
Tarnina – krzew 
błogosławiony i przeklęty 

 
daniem ezoteryków i 
naturoterapeutów tar-

nina często wyrasta tam, 
gdzie jest zaburzony prze-
pływ energii i przywraca 
owemu miejscu równowagę. 
Podobnie wpływa na orga-
nizm ludzki - stabilizuje 
emocje, uspokaja, leczy de-
presję, daje nadzieję i radość 
życia. Z drugiej strony – le-
gendy głoszą, iż to właśnie z 
tarniny zrobiona została ko-
rona cierniowa Chrystusa… 

Historia naszej gminy 
nierozerwalnie związana jest z 
tym, na pozór pospolitym, 
krzewem – bliskim krewnym 
śliwy, od którego wzięła się 
nazwa Tarnowa Opolskiego. 
Spoglądając na roślinę w na-
szym herbie, mało kto zdaje 
sobie sprawę, jak wiele historii 
i jak wielkie bogactwo wiąże 
się z jej istnieniem.  

Gdybyśmy,  podczas 
wizyty w Irlandii, zechcieli 
kupić tradycyjną laskę 
shillelagh – warto wiedzieć, iż 
jest ona zrobiona właśnie z 
tarniny. Podobnie jak raki do 
zimowych wypraw górskich. 
Wiązki tarniny można też 
znaleźć w uzdrowiskach ofe-
rujących spacery wokół tężni, 
gdyż są podstawowym mater-
iałem do budowy tężni solan-
kowych, wypełniając konstru-
kcję drewnianą i służąc do 
tworzenia aerozolu z solanki. 
Każdy pszczelarz wie, że nasz 
herbowy krzew to prawdziwe 
bogactwo. Tarnina jest bo-
wiem rośliną wysoce miodo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dajną – podczas obfitego kwit-
nienia dostarcza wielkich iloś-
ci pyłku i nektaru – wydajność 
miodowa wynosi ok. 25 kg z 
hektara. To jednak nie wszyst-
kie zalety tarniny -  owoce, liś-
cie i kora są używane do bar-
wienia tkanin. Z liści uzyskuje 
się barwnik zielony, z owoców 
ciemnoszary do zielonego, a 
kora gotowana w środowisku 
zasadowym barwi na żółto. W 
średniowiecznych skryptoriach 
używano atramentu wytwarza-
nego m.in. z kory tarniny. 
Pędy tarniny były moczone i 
przegotowywane, następnie 
mieszane z winem i ponownie 
gotowane. Tarnina ma również 
zastosowanie w kosmetyce - 
miąższ z jej owoców używany 
jest do sporządzania ściąga-
jących maseczek na twarz. 
Według zielarzy, owoc wrzu-
cony do beczki psującego się 
wina skutecznie je naprawia, a 
ser otulony korą tarniny ma 
dłuższą trwałość.  

Tarki, czyli owoce 
tarniny, były pożywieniem lu-
dzi już w czasach neolitu, co 
udowadniają wykopaliska z te-
go okresu. Podobno z  gałązek 
tarniny zrobiona była korona 
cierniowa Chrystusa. Legenda 
głosi, że choć ludzie się nad 
Nim nie ulitowali - zrobił to 
właśnie ów krzew, zwijając 
swe ciernie, by nie kaleczyły 
skroni Ukrzyżowanego. Być 
może dlatego w krajach ger-
mańskich i słowiańskich od 
wieków wierzono w ochronną 
moc tarniny - miała bronić 
przystępu wiedźmom i wampi-
rom. Jej kolce wszyte dzie-
ciom w czapki, pozwalały uni- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

knąć uroków. Zasadzona przy 
domu nie dopuszczała do gos-
podarstwa piorunów, ognia i 
morowego powietrza. Gdy w 
rodzinie pojawiała się choroba, 
nad łóżkiem złożonej nią oso-
by zawieszano kilka gałązek 
tarniny, co miało pomóc w 
uzdrowieniu. Dym wydobywa-
jący się podczas palenia tej 
rośliny miał zabierać ze sobą 
ludzkie grzechy, a jej zwęglo-
ne resztki wrzucone do wody 
święconej odstraszały Szatana. 
Była ona także krzewem wró-
żebnym, przepowiadała obfi-
tość zbiorów, pogodę i... przy-
rost naturalny. Stąd przysło-
wia: „Dopiero gdy zakwitnie 
cierniak, zima ostatecznie 
opuści kraj", „Jeśli kwiat tar-
niny obrodzi, obrodzi i wino 
jesienią", „Bogactwo kwiatów 
tarniny na wiosnę, wiele uro-
dzeń wciągu roku".   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzymski lekarz Klau-
diusz Galen zalecał przetwory 
z tarniny przy zaburzeniach 
żołądkowo-jelitowych. Medy-
cyna ludowa od wieków pro-
ponowała włączanie ich do 
diety cukrzyków – i słusznie, 
bo nie zawierają szkodliwej 
dla nich sacharozy. Za to 
dzięki garbnikom rzeczywiście 
działają (owoce i kora) prze-
ciwzapalnie i leczniczo przy 
rozstrojach żołądkowych,
przewlekłych biegunkach, nie-
żytach żołądka i jelit oraz w 
stanach zapalnych narządów 
rodnych. Dzięki witaminie C 
wzmacniają odporność i sku-
tecznie zwalczają szkorbut 
oraz inne choroby powstałe na 
tle awitaminozy. Sok z owo-
ców ma właściwości przeczy- 
szczające, a odwar – zapiera-
jące.  
Ciąg dalszy i regulamin: str.7 
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Mimo trudności… cd.ze str.3 
      

Na marginesie do-
dam, iż dopełnieniem edukacji 
w zakresie pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych na potrzeby 
gminy, jej organizacji i miesz-
kańców, był zorganizowany w 
tym miesiącu w budynku 
Urzędu Gminy dyżur tzw. 
Mobilnego Punktu Informacyj-
nego we współpracy z Urzę-
dem Marszałkowskim Woje-
wództwa Opolskiego. 
Red. Panie Wójcie, w ostat-
nim czasie uczestniczył Pan w 
wielu spotkaniach na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym, do-
tyczących spraw ważkich – 
również dla naszej gminy. 
Jakie przesłanki wynikają z 

nich dla nas – mieszkańców 
gminy? 

K.M.  Z ważnych spotkań, w 
których uczestniczyłem, wspo-
mnę o „Programie specjalnej 
strefy demograficznej, w któ-
rej udział zapowiedział Pre-
zydent RP – niestety, z powo-
du mgły najwyższy urzędnik 
Państwa nie mógł przybyć. 
Problem jednak jest niezmier-
nie ważki, gdyż Opolszczyzna 
ma najniższy w Polsce wskaź-
nik przyrostu ludności. W za-
sadzie ten sam temat stanowił 
rdzeń spotkania z Premierem 
Donaldem Tuskiem. Niestety, 
w trakcie spotkań nie wypły-
nęły – w moim odczuciu – 
żadne konstruktywne wnioski. 
Red. Czy są jakieś tematy, 

które chciałby Pan poruszyć 
na zakończenie naszej rozmo-
wy a które nie wyniknęły z 
zadanych Panu pytań? 
K.M.  Przede wszystkim 
chciałbym złożyć serdeczne i 
szczere kondolencje, z wyra-
zami najwyższego żalu Pani 
Irenie Kampie – Kierowniko-
wi USC i Referatu Spraw 
Obywatelskich naszej gminy – 
z powodu tragicznej śmierci 
ojca. Jestem tą sprawą głęboko 
wstrząśnięty. Chciałbym rów-
nież raz jeszcze złożyć kon-
dolencje parafianom z Kątów 
Opolskich, którzy pożegnali 
swojego duszpasterza śp. ks. 
Franciszka Paszka. Reprezen-
tując mieszkańców gminy, 
piastowany urząd i z potrzeby 

serca w pogrzebie uczestniczy-
łem. Na zakończenie pragnę 
zwrócić uwagę czytelników na 
ogłoszony przez nas konkurs 
na „Tarninowe Specjały”. Pro-
simy o zapoznanie się z regu-
laminem i zgłoszenie wszyst-
kich, którzy pragną przywrócić 
należne miejsce w tradycji na-
szej herbowej rośliny. Chciał-
bym dołożyć wszelkich starań 
aby tradycja kulturowa w na-
szej gminie miała silne korze-
nie i abyśmy byli dumni z 
miejsca, z którego wyrastamy i 
w którym żyjemy. „Tarninowe 
Specjały” to jeden z pierw-
szych – ale zapewniam – nie 
ostatnich, kroków w tym 
kierunku.  
                                         Red. 
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                                    Projekt modernizacji  
                                    Gminnego Ośrodka Kultury  

                                   w Tarnowie Opolskim 
                                 "Dofinansowano ze środków  

                                  Ministerstwa Kultury  
                                   i Dziedzictwa Narodowego" 

 
W kwietniu br. Gminny Ośrodek Kultury podpisał umowę z 
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie: 
Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim w ramach  programu: 
Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura domów 
kultury. Wartość zadania to 61.500 złotych.  
Grantodawca przyznał Ośrodkowi 52000 złotych. 
Projekt posłuży do etapowej modernizacji siedziby Ośrodka Kultury. 
Podczas jego opracowania wzięto pod uwagę nowoczesne 
technologie i rozwiązania (klimatyzacja, kino cyfrowe). Zostanie 
unowocześniona sala widowiskowa, a cały obiekt  przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.   

Wizualizacja projektu modernizacji GOK na stronie: 
www.goktop.cba.pl 

 


