie  byłego śmietnika jest nieczynny 

do odwołania.  

Udane 
połowy

Przerwa spowodowana 
kwarantanną  dała nową 

energię  wędkarzom.  
Po zwolnieniu 
z kwarantanny 

okazało się, że połowy 
są wyjątkowe. 

Takiego  pięknego 
karpia, ważącego 

39,05 kg i mierzącego 
96 cm złowił pod 

koniec kwietnia pan 
Radek Sidorowicz 

w  Ratowicach. 
Ryba po zważeniu, 

zmierzeniu 
i obfotografowaniu 

wróciła do Odry.  
Gratulujemy  

wędkarzowi!!!


