
Na imieninach  
u Marcina 

 

Super impreza! Kto 
nie był, niech żałuje! W 
świąteczne popołudnie na 
placu przed OSP w Tarnowie 
Opolskim zgromadziło się 
wielu mieszkańców. Tarnow-
skie przedszkole, które tego 
dnia oferowało „marcinkowe” 
rogaliki, po godzinie pozbyło 
się całego zapasu słodkich wy-
pieków! Jeszcze przed pocho-
dem! Mimo, iż po zmroku 
zrobiło się wyraźnie chłodniej 
– wszak to listopad – nikt nie 
śpieszył się do domu. Po 
występie przedszkolaków i  
uczniów tarnowskiej podsta-
wówki, Śpiewograje dały swój 
koncert. Następnie, zgodnie z 
zapowiedzią, poproszono obe-
cnych na imprezie Marcinów o 
wystąpienie. Znalazło się 13 
odważnych panów, którym 
wszyscy zgromadzeni na placu 
zaśpiewali tradycyjne „Sto 
lat”. Organizatorzy przygoto-
wali drobne upominki, które 
zostały wręczone wraz z gra-
tulacjami. Wreszcie uformo-
wał się tradycyjny pochód, na 
czele ze Świętym Marcinem 
na koniu. Pochodnie i lampio-
ny niesione przez uczestników 
przemarszu dosłownie i w 
przenośni dodawały blasku. Po 
przejściu zwyczajowej trasy 
najmłodsi zostali – zgodnie ze 
zwyczajem – obdarowani ro-
galami ufundowanymi przez 
organizatorów. Jako że „wszy-
stkie siły cukiernicze” Tarno-
wa zaangażowały się do pie-
czenia rogalików oferowanych 
chętnym po mszach i na placu 
(2 dni świętowania), z czego 
dochód przeznaczony był na 
zbożne cele, wręczana uczest-
nikom  pochodu słodka prze-
kąska została zakupiona w 
sklepie. Nie znaczy to, że 
mniej smakowała! Wkrótce po 
rogalikach zostały tylko… pa-
pierki. Ale to nie koniec „roga-
lowego szaleństwa”! W po-
mieszczeniach remizy Gminny 
Ośrodek Kultury przygotował 
dla dzieci stanowiska warszta-
towe. Malowano wylewki – 
wśród przygotowanych wzo-
rów najwięcej było podkówek 
„na szczęście”- zdobiono 
„marcińskie” gęsi ( niektóre po 
pomalowaniu okazały się – jak 
z Gałczyńskiego - zielone) i 
zdobiono lukrem, czekoladą 

oraz pyszną słodką posypką 
świeżo upieczone w przenoś-
nym piecu – jakże by inaczej – 
rogaliki! Mimo, że organiza-
torzy przygotowali ich aż 200, 
to po półtorej godziny został 
po nich jedynie… pyszny za-
pach! Obok stoisk warszta-
towych GOPS oraz grupa 
wolontaryjna z tarnowskiego 
gimnazjum zorganizowały 
swoje stoiska informacyjne. 
Wszak Święty Marcin to 
opiekun wszystkich ubogich i 
pokrzywdzonych oraz patron 
tych, którzy pomagają innym 
w potrzebie. Można zatem 
było się dowiedzieć, gdzie w 
trudnych chwilach szukać po-
mocy jak ją uzyskać, ale też 

zachęcano do pracy charyta-
tywnej i wolontariatu. 

Na długo przed świę-
tem ogłoszono Konkurs na 
Światełko Świętego Marcina. 
Musiało ono być w swoim 
„wyrazie artystycznym” zwią-
zane z uroczystością i/lub sze-
roko pojętą tematyką Krainy 
Św. Anny. Niektóre z przed-
stawionych prac bardzo pomy-
słowo  nawiązywały do tej te-
matyki. Przyznano wyróż-
nienia w dwóch kategoriach 
wiekowych. 

Po wręczeniu nagród 
nadszedł niecierpliwie oczeki-
wany moment – występ tan-
cerzy ognia. Grupa AzisLight 
Fireshow, która dała się 

poznać już ubiegłego roku (z 
jak najlepszej strony), wystą-
piła z nowym, atrakcyjnym 
programem. Zapierający dech 
w piersiach spektakl był rzę-
siście oklaskiwany. 

Tegoroczne  Imieniny 
u Marcina zakończył pokaz 
laserowy – muzyki i światła.  

Organizatorzy impre-
zy serdecznie dziękują wszyst-
kim, którzy włączyli się w 
przygotowanie i przeprowa-
dzenie uroczystości. Dzięki 
wysiłkowi wielu osób oraz 
obecności licznych uczestni-
ków i widzów na Imieninach u 
Marcina bawiono się świetnie!  
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