RODZINA
Towarzystwa, ale my pobudziliśmy do aktywności wielu innych. Teraz okazuje się, że
są specjalistami – siadali do Internetu, śledzili literaturę, doglądali tych warzyw po kilka
razy dziennie, mejlowali, robili dokumentację – mieli cel. Wielu wcześniej niczego nie
uprawiało. Który 20-letni chłopak zajmuje się
ogródkiem? My pokazaliśmy coś wartościowego, że siedzenie z butelką piwa pod sklepem nie musi być jedynym sposobem na spędzanie wolnego czasu – opowiada prezes.

I studenci, i pierwszoklasiści

Na scenie stoi waga odmierzająca z dokładnością do 2 kg nawet kilkunastutonowe
obiekty. Właśnie takiej trzeba, żeby spraw-

¢
Ważeniu dyniowych
olbrzymów w Jaszkowie
sekundowali i dorośli,
i dzieci. Te najmniejsze
pozowały do zdjęć,
siedząc na dyniach

wań tego największego
z uprawianych w Polsce warzyw. Na jednym ze stoisk próbujemy dyni makaronowej,
której miąższ podczas
gotowania zamienia
się w przypominające
spaghetti nitki. I mogą
one stanowić podstawę dowolnego dania.
Obok mamy okazję kupić konfiturę z dyni
z pomarańczą albo dynię marynowaną. Jeden
z uczestników przyjechał na imprezę z własnym chlebem.
– Jestem z Dolska. Dostałem sadzonki, posadziłem, wyrosła całkiem spora. A tu mam
chleb z dyni, robiony z przepisu w wydanej
przez Towarzystwo książeczce. Piekłem go
dziś sam do trzeciej w nocy, w piekarniku –
zdradza nam Tomasz Frąckowiak.

trwałe widoczne blizny. Niektórzy podobno
nawet z nią rozmawiają, a większość nadaje
im imiona. Do ważenia stają więc „Zuzie”,
„Marie” i „Krystyny”. Uosabia swoje dynie
m.in. Roman Gawlik, zaproszony na imprezę producent największej w tym roku dyni
w Wielkopolsce. Jego „dziecko”, ważące ba¢
Bogusław Kuik ma
nadzieję, że konkurs
na największą dynię
rozsławi gminę,
a uprawianie tego
warzywa będzie dla
wielu nową ciekawą
aktywnością

Dynia jak człowiek

dzić, ile ważą największe z 28 pomarańczowych okazów. Nie wzięły się znikąd. Towarzystwo kilka miesięcy temu sprowadziło
z Kanady za własne pieniądze nasiona dyni
– Kanadyjczycy są mistrzami w uprawie tego
warzywa. Nasiona rozdało wszystkim chętnym i zapowiedziało na jesień konkurs na
największą dynię. Na wadze lądują więc nie
tylko kilkunastokilogramowe główki, których właścicielkami są także kilku- i kilkunastoletnie dziewczynki, ale potężne dyniowe głowy o wadze idącej nawet w setki kilogramów. Najcięższą okazuje się ta należąca
do Wojtka Kuika – 24-letniego studenta poznańskiej politechniki i mieszkańca Grzybna.
Dynia waży aż 154 kg.
Jak się wcześniej dowiedzieliśmy, jego dynia bardzo długo nie chciała rosnąć.
– W pewnym momencie zacząłem stosować nawóz z pokrzyw. I wtedy ruszyła. Nie
rozmawiałem z nią, ale jak się zaczęły przymrozki, to przykrywałem ją kocykiem. Rosła
sobie w ogródku. I ważne jest nawożenie ziemi. Sam niczego dotąd nie uprawiałem – opowiada dumny laureat.
Dzień Korbola w Jaszkowie – to nie tylko
szukanie najcięższego okazu, ale także okazja do zaprezentowania kulinarnych zastoso-

Fot. Kasperek

¢ Zbieranie warzyw może być mozołem. Do
niektórych nie wystarczą ręce ogrodniczki

Z dyniami jest trochę jak z ludźmi. Mają
różne kształty – okrągłe, podłużne, bo podczas wzrostu na wiszące (np. na płocie) warzywo działała grawitacja. Skórką przypominają albo antonówkę, albo melona, albo
gruszkę. Cętkowane, pasiaste, całkiem gładkie, pomarańczowe, żółte i zielone. Podobno nie ma tu reguły, a każda dynia jest „normalna”. Reagują na zmianę warunków pogodowych, trzeba ich doglądać jak dziecka,
przewracać, żeby nie gniły i nie miały „odleżyn” czy uszkodzonej skóry, co powoduje

¢ Wojtek Kuik ze swoją zwycięską ponad
150-kilogramową dynią
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gatela 210 kg, przyjechało razem z nim, ale
nie brało udziału w konkursie – służyło wyłącznie jako dekoracja.
– Pamiętam, że ojciec i dziadek uprawiali
dynię. Jadło się zupy, kompoty, dżemy. Dyniami olbrzymimi zajmuję się od trzech lat.
To specjalna odmiana, wymaga wiele pracy.
A ja jestem z zawodu mechanikiem, i trochę
brakuje na to czasu – tłumaczy się mistrz.
Pomimo to, „potwora” wyhodował!
– Bo to wciąga i znajduję te kilka godzin
dziennie. „Zuzia” pojechała na dolnośląski
festiwal do Wrocławia tydzień temu. Zajęła
tam chyba piąte miejsce. Trzeba jej przycinać pędy, kształtować, podlewać, nawozić – ja
robię to na oko, z wyczuciem. Dynia szybko
rośnie – potrafi przybrać kilka kilogramów
w ciągu doby! Ale nie może za szybko, bo
pęka jej skóra. Robi się jej pomiary i jeśli rośnie za szybko, trzeba ograniczyć nawożenie
– zdradza pan Roman.
Teraz Towarzystwo chce pozyskać z konkursowych okazów pestki i rozdać je wszystkim zainteresowanym przyszłorocznym konkursem. Warto się do niego zgłosić – nie tylko dla smaku zwycięstwa, ale tego, którego
obietnicą są dyniowe przetwory i produkty.
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