
RATOWICE NAJCIEKAWSZĄ 
MIEJSCOWOŚCIĄ DOLNEGO ŚLĄSKA!!!

 W trwającym przez dwa ostatnie, kwietniowe tygodnie plebiscycie TOP5 na najciekawszą miejscowość 
Dolnego Śląska Ratowice zajęły pierwsze miejsce! 

W kwietniu Radio Wrocław 
wytypowało  nasze Ratowice do  
grona pięciu finalistów plebiscy-
tu na najciekawszą miejscowość  
Dolnego Śląska!  Zwracano uwa-
gę na położenie, zasoby przyrod-
nicze, historyczne, kulturowe ale 
też działania, aktywność miesz-
kańców.  Przez kolejne trzy sobo-
ty od 17 kwietnia do 1 maja 2021 
mogliśmy posłuchać w radiu opo-
wieści o historii i czasach współ-

czesnych w Ratowicach oraz wy-
wiadów z Prezesem Towarzystwa 
Przyjaciół Ratowic Beatą Jagielską 
i Sołtysem Jarosławem Jagielskim.  
W audycji prezentowano wszyst-
kie wsie biorące udział w plebi-
scycie.  Wśród wielu wspaniałych 
miejscowości naszego regionu zo-
staliśmy zauważeni i wyróżnieni. 
To dla nas ogromny zaszczyt, ra-
dość, a jednocześnie motywacja 
i zobowiązanie.  W trakcie gło-

sowania otrzymaliśmy wiele do-
wodów wsparcia i sympatii od 
mieszkańców całej gminy, a na-
wet sąsiednich gmin.  Głosowali 
przyjaciele, obecni i dawni miesz-
kańcy, nawet ci z najodleglejszych 
zakątków świata. Dzięki temu 
zdobyliśmy dużą przewagę nad 
pozostałymi miejscowościami 
biorącymi udział  w plebiscycie! 
Wszystkim jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni!

Wprawdzie  nie przewidzia-
no nagród, ale sama nominacja, 
a potem zdobycie tytułu jest dla 
Ratowic wielkim wyróżnieniem.  
Zwłaszcza, że tak wiele osób za-
angażowało się w głosowanie. 
Mamy się czym pochwalić w na-
szej okolicy i warto  podzielić się 
tym ze wszystkimi  Dolnoślązaka-
mi.  Mamy też wielu wspaniałych 
przyjaciół! Dziękujemy i zapra-
szamy do pięknych Ratowic! /bj/
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Jakie powinny być nasze WIEŚCI?
W ramach skromnych obchodów 10- lecia powstania naszego pisma, zrobiliśmy małą ankietę. 
Zapytaliśmy, oczywiście za pomocą mediów społecznościowych, czytelników „Wieści Ratowickich” co 
sądzą o gazecie. Czy jest potrzebna i czego w niej brakuje?  Zebraliśmy sporo  opinii i to bardzo miłych.

Nasi mieszańcy, w większo-
ści czytają gazetę „od deski do 
deski” . Zwracają uwagę na to, 
że zawiera treści im bliskie, ak-
tualne i potrzebne. Korzysta-
ją z porad, bieżących informa-
cji, wieści z gminy i od sołtysa 
. Pani Anna Nowacka napisała: 
„Czytamy i wydanie papierowe 
i internetowe (także archiwum). 
Oprócz informacji praktycz-
nych, jest też wiele dotyczących 
przeszłości Ratowic. To buduje 
spójną ciągłość historyczną i lo-
kalny patriotyzm, przywiązuje 
do miejsca”. A Pani Patrycja Ja-
sińska dodała: „Najbardziej lu-
bię informacje o historii wsi oraz 
jej mieszkańców i sprawozda-

nia Sołtysa - na bieżąco jestem 
z tym co najważniejszego dzie-
je się we wsi. W dobie mediów 
elektronicznych wydawałby się, 
że tradycyjna gazeta jest czymś 
zbytecznym. Jednak ilość infor-
macji w telefonach czy kompu-
terach przytłacza. Gubią się naj-
ważniejsze kwestie czy sprawy.

Nasze sprawy są realne tak jak 
ta gazeta w ręku. Bez miejsca na 
informacje, w których poruszane 
są nasze lokalne sprawy jesteśmy 
głusi i ślepi. Wiadomości z Wro-
cławia, Warszawy czy USA nie 
są nam tak potrzebne jak często 
nam się wydaje. To nasze sprawy 
takie jak brak chodnika, dziura 
w studzience, konkurs recytator-

ski czy spotkanie kolędowe są na-
szym realnym życiem tu i teraz”.

Gazetka nie jest doskonała. 
Ma raczej amatorski charakter, 
ale jest nasza, niepowtarzalna, 
ratowicka. Jesteśmy nieustannie 
otwarci na pomysły i na współ-
pracę. Bardzo liczymy się z Wa-
szymi opiniami i uwagami. Pani 
Anna i Pan Robert podpowia-
dają na przyład: „Więcej głosów 
mieszkańców, krótkich prostych 
notek, np. nasze małe sukcesy, 
ogłoszeń kto jakie usługi świad-
czy w Ratowicach, typu: Pan Ja-
nusz tnie drzewka, pani Kasia 
oferuje wypieki, pan Piotr ma 
koparkę i wyrówna teren. Braku-
je informacji z wyprzedzeniem 

o akcjach społecznych, np. 15 
marca będziemy bielić drzewa tu 
i tu, szukamy rąk do pomocy, aby 
trochę stymulować mieszkańców 
do wspólnego działania. Wię-
cej współredagowania ze strony 
mieszkańców. Do tego nie trze-
ba talentu literackiego, wystarczy 
chęć podzielenia się”. 

Zgadzamy się z tymi słowa-
mi i nadal liczymy na Waszą 
pomoc. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wypowiedzieli się w na-
szej miniankiecie. Czekamy na 
uwagi, teksty, materiały pod no-
wym adresem mailowym: re-
dakcja.wiesci@wp.pl. Razem re-
dagujmy nasze WIEŚCI.

Zespół redakcyjny

JUBILEUSZ WIEŚCI RATOWICKICH
Już od 10 lat gościmy w waszych domach! Tak tak! Pierwszy numer „Wieści Ratowickich” ukazał się ponad 
10 lat temu, w marcu 2011 roku. Początki nie były łatwe…

Powstanie gazety było odpo-
wiedzią na potrzebę docierania 
z informacjami o działaniach To-
warzystwa Przyjaciół Ratowic do 
wszystkich mieszkańców miej-
scowości. Do tych, co nie bardzo 
interesują się tym co się dzieje, 
tych, którzy nie mają internetu 
i tych, którzy nie czytają ogło-
szeń na tablicach. A jak zawsze, 
działo się u nas sporo i warto 
było o tym informować. Trzon 
redakcji stanowili wtedy Beata 
Jagielska, Karolina Małas i Jan 
Duda. Pierwszy numer poka-
zał się przed Wielkanocą w na-
kładzie 250 sztuk. Tu taka mała 
ciekawostka. Bo ukazał się z dość 
istotnym błędem. Ale to na ra-
zie niech pozostanie zagadką. 
Może ktoś nam podpowie? Taka 
dwustronna mini gazeta spotka-
ła się z zainteresowaniem, któ-
re przerosło nasze oczekiwania. 
Był spory entuzjazm. Czytelnicy 
cieszyli się, że ktoś się za to wziął, 
dopytywali o kolejne numery, 
podrzucali tematy, deklarowali 
pomoc…i poszło. Początkowo 
nasze pismo wychodziło co mie-
siąc. Przygotowane przez redak-
cję materiały były składane na 
amatorskich programach i dru-
kowane na domowych drukar-
kach, o które też nie było łatwo. 
Mimo tego zapału, rok później 
jednak było już jasne, że TPR bez 

wsparcia nie udźwignie kosztów 
gazetki, która rozdawana była 
przecież bezpłatnie. Koszty tuszu 
i papieru, wysokowydajna, „ko-
lorowa” drukarka i inne koszty 
przekraczały możliwości finan-
sowe stowarzyszenia, a praca 
redakcyjna też wymagała wiel-
kiego zaangażowania i czasu. Ist-
nienie gazetki zawisło na włosku. 
Przyszedł czas na szukanie no-
wej formuły. Po kilkumiesięcznej 
przerwie, w zmienionym skła-
dzie redakcji i z nowymi per-
spektywami udało się reaktywo-
wać „Wieści Ratowickie.”

Jak powstają „Wieści”?
Większość testów przygoto-

wują mieszkańcy Ratowic. Ci 
bardziej odważni w pisaniu i ci, 
którzy chcą się podzielić swoją 
wiedzą i przemyśleniami. Ukła-
damy je w kilku działach. Każ-
dy z mieszkańców może wrzucić 
coś od siebie. Poruszamy właści-
wie wszystkie tematy dotyczące 
lokalnych spraw. Poza bieżącymi 
informacjami mamy kącik eko-
logiczny, turystyczny, społeczny, 
kulinarny, zdrowotny. Wielkim 
zainteresowaniem cieszy się też 
historia.

Już wtedy w 2012 rou profe-
sjonalny skład gazety zadeklaro-
wał bezpłatnie pan Przemysław 
Nowicki z miejscowej drukar-
ni. Sołtys Jarosław Jagielski zajął 

się pozyskiwaniem sponsorów 
i szukaniem pieniędzy na sprzęt, 
papier, tusz. To im zawdzięczamy 
że przetrwaliśmy najtrudniej-
sze momenty. Był czas, że nawet 
w kościele stał koszyk z datkami 
na druk „Wieści”. Dużą pomocą 
wkrótce stał się fundusz sołecki 
w którym mieszkańcy przezna-
czają każdego roku pieniądze na 
druk gazety. Teraz drukujemy ją 
się na drukarce zakupionej na 
potrzeby gazety z funduszu so-
łeckiego w 2012 roku. Końco-
wym etapem prac jest zszywanie 
kartek i dystrybucja 350 egzem-
plarzy. Na tym etapie dość często 
pomaga nasza młodzież i dzięki 
temu każdy numer naszego pi-
sma trafia prosto do Waszych 
skrzynek. 

Wieści dziś
Bardzo cieszy to, że właści-

wie dzięki gromadzeniu mate-
riałów do wieści ostatnie 10 lat 
życia Ratowic mamy dokład-
nie opisane i zarchiwizowane. 
Zebraliśmy dużą ilość materia-
łów i zdjęć dotyczących historii 
wsi, istotnych wydarzeń, cieka-
wostek. Wszystko to wzbogaca 
cyfrowe Archiwum Ratowic. 
Gazeta nadal jest bezpłatna, wy-
chodzi co 2-3 miesiące, w na-
kładzie 350 sztuk. Na tyle wy-
starcza środków. Bardzo miłe 
jest to, że wielu byłych miesz-

kańców i sympatyków Rato-
wic zwraca się do nas z prośbą 
o kolejne numery i co ciekawe, 
o numery archiwalne. Niektó-
rzy mieszkańcy mają sporą wła-
sną kolekcję. Dlatego wszyst-
kie numery są także dostępne 
na naszej stronie internetowej 
www.ratowice.pl. Można do nas 
pisać w każdej sprawie na mail: 
redakcja.wiesci@wp.pl.

Przy okazji jubileuszu, nie-
stety bez wielkiej fety, warto ser-
decznie podziękować wszystkim, 
którzy tworzą, wspierali i wspie-
rają nasze pismo. Dziękujemy 
autorom tekstów, których trudno 
byłoby tu nawet wszystkich wy-
mienić. Dziękujemy tym, którzy 
podrzucają pomysły, tematy i in-
formacje, pomagają w przygoto-
waniu i dystrybucji gazety. Bar-
dzo dziękujemy drukarni „Złota 
Sowa” i Państwu Nowickim, za 
wieloletnią, bezinteresowną po-
moc w profesjonalnym przygo-
towaniu gazety do druku. Szcze-
gólne podziękowania należą się 
Pani Beacie Jagielskiej, która od 
lat, z wielkim zaangażowaniem 
kieruje całym przedsięwzięciem 
zwanym „Wieści Ratowickie”. 
Dziękujemy naszym czytelni-
kom, którzy nas motywują, cze-
kają na kolejne numery i nadal 
chcą nas czytać. Dziękujemy! 

Redakcja
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Z Ratowic do Afganistanu
Bartłomiej Haniszewski  –  trzydziestoletni  mieszkaniec Ratowic,  od 10 lat zawodowy żołnierz, lekarz. 
Na co dzień pracuje w 2 Wojskowym Szpitalu Polowym, a dodatkowo robi specjalizację z chirurgii 
ogólnej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym przy ul. Weigla we Wrocławiu.

Bartek jest też wielkim fa-
nem sportu -  i to bardzo aktyw-
nym fanem. To zresztą tradycja 
rodzinna. Poza  jazdą rowerem, 
bieganiem i żeglarstwem  upra-
wia sporty zimowe. Pasjonują 
go  także sporty ekstremalne. 
Koledzy, którzy podzielają te za-
interesowania i uczestniczą w  
różnego rodzaju ekstremalnych 
zawodach sportowych /runn-
magedon, wejście Wielką Kro-
kiew,….?./ cieszą się, że mają 
zawsze na miejscu najlepszą, 
pierwszą pomoc lekarską przy 
urazach o które w tych sportach 
nie jest trudno. 

 Może to ciągłe wymaganie 
od siebie i poszukiwanie ekstre-
malnych wrażeń zmotywowa-
ło młodego lekarza do podjęcia 
kolejnego wyzwania,  o które  go 
zapytaliśmy.

 Bo właśnie kilka tygodni 
temu  wrócił z ośmiomiesięcz-
nej  misji Polskiego  Kontyngen-
tu Wojskowego w Afganistanie, 
a  wcześniej  przez pół roku peł-
nił też służbę na misji UE So-
phia na Sycylii.

- Co Cię skłoniło do tego 
wyjazdu? 

- Zawsze fascynowało mnie 
wojsko i medycyna. Po pierw-
szym roku studiów medycznych  

pojawiła się możliwość wstą-
pienia do wojska -  i  dało się 
pogodzić i wojsko i medycynę. 
Tak zostałem lekarzem wojsko-
wym. A misje…? Pojechałem 
do Afganistanu ze względu na 
zawód jaki wybrałem. Chcia-
łem poznać trochę bardziej 
ekstremalne warunki, zdobyć 
doświadczenie, zobaczyć  dzia-
łanie medycyny pola walki i po-
czuć adrenalinę. Dla młodego 
lekarza nie bez znaczenia są też 
względy finansowe.  

W Afganistanie Polski Kon-
tyngent Wojskowy bierze udział 
w misji Resolute Support, której 
celem jest doradzanie władzom 
oraz szkolenie afgańskiej policji 
i wojska. Poza tym polscy żoł-
nierze wykonują zadania ochro-
ny bazy oraz wsparcie wojsk 
koalicyjnych.  Będąc w Afgani-
stanie trzeba być w ciągłej go-
towości na wypadek ataku na 
bazę. Broń cały czas przy sobie, 
hełm i kamizelka kuloodporna 
muszą być dostępne w czasie 
do 10 minut. Trzeba wiedzieć 
gdzie jest najbliższy schron i ja-
kie mam zadania w razie ataku. 
A ostrzały bazy zdarzały się 
wielokrotnie, o różnych porach 
dnia i nocy. A do tego suchy, go-
rący klimat, kurz, który dostaje 
się wszędzie.

- Jaką rolę pełni lekarz?
Jest odpowiedzialny za 

punkt zbiórki rannych, pierw-
szą pomoc i ewakuację na wyż-
szy poziom zabezpieczenia me-
dycznego. Poza tym zapewnia 
podstawową opiekę zdrowotną 
polskich żołnierzy i szczepienia 
oraz profilaktykę. 

Czego wymaga się od żoł-
nierzy i lekarzy wyjeżdżają-
cych na misję?

Przede wszystkim zdrowia 
i odporności psychicznej. Samo 
przygotowanie do wyjazdu trwa 
pół roku. W tym czasie żołnie-
rze są szkoleni. Nie ma spe-
cjalnych sprawdzianów fizycz-
nych, bo takie mamy w wojsku 
co roku, ale trzeba załatwić też 
dużo formalności – certyfikaty 
szkoleń, SERE, poziom znajo-
mości języka angielskiego, orze-
czenie wojskowej komisji le-
karskiej, no i oczywiście prawo 
wykonywania zawodu. 

Jak wyglądało życie w bazie?
Mieszkaliśmy w kontenerach,  

w wydzielonej polskiej czę-
ści bazy. W bazie byli żołnierze 
z bardzo wielu krajów. W więk-
szości byli to jednak  Amery-
kanie. Normalne -  i tak trudne 

- życie bazy utrudniała dodat-
kowo pandemia, bo na przy-
kład posiłki dostawaliśmy tylko 
na wynos. Właściwie cały dzień 
spędzałem  w pracy w przychod-
ni, z krótką przerwą na obiad. Po 
pracy siłownia polowa, bieganie, 
telewizja, rozmowy z kolegami.  
Życie w bazie jest dość mono-
tonne, do tego jeszcze tęsknota 
za domem. Urozmaiceniem były 
wyloty do innych baz, gdzie byli 
polscy żołnierze. Latałem tam 
z lekami, na badania i szczepie-
nia.  Ze względu na covid nawet 
nie było możliwości skorzysta-
nia z urlopu na zewnątrz. Byłem 
jedynym lekarzem na nasz kon-
tyngent, więc  zawsze musiałem 
być gotowy na  wezwanie i mia-
łem sporo pracy. 

A Afgańczycy? Czy był czas 
na kontakty z miejscowymi?

Niewiele. Nie o wszystkim 
mogę powiedzieć, ale mieli-
śmy miejscowych tłumaczy, 
mieliśmy też kontakt z  lud-
nością, spotykałem sporo 
dzieci, które przychodziły po 
słodycze.  

Czy powrót był trudny?
Pandemia spowodowała, że 

moja ostatnia misja była dłu-
ga, nie było mnie ponad osiem 
miesięcy. W szpitalu z powo-
du covida  też dużo się zmieni-
ło, wielu rzeczy trzeba uczyć się 
od nowa, niektóre procedury 
są zupełnie inne, nie jest łatwo 
się szybko przestawić. Wracam 
do pracy w jednostce, do za-
bezpieczania przylotów wojsk 
i w szpitalach covidowych, 
oraz do przerwanej specjaliza-
cji. Mam też zaległości w życiu 
towarzyskim.

Mówią, że ciągnie wilka 
do lasu. Pojedziesz jeszcze na 
misję?

Może za jakiś czas. Na razie 
muszę odpocząć. Nasza misja 
w Afganistanie już jest na wyga-
szeniu, większości wojsk NATO 
do września tam już nie będzie, 
choć sytuacja nie jest do końca 
stabilna. Są jeszcze misje w in-
nych krajach, więc… nie mówię 
nie! .

Notowała Beata Jagielska
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WIEŚCI GMINNE
 z Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt WIDZIALNA ŁAPA zorganizowało 
w Jeszkowicach mały azyl dla bezdomnych zwierząt. Deklarują pomoc 
w różnych trudnych sytuacjach m. in. w sterylizacji bezdomnych 
kotek. Jednocześnie potrzebują też wsparcia w postaci finansowej, 
ale także pomocy np. w wyprowadzaniu psów. Osoby chcące pomóc 
prosimy o kontakt z sołtysem. Telefon interwencyjny stowarzyszenia: 
579 035 019

 z GOPS informuje rodziców i opiekunów dzieci, że już można aktywować 
BON TURYSTYCZNY  na 2021 rok. Więcej informacji na: www.gops.
czernica.pl. 

 z Osoby, które w swoich rozliczeniach podatkowych wskazały jako 
miejsce zamieszkania gminę Czernica mogą do wziąć udział w loterii 
„Gmina Czernica – Tu mieszkam tu płace podatki”. Aby wziąć udział 
w loterii należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.

pitwczernicy.pl lub udać się do Punktu Obsługi Loterii w Urzędzie 
Gminy Czernica na ul. Kolejowej 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy 
Czernica. Loteria trwa od 15.03 do 11.06.2021 r. Do wygrania są 
atrakcyjne nagrody /telewizor, robot kuchenny, odkurzacz irobot, tablet, 
ekspres do kawy i inne/

 z  Przypominamy, że od roku 2021 nie są przesyłane do rolników 
papierowe wnioski spersonalizowane o przyznanie płatności na 
rok 2021. Nie ma także możliwości wnioskowania za pomocą 
oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku poprzedniego. Wnioski 
o przyznanie płatności na rok 2021 można składać wyłącznie przez 
Internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus w terminie od dnia 15 
marca do dnia 17 maja 2021 r. (dzień 15 maja 2021 roku przypada 
w sobotę).

Ulica Baltazara Działasa w Ratowicach 
Na ostatniej sesji Rady Gminy Czernica, 23 kwietnia 2021 przyjęto uchwałę dotyczącą nazwania jednej z 
ulic w Ratowicach imieniem Baltazara Działasa. Na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Ratowice nową 
nazwę będzie nosiła,  nienazwana  dotąd, ulica położona bezpośrednio przy kościele-  łącznik między 
ulicami Wrocławską i Odrzańską. 

Baltazar Działas jest jedną z  najwybitniej-
szych  postaci związanych  z historią Ratowic.                                                                                                                                         
   Był synem zagrodnika i rzeźnika z Piekar. 
Od 1809 r., po ukończeniu seminarium na-
uczycielskiego,  rozpoczął pracę w tutejszej 
szkole. Właśnie u nas przez kilkanaście lat 
(1809-1824) pracował nad powstaniem uni-
katowego „Słownika gwary dolnośląskiej”.  
Dzieło jest jedynym zapisem wymarłych 
gwar polskich z okolic Wrocławia. Zapewne 
sami Ratowiczanie  stanowili bogate źródło 
informacji bowiem w owym czasie, więk-
szość mieszkańców posługiwała się języ-
kiem polskim. Na początku XIX w. miesz-
kańców prowincji śląskiej posługujących 
się polszczyzną nazywano powszechnie 
„Wasserleute” – „wodni ludzie”, postrzega-
jąc flisaków i szkutników odrzańskich, któ-
rych bardzo wielu zamieszkiwało Ratowi-
ce, jako głównych reprezentantów tej grupy. 
Ich mowa była więc najczęściej opisywana 
jako „Wasserpolnisch”. Działas wychował się 
wśród ludzi mówiących gwarą śląską dlate-
go potrafił wychwycić jej cechy charaktery-
styczne i udowodnić powiązanie z językiem 
polskim. Od początku pracy wśród rato-
wickich flisaków i gospodarzy, zachęcony 
przez rektora Bandtkiego, Baltazar Działas 
prowadził zupełnie wyjątkową działalność. 
Utrwalał polską mowę na piśmie. Zajęcie to 
należało do pionierskich, ponieważ „wod-
ni Polacy” nigdy nie zapisywali swoich ga-
dek, a jeśli czytali, to tylko drukowane go-
tykiem polskie kancjonały i modlitewniki. 
Dzieci uczyły się abecadła w elementarzach 
wychodzących spod niemieckich pras, dale-
ko więc im było do oddania form prawdziwe-
go polskiego „obiecada”. Od ratowickiego na-
uczyciela uczyli się więc kreślenia łacińskich 
liter, którymi mogli zapisać swoje podania i 

legendy, a tych u nich, jak wszędzie 
u ludzi żyjących w zgodzie z cyklem 
przyrody, przecie  ż nie brakowało. 
Nazywali je „gupimi boikami”. Dzia-
łas zapewne niejeden raz przyglądał 
się codziennej pracy flisaków, czy-
li „parobków do odzi”, gdy zmagali 
się z wartkim „stromem” Odry, mo-
dlił się wraz z nimi na nieszporach, 
zwanych przez nich „swaczyną”, na 
których z pewnością dawnym zwy-
czajem „chopstwo” siadało w innych 
ławach niż „kobiety”. To dzięki nie-
mu wiemy dzisiaj, że Polacy z okolic 
Laskowic nie wymawiali niektórych 
głosek szumiących ani „ł”. Działas uważał, 
że mówią „złą polszczyzną”, gorszą niż ta, w 
której wyrósł on sam. W ich wydaniu polece-
nie dla krnąbrnego ucznia brzmiało tak: „Su-
chay rodzicow i nauczycielow bo oni są twoią 
pierwsą zwierzchnością”. A taki nieposłuszny 
uczeń to był po prostu „paskudny cowiek”. 

Gwarą posługiwano się na naszych tere-
nach jeszcze w drugiej połowie XIX w., ale 
pod wpływem postępującej germanizacji 
całkowicie zanikła.

Zarówno język jak i wiara były wielkim 
oparciem dla tubylców. Kiedy w 1824 r. wro-
cławska kuria biskupia kościoła protestanckie-
go zarządziła drastyczną redukcję odprawia-
nych mszy    w języku  polskim, spotkało sie to 
z żywymi protestami wiernych. Chłopi z Rato-
wic wystosowali petycję z której wynikało, że 
nie znają języka  niemieckiego, ponieważ „w 
Ratowicach mówiło sie dawniej wyłącznie po 
polsku a i w szkołach tak uczono”. Wspomnia-
ne podanie kończyło się wzruszającymi sło-
wami: „Prosimy przeto jak najpokorniej, aby 
jednak zezwolono nam najłaskawiej, żeby do-
tychczasowe nabożeństwa w języku  polskim 

mogły i na przyszłość odbywać się co niedzie-
la, abyśmy w naszym ołtarzu mogli mieć wciąż 
jeszcze sposobność do doskonalenia się”.

Działalność takich ludzi jak m. in. Bal-
tazar Działas nie obroniła mowy śląskiej 
przed germanizacją, nie przekonała też nie-
mieckich uczonych o powiązaniach Śląza-
ków - Polaków z polską macierzą. Świadczy 
jednak o silnym poczuciu świadomości i od-
rębności narodowej.

12 sierpnia 1824 r. autor słownika ode-
słał swoje dzieło do Krakowa, gdzie jest 
do tej pory przechowywane   w Bibliotece 
Jagiellońskiej. 

Niedawno ustawiono w Ratowicach przy 
ulicy Polnej, przy budynku dawnej szko-
ły w której uczył Baltazar Działas,  tablicę 
poświeconą temu zasłużonemu Ratowicza-
ninowi. Cieszymy się, że będzie on miał w 
Ratowicach swoją, długo oczekiwaną ulicę, a 
dzięki temu pamiętać będziemy o jego pracy 
na rzecz polskości tych terenów.

Jarosław Jagielski 

Sołtys wsi Ratowice

Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Ratowic

Tablica poświęcona Baltazarowi Działasowi w Ratowicach przy ulicy Polnej



Wieści RatowickieNr 45, maj 2021 5www.ratowice.pl

Co wiemy o Wrocławiu ? /Cz.7/
43 rzeczy, które zrozumieją 
tylko rodowici mieszkańcy 
Wrocławia

29. Pączki pod trumienką
Kiedy w latach dziewięćdzie-

siątych znany warszawski cukier-
nik, kojarzony z wybornymi pącz-
kami Blikle, otwierał filię swego 
lokalu na parterze wrocławskiej 
opery, niewielu mieszkańców czu-
ło z tego powodu ekscytację.

Wszyscy doskonale wiedzie-
li, że najlepsze pączki w mieście 
sprzedawane są w Cukierni pod 
Trumienką. Legendarny lokal przy 
ul. Curie – Skłodowskiej działa od 
połowy lat 60`, a swoją nietypo-
wą nazwę zawdzięcza sąsiedztwu 
zakładu pogrzebowego. Co praw-
da w 1997 roku podczas remontu 
elewacji zdjęto szyld z “trumien-
kową” nazwą, a na jego powrót nie 
zgodziła się administracja, jednak 
nawet teraz, gdy lokal nazywa się 
po prostu “Cukiernia”, każdy wro-
cławianin uwielbiający słodkości 
wie dokładnie, że najlepsze pącz-
ki pochodzą “spod Trumienki”.
Kolejki ustawiają się tu nie tylko 
w tłusty czwartek. 

30. Dzielnica 4 Wyznań, kil-
kudziesięciu knajpek i setek 
neonów

Jedną z odkrytych na nowo 
atrakcji miasta stał się kwartał zaj-
mujący przestrzeń między ulica-
mi: Ruską, Kazimierza Wielkie-
go, Krupniczą a fosą. Tam, wzdłuż 
Włodkowica i Św. Antoniego 
można nie tylko dobrze zjeść i za-
cnie wypić, ale przede wszystkim 
odkryć niepodważalne pamiątki 
po wielokulturowym Brassel.

Obok ukrytej w podwórzu, 
wielkiej synagogi Pod Białym Bo-
cianem, w której odbywa się wie-
le ważnych dla kultury żydowskiej 
koncertów i spotkań, znaleźć tu 
można kościół protestancki, cer-
kiew i kościół katolicki.

Wchodząc w jedną z tajemniczych 
bram łatwo z kolei trafić do magicz-
nego świata wrocławskiego muzeum 
neonów. Warto przyjść tu zwłaszcza 
po zmroku i utonąć w feeri barw. 

31. Tajemnice wrocławskich 
parków

Stolica Dolnego Śląska ma wie-
le skwerów i terenów zielonych. 
Bez trudu można okrążyć sta-
rówkę spacerując w cieniu drzew 
wzdłuż fosy miejskiej i Odry, każ-
da dzielnica ma też swoje mniejsze 
lub większe parki.

Uwagę wielu przyjezdnych 
przykuwa nie tylko Park Szczyt-
nicki, ale też Park Południowy, 
czy Zachodni. Bardziej uważni ob-
serwatorzy odkryją też bez trudu 
Park Wschodni. A jest w mieście 
Park Północny?

Owszem, przez pewien czas 
nazywano tak Park Staszica zlo-
kalizowany w sąsiedztwie Dwor-
ca Nadodrze. Jednego możecie być 
pewni – każde z tych miejsc ma 
swoje tajemnice.

O Parku Południowym krąży 
legenda, że w podziemiach wznie-
sionych tam pawilonów i willi 
znajdowały się olbrzymie schrony. 
Najwięksi bajarze twierdzą, że wła-
śnie tam można było się  przedrzeć 
tunelami z podziemnego Dworca 
Głównego. To oczywiście urocza 
bzdura.

W Parku Zachodnim  bez tru-
du można zauważyć pozostałości 
jednego z fortów Festung Breslau. 
Znacznie więcej wysiłku wymaga 
wytropienie nagrobków po cmen-
tarzu, który się tu kiedyś znajdo-
wał (po sąsiedzku z istniejącym 
nadal cmentarzem żydowskim).

Park Wschodni przez lata 
funkcjonował jako zapomniany 
skrawek zieleni gdzieś za ogród-
kami działkowymi na drodze do 
Księża Małego. Cały był tajem-
niczy, a spacery przez zarośnięte 
chaszczami alejki rozbudzały wy-
obraźnię najmłodszych. Uroku 
z pewnością dodawał im fakt, że 
na samym końcu znaleźć można 
kanały, śluzy i resztki dziwnych 
schronów. Nic, tylko eksplorować!   

Autor: Dominika Węcławek

HISTORIA

Ratowice – Mała 
Ojczyzna /cz.20/
18 października 1929 roku, w wieku 58 lat, 
w jednej z wrocławskich klinik dokonał żywota, 
Ernst Krusch z Rattwitz. Kim był, że w wielu 
ówczesnych gazetach znalazły się wspomnienia 
o jego dokonaniach 

Po I wojnie światowej Ernst 
Krusch założył, a zarazem prze-
wodniczył Zrzeszeniu Przedsię-
biorstw Żeglugowych na Odrze 
z siedzibą we Wrocławiu. Był 
także inicjatorem i organizato-
rem przygotowań do powsta-
nia w Oławie szkoły żeglugi 
śródlądowej dla dorzecza Odry 
oraz twórcą Komisji Frachto-
wej, której statut i prawne pod-
stawy działania stały się wzorem 
dla innych. Wiele lat póżniej 
wg modelu Kruscha powstała 
podobna organizacja w Ham-
burgu. Chcąc wesprzeć działal-
ność drobnych armatorów Ernst 
Krusch założył w Breslau, na 
Nikolaistr. 7 kasę zapomogowo 
- pożyczkową, która udzielała 
kredytów potrzebującym wspar-

cia barkarzom. Mogli z niej ko-
rzystać także inni obywatele.

Jak ważną i docenianą osobą 
był nasz bohater może świad-
czyć fakt, iż minister odbudowy 
Niemiec powołał tego pracowi-
tego Ratowiczanina w skład ko-
misji rządowej, która po Trak-
tacie Wersalskim, negocjowała 
w Paryżu punkt reparacji wo-
jennych dotyczących oddania 
Francji części niemieckiej floty 
śródlądowej.

Jeszcze do 1946 roku miesz-
kali w Ratowicach potomkowie 
Ernsta Kruscha. Byli właścicie-
lami barki oraz sklepu pasman-
teryjno - odzieżowego. Dom 
już nie istnieje. Stał na miejscu 
gdzie dziś mieszka rodzina Woj-
cik (wcześniej Pachołek).

Krystyna Skowera

ODESZLI

W ostatnim czasie pożegnaliśmy kilku naszych mieszkańców:
18.02.2021   śp. Leon Kuriata               ur.1932  
12.04.2021   śp. Zbigniew Kulbiński    ur.1956 
19.04.2021   śp. Tadeusz Łacina           ur.1952
Rodzinom zmarłych składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Ernst Krusch na swojej łodzi ODIN
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TO SIĘ OPŁACA! /cz.1/
Segregacja śmieci, oszczędzanie wody i energii, dbanie o środowisko naturalne - to już nie tylko 
obowiązek, ale także styl życia.  Chcemy więc podpowiedzieć wam kilka sposobów na to by żyć choć  
w części w zgodzie z naturą. 

Przejście na  ekologiczny tryb 
życia może początkowo wydawać 
się trudne – zmiana dotychczaso-
wych przyzwyczajeń, wyrzecze-
nia i   dodatkowy wysiłek. Dlate-
go eko-rewolucję w domu warto 
zacząć od drobnych czynności, 
które przyniosą nam oszczędno-
ści. Prysznic zamiast codziennej, 
długiej kąpieli, zakręcanie wody 
podczas mycia zębów czy golenia, 
wyłączanie światła przy opusz-
czania pomieszczenia. Jeśli idzie-
my na zakupy, plastikowe torebki 
warto zastąpić torbami płócien-
nymi lub  koszem. To z   pozoru 
drobne zmiany, które systema-
tycznie wprowadzane przynoszą 
realne korzyści dla środowiska 
i portfela.

Wiosna to także dobry mo-
ment na oszczędności w ogro-
dzie. Tu też kilka ważnych rad.

Przejmij kontrolę nad 
deszczówką

Każdego sezonu tysiące li-
trów wody deszczowej bezpro-

duktywnie przepływa przez 
rynny naszych domów. 

Deszczówka  świetnie na-
daje się do nawadniania ogro-
du ze względu na lekko kwa-
śny odczyn. Wykorzystując 
wodę deszczową, przyczynia-
my się do zwiększenia zaso-
bów wody gruntowej, a tym 
samym poprawienia warun-
ków i mikroklimatu w naszym 
ogrodzie. Dodatkowo może-
my to robić zupełnie za darmo, 
magazynując wodę deszczową 
spływającą z naszego dachu. 
Do  gromadzenia wody desz-
czowej  nie należy korzy-
stać ze zbiorników metalo-
wych, ponieważ do wody 
przedostają się związki metali. 
Podobnie jest przy zbiornikach 
betonowych - wtedy wypłu-
kiwany jest wapń. Aby unik-
nąć glonów i zanieczyszczeń 
zbiornik należy przykryć. So-
lidne zamknięcie jest wymaga-
ne również ze względu na bez-

pieczeństwo dzieci i zwierząt. 
W zbiorniku warto zainstalować 
pompę do deszczówki. 

Kompostownik dla odważ-
nych - instrukcja

Zamiast wytwarzać codzien-
nie kilogramy śmieci, możemy 
zacząć je przetwarzać, a przy 
okazji pomóc matce naturze w 
użyźnianiu ziemi. Ułatwi nam 
to nasz własny kompostownik. 
Jeśli mamy działkę, to wystarczy 
znaleźć miejsce gdzieś na tyłach 
ogrodu, otoczyć je np. drewnia-
nymi palikami, by wyznaczyć 
granice kompostownika. Dru-
gą opcją jest zbudowanie go np. 
na europaletach, wtedy łatwiej 
będzie go nam przenieść. Jeśli 
dysponujemy jedynie balkonem 
lub piwnicą, kompostownik 
możemy zbudować w drewnia-
nej skrzynce lub plastikowym 
wiaderku.

Zaczynamy od podziurko-
wania dna skrzynki albo wia-
derka, by zapewnić dostęp tlenu 

- bardzo ważny przy produkcji 
kompostu. Następnie wykłada-
my dno pociętymi na kawałki 
gazetami, starymi liśćmi i do-
rzucamy sporą ilość dżdżow-
nic. Można je kupić w sklepie 
wędkarskim. Dżdżownice zasy-
pujemy ziemią i specjalną mie-
szanką złożoną z obierek ziem-
niaków, skórek od pomarańczy 
lub skorupek jajek. Dżdżowni-
ce przetrawią niemal wszyst-
ko, więc codziennie dostarczaj-
my im pożywienia - wrzucajmy 
do kompostownika fusy po ka-
wie/herbacie, skórki od warzyw 
i owoców, pocięte wcześniej 
gazety.

Po pół roku ciemny i pachną-
cy ziemią nawóz będzie gotowy. 
Możemy go wykorzystać np. do 
użyźnienia kwiatów. Komposto-
wanie pozwoli przetworzyć na-
wet 30 procent produkowanych 
przez nas odpadów.

/BJ/

EKOLOGIA

COŚ OPTYMISTYCZNEGO… 
„Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej.” /Olga Tokarczuk/

Wiosna zawsze nastraja opty-
mistycznie. Tegoroczna wiosna 
upływa jednak pod znakiem pan-
demii i trudnej sytuacji w na-
szych domach, w naszym kraju, 
na świecie. Boimy się nie tylko 
zakażenia koronawirusem, ale też 
braku dostępu do lekarza i utra-
ty pracy trudnej sytuacji gospo-
darczej. Zachwianie naszej sta-
bilizacji denerwuje, przygnębia, 
przytłacza i frustruje. Niełatwo 
jest  w tej sytuacji  nie ulec apoka-
liptycznemu myśleniu. Niełatwo, 
wśród sete minusów, znaleźć ja-
kieś pozytywy. Jakie  plusy może 
nam przynieść epidemia, izolacja 
i ta niepewność?  A może jednak? 
Może czegoś nas ta pandemia na-
uczyła?  Poszukajmy więc czegoś 
optymistycznego.

Wielu z nas musiało ograni-
czyć swoją pracę zawodową – to 
minus. Ale tym samym mamy  
więcej czasu – to plus. Więcej 
czasu dla rodziny, na bycie ra-
zem, na wspólne hobby, na za-

bawę z dziećmi. Więcej czasu dla 
siebie,  na swoje ulubione zajęcia, 
na czytanie, może na fotografo-
wanie, pamiętnik, zaległe filmy,  
pielęgnację ogrodu. Możemy wy-
korzystać ten czas by nauczyć się 
czegoś nowego, czegoś, co przyda 
nam się w przyszłości – to będzie 
wielki plus!

Pozytywne w pandemii jest 
to, że nauczyliśmy się bardziej 
dbać o higienę. Częściej myjemy 
ręce, wietrzymy pomieszczenia, 
wszystko dezynfekujemy. To na 
pewno plus. Ja wynika z badań 
wzrosło nasze zaufanie do nauki 
i do naukowców.

Siłą rzeczy zwracamy większą 
uwagę na nasze zdrowie, na to, 
co mówi nasz organizm. Świado-
mie, czy nieświadomie unikamy 
miejsc i sytuacji, które byłyby za-
grożeniem dla naszego zdrowia. 
Szukamy zdrowszych produktów 
i potraw. Wsłuchujemy się w sie-
bie.  Życzenia zdrowia nabierają 
teraz nowego znaczenia.  Nawet 

młodzi ludzie zauważyli, że zdro-
wie bywa kruche. 

Spędzamy wiele czasu przy 
komputerach – to minus. Ale 
plusem jest to, że wielu z nas, 
zwłaszcza ci troszkę starsi, z ko-
nieczności  nauczyli się korzystać 
z internetu - zamawiać w sklepach 
internetowych, robić przelewy, 
zdalnie załatwiać sprawy urzędo-
we, uczestniczyć w spotkaniach, 
szkoleniach i konferencjach on-
line. To też na pewno przyda się 
po pandemii. Nastąpił ogromy 
rozkwit działań w sieci. Częściej 
też do siebie telefonujemy, rozma-
wiamy z rodziną za pomocą róż-
nych komunikatorów. Wzrosło 
zainteresowanie sztuką, muzyką, 
czytelnictwo. 

W tych trudnych czasach  
bardziej doceniamy  rzeczy, któ-
re kiedyś były dla nas oczywiste, 
a teraz są znacznie ograniczone - 
jak relacje międzyludzkie, zwykłe 
bezpośrednie spotkania, podanie 
ręki, przytulanie. Teraz jesteśmy 

bardziej uważni na potrzeby in-
nych. Uczymy się też czegoś, o co  
zawsze bardzo trudno – cierpli-
wości.  Teraz cierpliwie znosi-
my obostrzenia, cierpliwie cze-
kamy na swoją kolej szczepienia, 
uczymy się nie wchodzenia sobie 
w drogę w domu pełnym ludzi, 
doceniamy rzeczy które utracili-
śmy, czekamy by móc korzystać 
z życia pełną piersią.

Nie wiemy, co nam przynie-
sie jutro, ale spróbujmy w tej nie-
komfortowej sytuacji  przestać 
kontestować rzeczywistość, a za-
chować uśmiech, optymizm, czy 
choćby znaleźć coś pozytywne-
go. Może drobna pomoc innym,  
podrzucenie kawałka ciasta cho-
remu, telefon do osoby w kwa-
rantannie,  pomachanie z daleka 
sąsiadowi, czy miłe „dzień dobry” 
na ulicy. 

 Pomyślmy sobie, że jeszcze 
może być lepiej. Że jeszcze będzie 
pięknie…

Beata Jagielska
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BUDKI LĘGOWE DLA JERZYKÓW 
Jerzyk – niewielki ptaszek, który żyje głównie w locie.  
Jednak w okresie wiosenno-letnim zakłada gniazdo,  
aby na świat mogły przyjść pisklęta. 

Ten niepozorny maluch  ła-
pie nawet do 20 tysięcy komarów 
DZIENNIE! Dlatego może nam 
bardzo pomóc w walce z uciążli-
wymi owadami. Może być alter-
natywą dla kosztownych i szko-
dliwych dla środowiska oprysków 
chemicznych. 

W ubiegłym roku  rozdałem 
w Ratowicach kilkadziesiąt małych 

domków dla jerzyków, zakupio-
nych przez gminę. W niektórych 
już zagościli nowi gospodarze, jak 
w tych na naszym zdjęciu. 

Ptak ten lubi zakładać gniaz-
da niedaleko ludzkich osiedli 
– pod dachami, w szczelinach 
budynków itd. Specjalna budka 
lęgowa, zawieszona według od-
powiednich wytycznych, wyglą-

da dla niego jak zaproszenie. Pa-
miętajmy, że budkę lęgową należy 
umieścić jak najwyżej – ok. 5-6 
metrów. Ptaki muszą mieć swo-
bodny dolot do budki, nie może 
być żadnych przeszkód po dro-
dze do wlotu. Należy unikać po-
łudniowej ekspozycji, aby budka 
się zbytnio nie nagrzewała.Na po-
czątku kwietnia tego roku  miała 

miejsce druga edycja akcji roz-
dawania budek, dzięki której Ra-
towiczanie powiesili przy swoich 
posesjach około 30 nowych dom-
ków. Akcja z pewnością będzie 
kontynuowana,  jednak na efekty 
musimy trochę poczekać. Chętni 
na budki w kolejnej edycji mogą 
je już rezerwować

Jarosław Jagielski

KRÓTKO…
 z Już 5 maja 2021 w Ratowicach rozpocznie 
się wiosenna zbiórka objazdowa. 

 z Sołtys Ratowic informuje, że II ratę podatku 
można będzie wpłacać w sołtysówce 
w dniach 13 i 14 maja 2021, w godz. 15 
– 18. Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą 
nakazu podatkowego i o zachowaniu zasad 
sanitarnych. 

 z Mamy już w Ratowicach czujnik jakości 
powietrza, który został zainstalowany przez 
UG przy szkole. Wyniki można odczytywać 
w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 
strony internetowej www.naszepowietrze.pl 
oraz aplikacji mobilnej Syngeos – dostępnej 
na urządzenia z systemem Android oraz iOS 
lub za pośrednictwem strony internetowej 
urzędu: https://www.czernica.pl/page/162/
odczyty-z-czujnikow-jakosci-powietrza.html
?fbclid=IwAR37PtkuawDjWzRV09FqW80S
Uk4TGVql6b96LHAgM20vNHGN8nLAwrlC

IY. Sensor podaje następujące parametry:- 
stężenie pyłów zawieszonych czyli tak 
zwanego ,,smogu,,: pyły PM 1, PM 2,5, PM 
10 (wyniki prezentowane są procentowo 
oraz za pomocą kolorów), wilgotność 
powietrza, ciśnienie atmosferyczne, 
temperatura 

 z Trwają prace remontowe przy szczytowej 
ścianie budynku świetlicy w Ratowicach 
/w parku/. Prace zostaną przeprowadzone 
zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz orzeczeniem 
technicznym . Fundamenty już  odgrzybiono, 
zaizolowano i ocieplono. Szczytowa ściana 
będzie oczyszczona i zaspoinowana, a wnęki 
ocieplone. Na szczycie zostaną wstawione 
nowe okna. Mamy nadzieję, że dzięki tym 
pracom w świetlica będzie zabezpieczona, 
a na sali łatwiej będzie utrzymać 

odpowiednią temperaturę. Czekamy na 
efekty. 

 z Najbliższe terminy MPSZOK na terenie 
byłego śmietnika w Ratowicach: 20.07.2021 
i 9.10.2021. W innych terminach odpady 
można wywozić bezpośrednio do 
składowiska PSZOK w Godzikowicach. 

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

Moje Ratowice Anno Domini 2020
„Polak, chociaż stąd między 

narodami słynny, że bardziej niź-
li życie kocha kraj rodzinny”. Ten 
cytat z wieszcza Adama odzwier-
ciedla nasz stosunek do Ratowic, 
choć życie też kochamy.

Współczesne Ratowice to 
duża miejscowość. Według sta-
tystyk, nasza wieś ma około 1000 
mieszkańców, stąd żartowanie, że 
najwyższy czas na prawa miejskie. 

Jednakże w tej „wsi spokojnej, 
wsi wesołej” od kilku lat wre pra-
ca na budowach domów indywi-
dualnych, zwłaszcza w jej wyższej 
części. Powstają nowe ulice po-
chłaniając kolejne połacie pól.  

Jeśli o mnie i rodzinę chodzi, 
pierwszy raz ujrzeliśmy Ratowice 
na początku sierpnia 2014. Po tej 
wizycie poszukaliśmy informacji 
w Internecie: starorzecza, Natura 
2000, Towarzystwo Przyjaciół Ra-
towic, pejzaże zapierające dech… 

Powróciliśmy zobaczyć Rato-
wice kilka dni później. Oślepia-
jące słońce, błękit nieba i… ulica 
Wrocławska! Piękne lipy po obu 
stronach drogi. Trochę za lipa-
mi chędogie domy wzdłuż uli-
cy, atmosfera świąteczna, wielu 
uśmiechniętych spacerowiczów, 
którzy pozdrawiają nas - niezna-
jomych. Ładny kościół z czystym 
otoczeniem, kurant wybijają-
cy godzinę, sklepik, dalej szkoła, 
której zdjęcia widzieliśmy wcze-
śniej. Potem poznaliśmy burzliwą 
historię mieszkańców wsi, z któ-
rą, jako córce repatriantki, było 
mi łatwo się utożsamić.

Nie tylko my poznaliśmy się 
na urodzie wsi i uprzejmości jej 
mieszkańców, nie tylko pozna-
ła się na niej ekipa „Pierwszej 
Miłości”, która regularnie kręci 
tu kolejne odcinki popularnego 
serialu. Osiedlają się tu kolejne 

rodziny z Wrocławia i z okolic. 
Trwa ciągłe mieszanie się różnych 
losów i pokoleń, a struktura spo-
łeczna ewoluuje.

Doceniamy ogromnie, że nie 
zapomina się tu o wschodnich ko-
rzeniach sporej części mieszkańców 
i pielęgnuje wspomnienia przy oka-
zji kolejnych rocznic. Podoba nam 
się, że mówi się też o niemieckich 
mieszkańcach przedwojennych Ra-
towic, pielęgnując materialne ślady i 
pamięć o nich. O polskich śladach 
w XIX wieku, o przeplataniu się 
tradycji i kultur - to bardzo ważne. 
Bardzo dużo dowiedzieliśmy się o 
historii naszej wsi dzięki artykułom 
w „Wieściach”.

W listopadzie 2020 minęło 6 
lat od naszej przeprowadzki do 
Ratowic. Nadal jesteśmy w naszej 
wiosce zakochani – nic się nie 
zmieniło. Ponieważ to już „nasza” 
wieś. Jest jak duży dom, którego 

mieszkańcy wzajemnie się o sie-
bie troszczą.  Przykładów życzli-
wości na co dzień jest bez liku. Z 
punktu widzenia mieszczuchów 
ludzie są tu mniej ceremonialni 
niż w mieście. Puka się po prostu 
do drzwi z ciastem i dobrą nowi-
ną, co od razu przełamuje lody.

Podoba nam się także, że jest 
możliwość spotkać się kilka razy 
w roku dzięki imprezom integru-
jącym mieszkańców organizowa-
nym przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ratowic. Można też wybrać się na 
wycieczkę po Dolnym Śląsku. 

Ratowice są prawdziwą wsią, 
nie podmiejskim osiedlem do-
meczków Jasia i Małgosi. Tu budzi 
pianie kogutów o świcie (a także w 
południe, jeśli mają humor), ulicą 
przejeżdża traktor a dzwon kościel-
ny odmierza czas. I to jest ten urok, 
który chcielibyśmy zachować.

Anna Nowacka
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CZYM ZASTĄPIĆ CUKIER? 
Nadmiar cukru w diecie może być źródłem wielu schorzeń m. in. otyłości, cukrzycy, chorób serca. 
Cukier jest bardzo kaloryczny, 1 łyżka (10 g) to 40 kcal. Jest on obecny w większości produktów i często 
nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo go spożywamy. 

Czy zatem powinniśmy całko-
wicie zrezygnować ze słodkiego 
smaku? Niekoniecznie, zamiast 
białego cukru możesz używać na-
turalnych słodzików oto one: 

STEWIA – jest rośliną po-
chodzącą z terenów Ameryki 
Południowej, gdzie od wieków 
była wykorzystywana jako lu-
dowy środek leczniczy i natu-
ralny słodzik.Liście stewii są 
słodsze od białego cukru 20-30 
razy. Można nią słodzić herbatę 
i kawę, ale sprawdza się również 
w ciastach, budyniach, konfitu-
rach. Stewia zawiera prawdziwe 
bogactwo składników odżyw-
czych: wapnia, magnezu potasu, 
żelaza selenu, krzemu, cynku, 
witamin z grupy B. 1 łyżka ste-
wii(10 g) to ok. 39 kcal.

KSYLITOL – to cukier wy-
twarzany z kory brzozy i jest 
mniej kaloryczny niż tradycyjny 
cukier. Ma też blisko 10 – krot-
nie niższy indeks glikemicz-
ny, dzięki czemu nie powoduje 
nagłych wyrzutów insuliny do 

krwiobiegu. Dzięki temu jest 
idealny dla cukrzyków. Najlepiej 
sprawdza się jako słodzik do na-
pojów. 1 łyżka ksylitolu (10 g) 
zawiera ok. 34 kcal

SYROP KLONOWY – jest 
wartościowym zamiennikiem 
cukru, ale dość kalorycznym. 
Zawiera mangan cynk i magnez 
oraz witaminy z grupy B. Mo-
żesz nim polać naleśniki, pla-
cuszki czy lody, albo dodać do 
sosów sałatkowych. Używająć 
syropu klonowego możesz być 
pewny, że zjadasz ok. 30 proc 
mniej cukru. 1 łyżka syropu za-
wiera ok. 26 kcal. 

SYROP DAKTYLOWY – 
daktyle są naturalnie bardzo 
słodkie i zawierają sporo war-
tościowych składników odżyw-
czych: karoteny, witaminy z gru-
py B, witaminę E, wapń, żelazo 
i fosfor. Syrop warto przygoto-
wać samodzielnie: 100 g dak-
tyli należy zalać 200 ml gorą-
cej wody, odczekać 3 godziny 
i zmiksować. Aby uzyskać kla-

rowny syrop jak na sklepowej 
półce, trzeba go przetrzeć przez 
sito, jednak wymaga to spo-
ro cierpliwości. Uzywaj syropu 
daktylowego okazjonalnie, gdyż 
jego kaloryczność jest dość wy-
soka – jedna łyżka to ok. 36 kcal.

SUSZONE OWOCE – są 
przyjemnie słodkie w smaku 
i zaspokajają ochotę na małe „co 
nieco’’. Mimo, że są kalorycz-
ne,to mają niski indeks glike-
miczny. Najzdrowsze to te bez 
dodatku siarki, cukru i innych 
sztucznych polepszaczy. Do-
brze ususzone sa bardzo słodkie 
i mają dużo składników odżyw-
czych, m. in. żelazo, wapń, ma-
gnez oraz potas. 

MIÓD – w zależności od od-
miany jego indeks glikemiczny 
wynosi 50-87. Im więcej fruktozy 
w miodzie, tym niższy IG. Oprócz 
cukrów znajdziemy w nim nie-
wielkie ilości składników mine-
ralnyc, witaminy z grupy B oraz 
białka, garbniki, woski, olejki 
lotne, pyłki kwiatowe, enzymy 

i kwasy organiczne. To własnie 
te składnki odpowiadają za proz-
drowotne właściwości miodu, ta-
kie jak m. in. łagodzenie kaszlu, 
astmy i kataru siennego, działa-
nie bakteriobójcze i grzybobójcze, 
poprawia funkcjonowanie układu 
trawinnego i zwiększanie wydol-
ności mięśnia sercowego. Pamię-
taj, że dobroczynne jego działanie 
zanika w temperaturze powyżej 
40 stopni Celsjusza. 1 łyżka mio-
du zawiera ok. 32 kcal. 

BANANY – jeden dojrzały 
banan to odpowiednik trzech 
kostek cukru. To również do-
skonałe źródło potasu. Jeśli 
nie wyobrażasz sobie koktajlu 
bez cukru, to zmiksowany doj-
rzały banan zastąpi go w 100 
procentach. Banany świetnie 
smakują w postaci lodów. Wy-
starczy je zmiksować, zamrozić 
i później jeszcze raz zmiksować 
z innymi owocami i z mlecz-
kiem kokosowym.

/Ada/

Źródło: Gazeta Sołecka

DOBRE RADY BABĆ

RATOWICKIE SERCE
Akcje zbierania nakrętek to 

jedna z popularnych form nie-
sienia pomocy innym. Nakręt-
ki zbiera się na cele charytatyw-
ne- zakup wózka inwalidzkiego, 
sfinansowanie leczenia, pomoc 
domom dziecka. 

Dlaczego więc nie pomóc 
innym, odkładając nakrętki, za-
miast je wyrzucać? 

Ratowice  też mają swoje 
serce na nakrętki. Sta-
nęło przy sklepie Ewy 
i Waldemara Ceńkar. 
Jak widać Ratowiczanie 
mają wielkie serca, bo w 
pierwszym dniu zbiór-
ki już się zapełniło. Na-
krętki są  sukcesywnie 
przekazywane na rzecz 
naszego lokalnego, do-
brze Państwu znanego 
Stowarzyszenia Pomo-
cy Dzieciom i Osobom 
Niepełnosprawnym „Ra-
zem Łatwiej”. Serdecznie 
dziękujemy fundatorom 

serca - Ewie i Waldkowi Ceńkar  
i wykonawcy Sławkowi Herich, 
który bezinteresownie włożył 
wiele pracy i  czasu, by nasze 
serce było takie piękne. Jak wi-
dać Sławek to nasza „złota rącz-
ka”! Dziękujemy! 

A mieszkańców Ratowic  za-
chęcamy do zbierania zakrętek 
i wrzucania ich do pojemnika. 
Dobro powraca!

MYŚLI LUDZI MYŚLĄCYCH 
Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć. 
Człowiek nie mądrzeje na starość, ale staje się ostrożny. 
Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić i pięćdziesięciu, aby 

nauczyć się milczeć.
Ze wszystkich zwierząt jeden człowiek umie się śmiać, choć on 

właśnie ma najmniej powodów. 
Człowiek jest tylko raz młody. Później musi szukać sobie innej 

wymówki. 
Młodość jest nam dana, aby czynić głupstwa, a wiek dojrzały 

żeby ich żałować.  
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można znisz-

czyć, ale  nie pokonać. 
Nigdy się nie zrażać – oto tajemnica mojego sukcesu.

Ernest Hemingway


