
Rogale, gęsi i lampiony… 
 

… czyli wszystkie 
marcinkowe atrybuty znalazły  
się na imprezie zorganizo-
wanej 18 listopada przez 
GOK, Radę Sołecką i stra-
żaków z OSP przy wsparciu  
tarnowskich przedszko laków i 
najmłodszych uczniów szkoły  
podstawowej. Imprezę objął 
patronatem Wójt Gminy Tar-
nów Opolski Krzysztof Mutz. 
Na przykościelnym p lacu ba-
wiono się wspaniale. Bardzo  
ciekawie i oryginalnie pani 
Gizela Sziroky przygotowała  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prezentację o świętym Marci-
nie, a  jej podopieczni  przed-
stawiali kluczowe momenty 
legendy. Przedszkolaki także 
wystąpiły z programem, w 
którym zaprezentowały  publi-
czności swoje umiejętności. 
Nie mogło zabraknąć także 
słodkich wypieków, które 
wraz z gorącą kawą i herbatą 
serwowała Rada Rodziców z 
przedszko la. Krótki koncert 
dał także pan Krystian 
Wojtala. 

W remizie odbywały  
się warsztaty – malowano gęsi, 
zdobiono torebki na marcin-
kowe rogale,  powstawały  
piękne ozdoby z prasowanego 
filcu.  Do Konkursu na lam-
pion adwentowy zgłoszono 
wiele ciekawych i oryginal-
nych dzieł. Po ocenien iu ich  
przez ju ry wszystkie  niesione 
były w Pochodzie Świateł ku  

czci świętego Marcina. Pochód 
wypadł bardzo  okazale – z 
nieodzowną postacią  „rzyms-
kiego jeźdźca” na koniu, po-
chodniami i całym mnóstwem 
lampionów.  Towarzyszyła mu 
podniosła muzyka organowa. 
Przejście zabezp ieczali d ruho-
wie z OSP.  

Jako, że rzeczony 
święty jest opiekunem wszyst-
kich potrzebujących, ubogich 
skrzywdzonych oraz patronem 
dobroczynności, na imprezie 
mówiono o wolontariacie. 
Swój punkt informacyjny miał 
także Gminny Ośrodek  Pomo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cy Społecznej. 

Na zakończen ie z 
przepięknym spektaklem wys-
tąpił zespół Tancerzy Ognia 
AZISLIGHT. 
Nagrodzeni w Konkursie:  
Dzieci przedszkolne – Anna 
Roczek (I m-ce), Magdalena 
Adamiec, Zofia Muc (wyr.);  
Dzieci szko lne młodsze (kl. I –  
III) - Maja Doboszewska, 
Jacek Jag iełło, Oliwia Tatina 
(I m-ce), Tobiasz Tokarski, 
Bartosz Pydych, Szymon Muc, 
Daniel Kamela, Julia Zyśk 
(wyr.); Dzieci szkolne starsze 
(kl. IV-VI) – Natalia Szcze-
pek, Tomasz Lippok (I m-ce), 
Kacper Krysiński (wyr.) 

Zdobywcy głównych 
nagród pojadą na spektakl 
rewii na lodzie, natomiast 
pozostali otrzymali talon na 
bezpłatny udział w zajęciach 
prowadzonych przez GOK. 

„Laterne, Laterne, Sonne, 
Mond und Sterne” 

 
tało się już tradycją, iż 11. 
listopada każdego roku 

mieszkańcy Kątów Opolskich 
spotykają się, aby w szcze-
gólny sposób uczcić pamięcią 
św. Marcina z Tours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W godzinach popo-
łudniowych wszyscy zgroma-
dzeni spotkali się w kościele 
parafialnym, gdzie powitał ich 
ks. Sylwester Pruski, wśród 
gości był także były proboszcz  
parafii, ks. prałat Gerard So-
botta. Po słowach wprowadza-
jących zebrani mogli obejrzeć 
program artystyczny przygoto-
wany przez dzieci z  tutejszej 
szkoły. Uczniowie przygoto-
wali misterium o dobrym 
uczynku świętego, przedsta-
wili jego życiorys, zostały 
odczytane także modlitwy 
wiernych. Zgromadzeni mogli 
również posłuchać i zanucić  
piosenki o lampionach.    

Następnie wszyscy 
udali się w pochodzie z barw-

nymi lampionami, na którego 
czele podążała postać na ko-
niu, symbolizująca świętego z 
Tours. Na końcu pochodu, 
przy domu parafialnym, czeka-
ły  na wszystkich rogale świę-
tomarcińskie oraz ciepłe napo-
je. I,  aby kątowskiej tradycji  
stało się zadość, każdy uczest- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nik mógł upiec sobie przy 
ognisku kiełbaskę.   
 Nie dziwi fakt, że 
legenda o św. Marcinie daje  
niepowtarzalną okazję, aby w 
szczególny i bardzo uroczysty 
sposób uczcić pamięcią świę-
tego - jej niezwykłość tkwi w 
tym, iż poprzez wspólne wspo-
mnienie i spotkanie parafian,  
jednoczy ona pokolenia, tak 
małych, jak i dużych. Miejsco-
we koło DFK ujawnia się przy 
tym jako dobry organizator, 
przywiązujący szczególną wa-
gę do tradycji.  

Całe spotkanie sfinan-
sowane było ze środków włas-
nych oraz dzięki różnym spon-
sorom.             Sylwia Michala 
              DFK Kąty Opolskie 
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Uroczystości  
św. Marcina  
w Raszowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pogodny piątkowy wie-
czór 9 listopada dzieci 

Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego Stowarzyszenia Pro Li-
beris Silesiae z Raszowej wraz 
z rodzicami i nauczycielami, 
powitali jadącego na koniu 

„św. Marcina” i towarzyszącą 
mu grupę muzykantów. Do 
pochodu dołączyły dzieci 
szkolne z Dańca i Krośnicy.  
Zapalone, wykonane wcześ-
niej latarnie, rozświetlały pro-
cesję w drodze do kościoła. Po 
półgodzinnym nabożeństwie, 
w czasie którego dzieci ra-
szowskie przedstawiły znaną 
legendę o św. Marcinie (o po-
darowaniu połowy płaszcza 
zziębniętemu żebrakowi). Po-
chód z latarniami ruszył ulica-
mi Raszowej i zatrzymał się 
przed budynkiem straży pożar-
nej przy rozpalonym ognisku. 
Tam wystąpiły z programem 
uczniowie szkół w Krośnicy i 
Dańcu. Szczególnie oczekiwa-
na przez dzieci była chwila 
rozdania rogalików. Organiza-
torzy wierzą, że kolejne mar-
cinki – za rok – będą równie 
udane.                Barbara Loch 
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