
 
 

 

  

 
 
 

Pierwszy Dolnośląski 
Festiwal Dyni 

 
9-10 października 2004 

 
w Ogrodzie Botanicznym 

Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

 
Honorowy patronat: 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
   PATRONI MEDIALNI     SPONSORZY  

 

  
Organizatorzy:  

  

Ś
w

i
ę

t
o

k
r

z
y

s
k

a
 

K a n o n i a  

S i e n k i e w i c z a  

1 – 29 – stanowiska wystawiennicze 
• konkurs ekologiczny (10.30-11.30) 
• konkursy plenerowe: "Dyniowa zgaduj-zgadula", "Literacki" (10.00-12.30), -zbiórka 
• Przedszkole Nr 26: zabawy (10.30-12.30), występ taneczny (11.30) 
• scena – występ recytatorski (12.30), ogłoszenie wyników konkursów (13.00-14.00) 
     

 



 
PROGRAM  FESTIWALU  

Sobota 9 października 2004 
SEMINARIUM „ROŚLINY DYNIOWATE” 
sala konferencyjna Ogrodu Botanicznego UWr 

 Niedziela 10 października 2004 
IMPREZY na terenie  

Ogrodu Botanicznego UWr  
 

11.00 –   Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – otwarcie i 
prowadzenie Seminarium. 

 
Referaty: 
 
1. Mgr Krystyna Myśliwiec – Zespół Szkół Ochrony 

Środowiska przy ul. Stabłowickiej we Wrocławiu 
„Uprawa roślin dyniowatych”  

2. Dr Alicja Kucharska – Akademia Rolnicza we 
Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności 
„Wartości odżywcze i przetwarzanie roślin z grupy 
dyniowatych”  

3. Dr Anna Sokół-Łętowska – Akademia Rolnicza we 
Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności 
„Wykorzystanie dyniowatych w kosmetyce i 
medycynie”  

4. Prof. dr hab. Tadeusz Wilusz, prof. dr hab. Antoni 
Polanowski – Uniwersytet Wrocławski, Instytut 
Biochemii i Biologii Molekularnej 
„Inhibitory enzymów trawiennych w nasionach roślin 
dyniowatych”  

 

Ok. 12.30 – przerwa na kawę 

13.00 – ogłoszenie wyników studenckiego konkursu na 
projekt placu zabaw dla dzieci 

 

  

5. Prof. dr hab. Jan Miodek – Uniwersytet Wrocławski, 
Instytut Filologii Polskiej  
„Dynia w języku polskim”  

6. Prof. dr hab. Jerzy Burchardt – Polska Akademia 
Nauk, Instytut Historii Nauki 
„Problem, czy grecka kolokynthe, łacińska cucurbita, 
była dynią, czy melonem”  

7. Mgr Agnieszka Siwochowicz – Miejska Biblioteka 
Publiczna we Wrocławiu 
„Dynia w literaturze”  

8. Mgr inż. arch. Małgorzata Chybalska – Zarząd 
Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 
„Dynia – królowa ozdobnych ogrodów warzywnych”  

9. Mgr inż. Jolanta Supel – Zespół Szkół Ochrony 
Środowiska przy ul. Stabłowickiej we Wrocławiu 
„Kompozycje roślinne z wykorzystaniem dyniowatych”  

10. Jacek Afeltowicz – Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu 
„Dyniowe rekordy”  

11. Marek Cichomski – Polski Ruch Przyjaciół Indian, 
Kalisz 
„Dynia w historii, kulturze i ... żołądkach Indian”  

Hala wegetacyjna - Pokonkursowa wystawa prac 
studentów nagrodzonych i wyróżnionych w Studenckim 
Konkursie na projekt placu zabaw dla dzieci  
 

  

11.00 -rozstrzygnięcie konkursu na największą dynię  

12.00 -rozstrzygnięcie konkursu na najdziwniejszą 
dynię  

13.00 – zakończenie plenerów plastycznych i 
konkursów 

14.00 – występ młodzieżowego zespołu tanecznego 
Joanki z Niemczy  

15.00 – rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszą 
dynię  

 - aukcja kompozycji warzywnych  

16.00 – koncert z cyklu „Muzyka w ogrodach” 

17.00 – spotkanie Ludzi Warzywnych 
 
 
Ponadto: (por. mapka)  
 

wystawy  
konkurs ekologiczny (10.30-11.30) 
konkursy plenerowe: "Dyniowa zgaduj-zgadula", "Literacki" 
(10.00-12.30), 
Przedszkole Nr 26: zabawy (10.30-12.30), występ taneczny 
(11.30) 
występy recytatorskie (12.30) 
ogłoszenie wyników konkursów (13.00-14.00) 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 
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