
Językowe łamańce, 
spotkania, słowniki, 

wycieczki – dodane do 
ulubionych! – cd ze str.6 

 
Później odbył się koncert 
zespołu „Śpiewograje”, który 
przygotował występ „Ojczysty 
– oj, czysty! Czyli rapuj kto 
może”. Cały czas  doskonale 
prowadził imprezę i bawił 
publiczność zaprzyjaźniony z 
Ośrodkiem Kultury prezenter 
tv regionalnej. W międzycza-
sie zakończył się finał Tur-
nieju Gier Językowych. Nas-
tąpiło ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród. Podzięko-
wano także opiekunom grup. 
Uroczystości towarzyszyła 
wystawa   fotografii dokumen-
tujących przebieg projektu 
oraz wszystkich powstałych w 
czasie jego trwania prac. Na 
ekran rzutowane były slajdy z 
przebiegu całej akcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Po południu od-
była się druga część Święta – I 
Gminne Dyktando. Żeby nie 
stresować uczestników i za-
pewnić im pełną anonimowość 
prace były zaszyfrowane nu-
merami, a ekipa sprawdzająca 
(nauczycielki języka polskie-
go), nie była obecna przy two-
rzeniu listy. Po zakończeniu 
„części roboczej” - uczestnicy 
dyktanda i kibice mogli sko-
rzystać z poczęstunku i zwie-
dzić wystawę.  Po ogłoszeniu 
wyników i ujawnieniu nazwisk 
laureatów, nastąpiło wręczenie 
nagród. Puchar Mistrza Orto-
grafii i cenne nagrody 
książkowe otrzymała …........., 
(Kosorowice).  Tytułem I Wi-
cemistrza może się poszczycić  
Krzysztof Wysdak (Tarnów 
Op.), a II Wicemistrza – Lidia 
Urban (Przywory) Ogłaszając 
zakończenie akcji społecznej 
„Poznaj i podaj dalej” w ra-
mach kampanii „Ojczysty – 
dodaj do ulubionych” koor-
dynatorka projektu zaprosiła 
jego uczestników na kolejne 
dyktando – za rok.    
 

DĂ▄śŉ╜Ă www.goktop.cba.pl 

Tarnina – cd ze str.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Płukanie jamy ustnej sokiem 
lekko sfermentowanym jest 
skutecznym lekiem w choro-
bach gardła, dziąseł i śluzówki 
jamy ustnej. Z kolei odwar z 
kory i korzeni stosuje się od 
wieków jako lek moczopędny i 
oczyszczający organizm ze 
złogów i toksyn. Zaleca się go 
przy chorobach z wysoką go-
rączką, ponieważ działa napot-
nie i obniża temperaturę. Z 
uwagi na właściwości prze-
ciwzapalne stosuje się go do 
nasiadówek i irygacji. Odwar z 
samej kory łagodzi stany 
zapalne skóry – między inny-
mi przy różyczce. Kiedyś 
owoce tarniny stosowano rów-
nież w kosmetyce – sok z 
owoców wybielać miał cerę i 
usuwać zbędne owłosienie. Z 
owoców tarniny przyrządzać 
można konfitury, soki, kompo-
ty, galaretki, wina i nalewki 
oraz susz. Jedno jest pewne – 
bez względu na stosunek do 
samego krzewu jego kwiaty, 
liście, owoce i korzenie od 
niepamiętnych czasów stano-
wiły ceniony surowiec leczni-
czy. Kwiaty i liście zbieramy 
wiosną, korę i korzenie od 
początku jesieni, owoce zaś, 
zwane tarkami, jesienią (paź-
dziernik, listopad) – do pierw-
szych przymrozków. Gdy 
chcemy zrobić z nich prze-
twory, trzeba je przemrozić w 
lodówce, by straciły goryczkę 
(jeżeli nie były przemarznięte). 
Pamiętajmy jednak o usunię-
ciu pestek, bo to one zwierają 
toksyczny cyjanowodór. 
Drodzy Tarnowianie! Zważmy 
więc na to, jak wielki, choć 
niedoceniany często, skarb 
mamy w zasięgu ręki i nau-
czmy się z niego korzystać, 
utrwalając tym samym i budu-
jąc nasze dziedzictwo kulturo-
we.                                    Red. 
 

(Informacje dotyczące leczni-

czych właściwości tarniny 

pochodzą z zielników i portali 

zielarskich) 
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 „TARNINOWE SPECJAŁY” 
pod patronem Wójta Gminy 

Tarnów Opolski 
na Święto Tarniny            

podczas Festynu Gminnego w dniach 6-7.07.2013 
 
Tarnina - śliwa tarnina, tarnina, tarka to krzew licznie 
występujący w naszej okolicy. Od niego wzięła się też nazwa 
Tarnowa Opolskiego. Jej kwiaty, liście, owoce i korzenie od 
niepamiętnych czasów stanowiły ceniony surowiec leczniczy i 
spożywczy. Organizatorzy konkursu pragną przywrócić 
tradycję wykorzystania tego owocu i spopularyzowania go. 

Organizatorami  konkursu są: Gmina Tarnów Opolski 
i  Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim. 
Celem konkursu jest: 
- ożywienie tradycji kulinarnych i wyłonienie najciekawszych 

przepisów na przetwory z tarniny i potrawy z ich 
wykorzystaniem, 

- poszukiwanie produktów oryginalnych , które mogą stać się  
wizytówką Gminy Tarnów Opolski, 

- upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania 
walorów smakowych i leczniczych tarniny.  

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Tarnów 
Opolski. 
�  Do konkursu można zgłaszać przetwory z tarniny : nalewki,  

wina, likiery, soki, kompoty, nektary, domowe leki: syropy, 
herbatki, dżemy, galaretki, przeciery oraz  potrawy z 
użyciem tarninowych przetworów.  

�  Uczestników nie obowiązują ograniczenia co do 
liczby i rodzaju zgłaszanych wyrobów. 
�  Produkty do Konkursu należy zgłosić do dnia 30 maja 
2012 roku, osobiście, mailem lub listownie na adres: 
Gminnego Ośrodka Kultury, Osiedle Zakładowe7, 46-050 
Tarnów Opolski, mail:gok_top@o2.pl (karta zgłoszenia na 
stronie: goktop.cba.pl). 
�  Wyroby, które nie zostaną zgłoszone w wymaganym 

terminie oraz bez opisów nie będą brane pod uwagę. 
�  Przetwory i potrawy zgłoszone do konkursu należy złożyć 

u organizatora w dniu 6.07.2013r. w Kosorowicach. 

�  Każdy produkt należy zaopatrzyć w wizytówkę 
zawierającą: nazwę wyrobu oraz hasło identyfikujące 
wytwórcę, które zostanie umieszczone w karcie zgłoszenia. 

Kryteria oceniania i punktacja: smak i aromat 0-10, 
atrakcyjność , oryginalnoś ć receptury 0 -10, walory estetyczne  
(w tym opakowanie, podanie i przystrojenie) 0-5 
Oceny dokona jury powołane przez organizatora. Jego decyzja 
jest ostateczna. 
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 
podczas Święta Tarniny w dniu 6.07.2013r. na scenie głównej 
imprezy. 
Przewiduje się następujące nagrody rzeczo we lub pieniężne o 
wartości: 1. m-ce: 800 zł. 2. m-ce: 500 zł. 3.m-ce: 300 zł. 
                              Wyróżnienia  - 200 zł. 

Dokładny przebieg konkursu jego organizacja i ramy 
czasowe zostaną podane do wiadomości  zgłoszonych 
uczestników do  20 czerwca 2013 roku. 
 

Wszelkich informacji nt. konkursu udziela: 
Ewa Loster tel. 774644-781 

 
Organizatorzy zwracają się z prośbą do tych z Państwa, 

którzy zamierzają zgłosić się do konkursu, aby 
zdeklarowali (telefonicznie lub drogą elektroniczną)  

swój udział do końca stycznia 2013 roku.  
Deklaracje te pozwolą  zaplanować i przygotować właściwy 

zasięg imprezy. 
 
 

 

Galeria:


