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Z dyniami jak z ludźmi
Śpiewać podobno każdy może. Tak
samo jak uprawiać dynie. Dowiedli tego
uczestnicy konkursu zorganizowanego
przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Brodnickiej Gniazdo z Wielkopolski.

– Jesteśmy bardzo młodym stowarzyszeniem. To nasza oddolna inicjatywa, mieszkańców Grzybna i kilku okolicznych wsi.
My z nich pochodzimy, chcemy uświadomić wszystkim, że mieszkanie na wsi to nie
jest zła rzecz, i że ma swoje ciekawe strony.
Z mieszkańcami już uporządkowaliśmy
dwa cmentarze ewangelickie.
Stwierdziliśmy, że ludzie
muszą coś robić. Niech
uprawiają też korbole!
Proszę sobie wyobrazić, że w tym konkursie większość
– to młode osoby!
Sądziliśmy, że tu
się zgłoszą babcie, ogrodniczki, tymczasem – nie!
Część jest
członkami

C

zy jest coś bardziej wyrazistego w październikowym krajobrazie niż dynia?
Jesienią dyniowe szaleństwo ogarnia
całą Europę, głównie z powodu Halloween
– święta, z którym jest tradycyjnie związana
w krajach Zachodniej Europy i za oceanem.
W Polsce też coraz częściej można spotkać
dyniowe latarnie rozświetlające na gankach
i w oknach zaduszkowy mrok. Ale moda na
dynię – to nie tylko wielkie pomarańczowe
„głowy” służące za oprawę dla świeczek.
To warzywo na dobre zadomowiło się w polskich ogródkach, a jego uprawą zajmują się
nawet ci, którzy wcześniej z ogrodnictwem
nie mieli do czynienia.

Pomarańczowe olbrzymy

¢ Roman Gawlik i jego „Zuzia”. Taki okaz
wymaga poświęcenia kilku godzin dziennie

Dynia była prawdziwą bohaterką festynu,
jaki w zeszłym tygodniu w podpoznańskim
Jaszkowie zorganizowało Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo. Do
tamtejszego Centrum Hipiki zjechało kilkunastu dyniarzy, w większości amatorów,
którzy pod hasłem „Ważymy nasze olbrzymy” wystawili do konkursu na największe
warzywo swój dyniowy przychówek. Takie konkursy – to nie nowość nie tylko na świecie i w Europie, ale także
w Polsce. Najsłynniejsze dyniowe
zawody w kraju odbywają się we
Wrocławiu. Nikt jednak nie ma
monopolu na dynię, a mnogości
jej zastosowań dowiodło TPZB
Gniazdo. Konkurs na największego „olbrzyma” nie jest bowiem wyłącznie ściganiem się na
kilogramy, ale także jednym ze
sposobów aktywizowania lokalnej społeczności.
O tym, czym w założeniach
miały być te zawody, opowiedział
nam Bogusław Kuik, prezes Towarzystwa.
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