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           Niepozorna kolczasta 
gałązka z pięcioma listkami i 
czterema jagódkami umiesz-
czona w herbie Tarnowa 
Opolskiego  została  wybrana 
na główną „bohaterkę” tego-
rocznego festynu gminnego, 
jaki od wielu lat odbywa się w 
Kosorowicach w pierwszy 
weekend lipca. Główny orga-
nizator  – Gminny Ośrodek 
Kultury – dokłada starań, aby 
impreza ta przekraczała sztyw-
ne ramy zwyczajnego festynu. 
Oprócz typowych  atrakcji – 
wesołego miasteczka, kramów 
z różnościami, stoisk gastrono-
micznych i „źródełek”, gdzie 
można gasić pragnienie, po-
pisów  miejscowych zespołów, 
koncertu zaproszonych gwiazd 
czy występów kabaretowych i 
wieczornej zabawy – każdego 
roku wprowadza się jakiś 
nowy, ciekawy element. Sta-
rania te służą nie tylko pod-
niesieniu atrakcyjności impre-
zy, ale też promocji gminy. 
                 Święto rozpoczęła 
„Tarninowa Parada”. W barw-
nym korowodzie główną ulicą 
miejscowości, przed licznie 
zgromadzonymi na trasie prze-
marszu  mieszkańcami i gość-
mi, prowadzeni przez orkiestrę 
„Opolwapu” zaprezentowali 
się przedstawiciele miejsco-
wości, uczniowie szkół i wy-
chowankowie przedszkoli, ze-
społy taneczne działające w 
gminie.  W przemarszu wzięli 
też udział karatecy.  Korowód 
zamykali kosorowiccy straża-
cy.  Uczestnicy „Tarninowej 
Parady” zaprezentowali zach-
wyconym obserwatorom stroje 
i rekwizyty nawiązujące do 
motywu tarniny (jej kwiatów, 
gałązek, liści i owoców) oraz 
hasła sławiące herbową roś-
linę. Przed oczyma widzów 
roztoczył się kolorowy obraz 
(z przewagą zieleni, fioletu i 
bieli), a bogactwo pomysłów 
po raz kolejny dowiodło talen-
tów i kreatywności uczest-
ników parady. Jury miało nie 
lada problem (dobrze, że posił-
kowano się w trakcie obrad 
nagraniem filmowym),  choć 
laureatów I nagrody wyłonio-
no bardzo szybko i zgodnie. 
Ciekawe i pomysłowe były 

także hasła sławiące walory 
tarniny i powstałych przy jej 
użyciu przetworów, a także ca-
łą naszą gminę. Okazało się 
też, że grupy przygotowały 
zabawne i dowcipne okolicz-
nościowe piosenki, które za-
prezentowały podczas zorgani-
zowanego ad hoc  turnieju – z 
werwą poprowadzonego przez 
niezawodnego Mariusza  Stu-
dziennego – prowadzącego 
całą dwudniową imprezę 
(wyniki konkursów na str.15).  
Po  Tarninowej Paradzie  dzia-
łające w gminie zespoły tane-
czne dały popis swoich umie-
jętności.  Koncert  Meza zgro-
madził pod namiotem  (i wo-
kół niego) wielu fanów – nie 
tylko młodzieży. Wszyscy 
bawili się świetnie! Podobnie 
jak na zabawie, podczas której 
do tańca przygrywał zespół 
„Victoria”. 
          Dzień drugi „Święta 
Tarniny” odbywał się pod 
znakiem kulinariów. Pod na-
miotem  biesiadnym występo-
wali kolejni wykonawcy.  
Przed budynkiem  świetlicy,  
w cieniu chroniącego od słoń-
ca zadaszenia,  królowały 
„Tarninowe Specjały”. Do 
konkursu na  wyrób lub po-
trawę przygotowaną z wyko-
rzystaniem tarniny zgłoszono 
11 dań, przetworów, wypie-
ków, nalewek, likierów i win. 
Jury  oceniało zarówno ekspo-
zycje wyrobów konkursowych 
jak i zapoznawało się z nimi 
organoleptycznie (czyli z uży-
ciem wszystkich zmysłów). 
Kiedy jurorzy udali się na 
długą i burzliwą naradę 
(wiadomo co mówi się o 
gustach),  możliwość spróbo-
wania konkursowych dań mie-
li przedstawiciele publicznoś-
ci, którzy przypuścili szturm 
do stołów z ekspozycją. Nie-
trudno zgadnąć czego chciano 
wypróbować w pierwszej ko-
lejności!  Po naradzie i ustale-
niu werdyktu  przyszedł czas 
na… gotowanie na żywo. 
Piotr  Kucharski oraz wspo-
magający go Tobiasz Herman 
na oczach widzów przygoto-
wali przystawkę, danie główne 
i deser – z użyciem przetwo-
rów z tarniny. Do przygoto-
wania smakowitości posłużyły 
– oprócz innych produktów – 
nalewki z tarniny, konfitura z 
czerwonej cebuli i tarniny oraz 
tarninowo – jabłkowy przecier. 

Dla osób biorących udział w 
konkursie, których wyrobów 
użyto  podczas pokazu, stano-
wiło to nie lada satysfakcję. 
Ogłoszenie wyników konkursu 
i wręczenie dyplomów oraz 
nagród twórcom  „Tarnino-
wych Specjałów” nastąpiło 
przed ostatnim z zaplanowa-
nych na ten dzień koncetrów. 
Panapiotrowe gotowanie to nie 
tylko pokaz umiejętności, 
sprawności i wiedzy – to także 
niezłe show! Piotr Kucharski 
jest bowiem osobą doskonale 
medialną. Nic w tym dziwne-
go, zważywszy, iż jest zwy-
cięzcą programu „Gotuj o 
wszystko”, prowadzącym – 
poza innymi działaniami – ką-
cik kulinarny w telewizji śnia-
daniowej jednej z komercyj-
nych stacji tv. Spod rąk ku-
charzy na oczach zachwyco-
nych (i łykających ślinkę 
widzów) wyszły dania nieba-
nalne, mogące wprawdzie nie-
co zaskakiwać tradycjonalis-
tów, ale smaczne i zdrowe. 
Ważne przy tym, że z wy-
jątkiem „greckiego” jogurtu i 
nierosnących w naszym kli-
macie bananów (użyto ich do 
przygotowania deseru) wszyst-
kie produkty były nasze, 
polskie, tradycyjne: ozorki po-
dawane z tarniturką na przy-
stawkę, prażona kasza grycza-
na „potraktowana” wywarem 
warzywnym, wyśmienite kurki 
(grzyby) oraz piersi z polskiej 
kaczuszki i przepyszny twaro-
żek stanowiący bazę deseru 
(krem jogurtowo - twarogowo 
– bananowy z konfiturą tarni-
nowo – jabłkową i skropio-
nymi obficie tarninową nalew-
ką, malinami, których smak 
zaostrzono dodaniem bazylii). 
Chętnych do wypróbowania 
specjałów było wielu i liczni – 
mimo serwowania oszczęd-
nych porcyjek degustacyjnych 
– musieli obejść się smakiem.  
               Kto nad kulinaria 
przedkładał strawę duchową w 
namiocie biesiadnym bawił się  
słuchając, śpiewając razem z 
wykonawcą lub kołysząc się w 
rytm melodyjnych piosenek – 
najpierw w wykonaniu     śpie-
wającego śląskie szlagiery i 
piosenki biesiadne Jacka Kie-
roka z zespołem, później zna-

nego z brawurowych wykonań 
starych i nowych utworów 
muzyki popularnej, mona-
chijskiego piosenkarza Tobie-
go, któremu jako tłumacz i 
wspomagający służył bawiący 
publiczność (doskonale się 
przy tym sam bawiąc) Leon 
Macharczyk. Największą jed-
nak i najbardziej różnorodną 
publiczność zgromadził kon-
cert Eleni. Grecka gwiazda, 
która Polskę wybrała za swą 
drugą ojczyznę, od lat cieszy 
się niesłabnącą popularnością. 
Jej utwory przepełnione są 
uczuciem – zarówno teksty jak 
i pobrzmiewająca bałkańskimi 
rytmami muzyka chwytają za 
serce, łatwo przy tym 
wpadając w ucho. Znane i 
lubiane przeboje zawsze budzą 
gorący aplauz. Podobnie jak 
melodia tańca sirtaki zwanego 
powszechnie zorbą (spopula-
ryzowanego przez niezapom-
nianego Antony'ego Quinna – 
filmowego  Zorbę).  
               Gminny Ośrodek 
Kultury – tak jak w roku po-
przednim – rozstawił wzdłuż 
budynku wielofunkcyjnego 
stanowiska warsztatowe. Ma-
lowanie na porcelanie, bibuł-
karstwo, toczenie na kole, 
malowanie na tkaninie, zdo-
bienie gipsowych wylewek – 
wszystko to cieszyło się 
zainteresowaniem nie tylko 
dzieci i młodzieży, (do których 
te działania przede wszystkim 
były adresowane,) ale i ich 
rodziców. Członkowie Mło-
dzieżowej Rady Gminy mało-
wali dziecięce buzie. 
           Wesołe Miasteczko za-
pewniało porcję rozrywki i 
adrenaliny, a stoiska gastro-
nomiczne oferowały jadło i 
napitki. Pogoda nie sprawiła 
zawodu, a krótki deszczyk w 
sobotę odświeżył tylko po-
wietrze i spłukał kurz.  
            „Święto Tarniny” oka-
zało się bardzo ciekawe. 
Migawki z imprezy można by-
ło zobaczyć w regionalnej tele-
wizji. A nasza herbowa roślina 
została mieszkańcom gminy 
przypomniana. Powstały pier-
wsze regionalne produkty i 
przepisy kulinarne. Jednym 
słowem – wszystko udało się 
wspaniale! 
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