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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Brak informacji. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

PIASKI (na Boruszyn/Tarnówko) 

CZARNA DROGA (do byłego pegeeru) 

WYBUDOWANIA 

RACHETKI (osiedle domków w stronę Komorzewa) 

HUBY (obrzeża). 

Nazwy topograficzne 

(cieków wodnych, stawów, 

wzniesień, obszarów 

leśnych, toń wodnych, 

uroczysk) 

Brak informacji. 

Nazwy pojedynczych 

obiektów przyrody żywej i 

nieożywionej 

(pojedynczych drzew i 

głazów narzutowych) 

Brak informacji. 

Endonimy (nazwy własne 

grup lokalnych i 

regionalnych) 

Brak informacji. 

Egzonimy (nazwy 

zewnętrzne grup lokalnych 

i regionalnych) 

Brak informacji. 

II. Folklor dawny i inne zjawiska kulturowe 

Podania (opowieści) o 

wydarzeniach lokalnych 

PO_MŁ_002: „Straszyć straszyło, tam gdzieś koło krzyża. 

Dziadek G. wiózł na stację do Jędrzejewa i od krzyża to tak 

konia spłoszyło! To wóz cały połamany, metalowe felgi się 

połamały i koń zmarnowany!” 

PO_MŁ_004: „I jeszcze się spłoszały jak do Boruszyna się 

jedzie tam przy Lisiej Górce, i tam coś wychodziło, tak 

opowiadali!” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1 św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

ANDRZEJKI  



Katarzyny 

(Katarzynki) 

PO_MŁ_002: „Tutaj nie, ale w szkołach mają zabawy 

andrzejkowe.” 

PO_MŁ_003: „Lanie wosku!” 

PO_MŁ_002: „Ale to głównie w szkołach wróżby, bo my nie 

organizujemy. Jedynie co organizujemy to zabawy 

andrzejkowe.” (dawniej raczej nie robiło się zabaw i lania 

wosku) 

PO_MŁ_003: „W szkołach dalej robią, buty przestawiają.” 

PO_MŁ_004: „Buty przestawiają! Nie na Mikołaja, na 

Andrzejki! Kto pierwszy wyjdzie za mąż, jak moje dziewczyny 

chodziły [do szkoły] to też było.” 

2 św. Marcina/11 

listopada  

[Jako KGW nie robią rogali.] 

PO_MŁ_004: „W szkołach robią i wtenczas sprzedają.” 

PO_MŁ_002: „My tu nie robimy.” 

PO_MŁ_003: „Za starszych też nie było.” 

PO_MŁ_004: „Kiedyś za starszych były zabawy, teatry, 

kobiety same organizowały.” (Kiedyś kobiety – przede 

wszystkim z KGW, same przygotowywały inscenizacje, 

śpiewały, organizowały kino i teatry w ten dzień.) 

POWIEDZENIA 

PO_MŁ_002: „Marcin przyjeżdża na siwym koniu.” 

PO_MŁ_004: „Na białym koniu!” 

PO_MŁ_002: „Jeśli tego dnia padało to tak się mówiło,  że ileś 

tam dni zimy będzie – to pamiętam, moja mama mówiła.” 

PO_MŁ_004: „Kiedyś gęś piekli, ale teraz kto by to jadł?” 

3 Adwent PO_MŁ_002: „W kościołach widzę, że robią te wianuszki 

adwentowe.” 

PO_MŁ_003: „Tak, wieńce.” 

PO_MŁ_004: „W pierwszy dzień ksiądz świeci te wieńce.” 

PO_MŁ_003: „Tak, one są święcone.” 

PO_MŁ_002: „Cztery świece! Co niedzielę się odpala świecę.” 

RORATY 

PO_MŁ_004: „Figurki losują i kto wylosuje to wtenczas cała 

rodzina musi się modlić.” 

PO_MŁ_002: „Chodzą z lampionami, teraz się kupuje, idzie się 

na łatwiznę, ale kiedyś się robiło, z kartek.” 

PO_MŁ_004: „Tak, tak, wtenczas już w pole nie wychodzą po 

adwencie.” 



PO_MŁ_003: „W ogóle chyba jest zakaz od 1 grudnia.” 

PO_MŁ_002: „Coś było w Boruszynie, że krowy nie mogły na 

pastwiskach.” 

4 św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

PO_MŁ_004: „Mikołajki to w szkołach!” 

PO_MŁ_002: „Prezenty w trzewikach! Musza być 

wyczyszczone [buty].” 

PO_MŁ_003: „A teraz na łatwiznę idą! Skarpety czerwone 

kupują, żeby do nich wkładać słodycze.” 

5 Wigilia GWIAZDOR (jak dzieci są bardzo małe to prezenty pod 

choinką) 

RÓZGA (kiedy dzieci są niegrzeczne – forma straszenia) 

PO_MŁ_002: „Gwiazdor pyta, czy dzieci jadły, czy umieją 

odmówić modlitwę, zaśpiewać piosenkę [kolędę], powiedzieć 

wierszyk.” 

PO_MŁ_002: „Rodzinna i tych 13 potraw minimum, musi 

być.” 

PO_MŁ_003: „Gołąbki z kaszy lub ryżu – bez mięsa, za to z 

odrobiną tłuszczu i cebulą, pierogi, śledzie.” 

PO_MŁ_002: „Zupa rybna.” 

PO_MŁ_004: „Kompot z suszonych owoców, kapusta z 

grochem.” 

PO_MŁ_003: „Sos z suszonych grzybów, śledź, do tego 

ziemniaki.” 

PO_MŁ_002: „Barszcz też! Kapusta z grzybami.” 

PO_MŁ_003: „Karp to jest podstawa.”  

PO_MŁ_004: „Ryba po grecku, po japońsku. A u nas jeszcze 

zapiekane jabłka z cynamonem, makiełki też się zdarzają, ale 

nie zawsze, bo nie wiadomo czy każdy lubi – szczególnie małe 

dzieci nie lubią.” 

[Śniadanie w Wigilię ma być małe i postne, do kolacji nie je się 

nic. Pod obrus kładzie się sianko. Przed kolacją jest składanie 

życzeń i dzielenie opłatkiem.] 

PO_MŁ_003: „[Nakrycie] dla przybysza. (…) Choinka 

ubierana zazwyczaj w Wigilię do południa, choć stoi już od 

poprzedniej niedzieli w domu, żeby się rozłożyła.” 

PO_MŁ_002: „No i powinna stać – jedni mówią, że do Trzech 

Króli, drudzy do Gromnicznej.” 

PO_MŁ_003: „My do Gromnicznej mamy! W kościele też do 

Gromnicznej mają.” 

PO_MŁ_004: „Ale gdzie u nas do Gromnicznej by wytrzymała 



żywa!” 

PASTERKA (jest w Boruszynie na 24:00) 

PO_MŁ_002: „Teraz zrobili tradycję, że dostajesz cukierek ze 

złotą myślą.” 

PO_MŁ_004: „Jak się wychodzi z pasterki to się dostaje, czy to 

pierniczek, czy co wymyślą.” 

[zwyczaj nowy – wprowadzony ok. 5-8 lat temu] 

[Kiedyś na pasterkę szło się pieszo do Boruszyna – 5km.] 

„Wesoło było.”, „Szło się całymi rodzinami.”, „Tak się fajnie 

szło, księżyc świecił.”, „Teraz wątpię, żeby dzieci czy młodzi 

chcieli iść.” 

6 Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

[Pierwszy dzień świąt – jeździ się do rodziny, w drugi zaprasza 

się tych z rodziny, z którymi się w święta nie widziało.] 

KULIG (Jeśli jest śnieg – kuligi też organizuje się w ferie 

zimowe, m.in. przez szkoły.) 

PO_MŁ_002: „To jest i chyba zawsze będzie.” 

PO_MŁ_003: „Traktorami się jeździ, a ile sanek połamanych! 

Szosami, polami!” 

7 Sylwester/Nowy 

Rok 

PO_MŁ_003: „To zależy – my kiedyś zazwyczaj robiły zabawy 

sylwestrowe jako KGW, aleśmy z tego zeszli 2 lata temu i 

młodzież weszła [zajęła salę] – tutaj organizowana jest 

największa zabawa młodzieżowa w Młynkowie. Jak im wójt 

zezwoli.” 

PO_MŁ_002: „A tak to większość w domach, rodzinnie.” 

PO_MŁ_004: „Petardy, palenie słomy. Palą, palą! Na naszym 

końcu tam to co kawałek, aż strach nieraz!” 

PO_MŁ_002: „A nieraz to jeszcze na słomę, tak jak tu na 

narożniku zrobili, położą oponę!” 

WYSTAWIANIE BRAMEK 

PO_MŁ_003: „Jest jeszcze!” 

PO_MŁ_004: „U nas była taka co się wystawić nie da, ale 

znalazł się taki co ją wystawił, podciął coś.” 

[Raz dyrektorka szkoły w Młynkowie szukała „uliczki” 3 

miesiące.] 

PO_MŁ_002: „Mój mąż – to ja się przyznaję – na szopę 

wstawił kiedyś wóz!” 

PO_MŁ_003: „No, wozy drabiniaste! Przecież to ciężkie!” 

PO_MŁ_002: „Samochody powypychali tam gdzieś do rowów! 

Chodzą, chodzą. Ta tradycja jest. Ale więcej młodzież chodzi i 

rozrabia, ale jest.” 



CHODZENIE PO WSI I SKŁADANIE ZYCZEŃ (zanikający 

zwyczaj chodzenia po sąsiadach, składanie życzeń i śpiewanie) 

8 Trzech Króli  PARAFIALNE DZIELENIE OPŁATKIEM (co roku – raz w 

Młynkowie, raz w Boruszynie) 

PO_MŁ_004: „Na misji – kolędnicy.” 

PO_MŁ_002: „Zbierają dla tych z Afryki, pewnie nie w jedno 

miejsce cały czas, ale potem rozdzielają.” 

PO_MŁ_004: „Poprzebierani ładnie tak. Ci kolędnicy to raczej 

jako pastuszkowie, a Trzej Królowie to Trzej Królowie, nieraz 

jest ich pięciu.” 

PO_MŁ_003: „Zazwyczaj idzie z nimi jeden z rodziców.” 

PO_MŁ_004: „Pieniążki zazwyczaj [dostają].” 

PO_MŁ_003: „I się dzielą wtenczas.” 

9 Kolędnicy Brak informacji. 

10 MB Gromnicznej [święcenie gromnic w kościele, nie pracuje się] 

11 Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

TŁUSTY CZWARTEK 

PO_MŁ_002 / PO_MŁ_003 / PO_MŁ_004: „Pączki.” 

PO_MŁ_003: „Kolacja jest, zbierają się, piją. Tłusty czwartek 

to tłusty czwartek.” 

PO_MŁ_002: „Trzeba wypić.” 

OSTATKI (PODKOZIOŁEK) – odbywają się zabawy na sali 

wiejskiej. 

12 Topienie Marzanny [Przedszkole i szkoła podstawowa chodzi topić marzannę w 

stronę Połajewa nad mostek na stawie. Idą pieszo, śpiewają, 

samodzielnie robią marzannę.] 

PO_MŁ_002: „Poprzebierani, wiosna, kolorowo, nawet jak 

zimno! W kapeluszach, porysowani!” 

PO_MŁ_003: „Wagary są. To było i jest w pierwszy dzień 

wiosny.” 

PO_MŁ_002: „Sprzątanie świata weszło, szkoła robi.” 

13 Środa Popielcowa PO_MŁ_002: „W kościele. Były kiedyś woreczki na plecach 

albo kartki.” 

PO_MŁ_004: „Ale to już raczej nie.” 

PO_MŁ_003: „Każdy kiedyś miał jakieś psoty.” 

14 Śródpoście PO_MŁ_003: „Piątek i środa to u nas są dni postne.” 

PO_MŁ_002: „Parę osób takich znam, że przez post wcale nie 

jedzą mięsa. A tak to piątki, albo środy i piątki, różnie. Czasem 



jeden dzień głodówki się robi.” 

PO_MŁ_004: „To wtedy całymi rodzinami.” 

PO_MŁ_003: „To się zapisuje w jakie dni w kościele.” 

PO_MŁ_003: „Jeden dzień ma być taki.” 

PO_MŁ_003: „Telewizora się wyrzekają, komputera, słodyczy. 

Dzieci mają skarbonki, jak nie jedzą słodyczy to te pieniądze 

wrzucają do skarbonek, o, w ten sposób.” 

POSTNE POTRAWY 

PO_MŁ_004: „Olej z cebulą lniany lub rzepakowy.” 

PO_MŁ_002: „Ale to nie jest ten co w sklepie.” 

PO_MŁ_003: „Śledzie, ziemniaki w mundurkach, tradycyjne. 

Gzik.” 

PO_MŁ_002: „Tą tradycję się podtrzymuje.” 

15 Niedziela Palmowa PO_MŁ_003: „To zależy kiedy jest ta niedziela palmowa, bo 

nieraz te typowe palmy [bazie] przekwitają.” 

PO_MŁ_004: „Jakiś czas to było tak, że w kościele robili, i kto 

zrobi ładniejszą palmę. U nas to krótko było.” 

16 Triduum Paschalne WIELKI PIĄTEK (za Boże Rany) 

PO_MŁ_002: „Kto pierwszy wstaje, ten idzie, podciąga kołdry 

i leje za Boże Rany.” 

PO_MŁ_003: „I tak wcześnie wstawali! Witką się bije.” 

PO_MŁ_004: „Brzózką.” 

PO_MŁ_003: „Ale to się nie bije tak do oporu, tylko po nogach 

trochę.” 

PO_MŁ_004: „Kiedyś to chłopaki gromadą chodzili.” 

ŚWIĘCONKA (święcenie odbywało się w kaplicy w 

Młynkowie, teraz jedzie się do Boruszyna) 

PO_MŁ_002: „Przede wszystkim baranek z masła, jajka.”  

PO_MŁ_003: „Chleb, sól, pieprz, kiełbasa i kawałeczek szynki 

– to jest podstawa.” 

PO_MŁ_004: „Jak dzieci idą to jakieś czekoladki.” 

PO_MŁ_002: „Babcia idzie z wnuczkami.” 

PO_MŁ_004: „Głównie dzieci, ale dorosły jak ma kosz 

napchany też idzie.” 

17 Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedzie

la Wielkanocna 

PO_MŁ_003: „Jajko dzieli się na 4 czy na ile tam, zależy ile jaj 

jest poświęconych.” 

PO_MŁ_004: „Wszystko, co poświecone to się dzieli.” 



PO_MŁ_003: „Chleb, jajo.” 

PO_MŁ_004: „Kiełbasa musi być biała.” 

[podczas dzielenia jajkiem składa się życzenia] 

PO_MŁ_002: „Potem koniecznie po śniadaniu się szuka 

zajączka, gdzie one porobią sianka.” 

PO_MŁ_003: „Robią gniazda w gryszpanie, kładą słomę i 

szukają. A nie zawsze tam przyjdzie w to miejsce, gdzie 

dziecko zrobiło gniazdo.” 

[zając przynosi głównie słodycze] 

PO_MŁ_003: „Każdy musi mieć po równo [prezentów], bo nie 

daj Boże jak któreś będzie miało paczkę więcej!” 

18 Poniedziałek 

Wielkanocny 

KOMINIARZE 

PO_MŁ_003: „Wyjdziesz, od razu cię wysmarują.” 

PO_MŁ_002: „Sadzami! Pastą, chyba do butów, łapią.” 

PO_MŁ_004: „Chodzą, oblewają do wieczora, i lanie i 

wszystko.” 

PO_MŁ_003: „Kiedyś jaja zbierali, pić im się dawało 

[alkohol].” 

PO_MŁ_002: „Przez dziurkę od klucza pompowali i lali do 

chaty!” 

PO_MŁ_004: „A F. to jeszcze z kolońską chodził i wszystkich 

polewał.” 

PO_MŁ_002: „Jak wnuki przyjeżdżają na Wielkanoc, to 

Babcia trudno!, a ile naloli!” 

PO_MŁ_003: „Jak jeden drugiego podkurzy to wiadra idą!” 

PO_MŁ_004: „Balony napełnione wodą.” 

19 Zielone Świątki PO_MŁ_003: „U nas brzózka stoi przy wejściu, co mi tam 

zależy uwiązać. No i placek drożdżowy robię.” 

PO_MŁ_004: „Kiedyś wszystko było umajone!” 

PO_MŁ_003: „Jak ja pamiętam to był jeszcze tatarak, się 

rzucało na podłogi, ale tak to zazwyczaj gałęzie brzózki.” 

20 Boże Ciało PROCESJA (w Boruszynie – po zmianie proboszcza ołtarze są 

w innych miejscach, a trasa wiedzie również po bocznych 

uliczkach wsi) 

PO_MŁ_003: „Bardzo uroczyste.” 

PROCESJA (na zakończenie Oktawy Bożego Ciała w 

Tarnówku) 

PO_MŁ_002: „Są cztery ołtarze, a alejka jest ładnie z brzózek.” 



PO_MŁ_003: „Bierze się brzózki i wkłada w kapustę, różnie na 

pole i w ogrody.” 

PO_MŁ_004: „Ale to nawet nie z ołtarza tylko z kościoła, żeby 

urodzaj był, albo do domu.” 

PO_MŁ_002: „Żeby się nie spalił.” 

PO_MŁ_003: „No i wianki się robi, bo to już Jana jest. Różnie 

– z mięty, z lipy, krwawnika.” 

PO_MŁ_002: „Pięć musi być.” 

PO_MŁ_004: „Nie, siedem. Rozchodnik, macierzanka, łezki 

Matki Boskiej, laska Pana Jezusa, dzika róża.” 

PO_MŁ_003: „Z dziurawca też robią, to zależy jakie babcie są i 

jakie mają tradycje. Na zakończenie oktawy ksiądz święci. Ja 

niosę to potem do stodoły.” 

PO_MŁ_004: „A ja to potem okruszam, okruszam a potem palę 

i mam na środę popielcową.” 

PROCESJA ŚWIATŁA (w Boruszynie) 

PO_MŁ_004: „Wieczorem, do trzech ołtarzy, każdy idzie ze 

świecą, a trasa jest oświetlona małymi świeczkami, jak 

lotnisko. Intencja jest parafialna, za parafię.” 

21 św. Jana Brak informacji. 

22 MB Zielnej ŚWIĘCENIE BUKIETÓW (bukiety są robione z ziół, zbóż, 

makówek, marchwi, czarciego żebra, słonecznika, kukurydzy, 

mięty, krwawnika) 

23 MB Siewnej PO_MŁ_004: „Ziarno ksiądz święci.” 

24 Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

RÓŻANIEC (zawsze wieczorem we Wszystkich Świętych na 

cmentarzu) 

PO_MŁ_004: „Nie ma zaniedbanych grobów.” 

PO_MŁ_003: „Na co kogo stać.” [stroją świerkowymi 

gałązkami] 

PO_MŁ_002: „Zależy jak kogo stać w dzisiejszych czasach.” 

(pali się znicze oraz kupuje cięte kwiaty) 

25 Inne tradycyjne 

wydarzenia 

doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

ŚW. AGATY (w kościele w Boruszynie święci się wodę i 

chleb) 

PALENIE PALEM NA TRZECH KRÓLI ORAZ KIEDY 

KTOŚ JEST CHORY  

PO_MŁ_004: „No ja mówię – potem to wszystko [palmy] 

kruszę i powstaje mirra i kadzidło. W Trzech Króli to potem 

cały dzień jest okadzony. Kiedy ktoś w domu jest chory okadza 

dom palmami wielkanocnymi albo wiankami z Oktawy Bożego 

Ciała.” 



Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1 Narodziny i chrzest PO_MŁ_002: „Po narodzinach to opijają.” 

PO_MŁ_004: „Normalnie jest.” 

PO_MŁ_002: „Jak ja byłam w Poznaniu tak jest tu też.” 

2 Ślub i wesele PO_MŁ_003: „W kościele parafialnym zawsze ślub.” 

PO_MŁ_002: „Samochodami jadą.” 

PO_MŁ_004: „Niekoniecznie samochodami, też bryczką.” 

PO_MŁ_002: „Ale wchodzą retro samochody.” 

POLTER 

PO_MŁ_002: „Teraz organizują tydzień wcześniej, bo kiedyś 

dzień przed.” 

PO_MŁ_003: „Orkiestra jest, tańce.” 

PO_MŁ_002: „I tłuuuką! [szkło]” 

PO_MŁ_003: „Młodzi sprzątają, powinni młodzi sprzątać.” 

PO_MŁ_002: „Ja jeszcze pierze z ogrodu zbierałam, bo mi 

nasypali!” 

PO_MŁ_004: „A tam, idź! To już jest głupota świata!” 

3 Śmierć i pogrzeb PO_MŁ_003: „Różańce są w kościele. Ale taki przykład: cztery 

lata temu mój teść zmarł w nocy, tośmy poprzychodzili, ubrali, 

położyli na podłogę.” 

PO_MŁ_004: „Jest kondukt z kaplicy na cmentarz.” 

[Nabożeństwo i chłodnia w kaplicy w Młynkowie] 

4 Inne zjawiska Brak informacji. 

Zespoły i tradycje 

folklorystyczne, 

śpiewacze, muzyczne, w 

tym: przeglądy i festiwale 

oraz twórcy słowa,  

[Istniał zespół Młynkowianki. Powstał w 1987 roku.] 

PO_MŁ_004: „Dopóki ta pani, co prowadziła była zdrowa, to 

było, a potem zachorowała. To już trochę czasu, ludowe takie 

piosenki [śpiewały]. W latach 90. chyba.” 

Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy  

Brak informacji. 

III. Tradycje rękodzielnicze 

Tradycje wytwórczości 

rękodzielniczej, sztuki 

ludowej oraz artystów 

nieprofesjonalnych 

Brak informacji. 



IV. Przejawy religijności tradycyjnej 

1 Kapliczki i krzyże 

w miejscowości 

(okoliczności 

powstania, rok 

fundacji, 

fundatorzy) 

KRZYŻE  

1) koło Sołtysa – na skraju wsi między lasem a polem, 

2) na wyjeździe w stronę Boruszyna, 

3) na wyjeździe w stronę Jędrzejewa, 

4) na wyjeździe w stronę Kamionek, 

5) na Rachetkach. 

[Krzyżami opiekują się osoby które najbliżej mieszkają. Pod 

krzyżem na Rachetkach odbywały się i do dzisiaj czasem się 

odbywają nabożeństwa majowe.] 

2 Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Brak informacji. 

3 Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

[Jedyna figura we wsi to Matka Boska przy jednym z 

prywatnych gospodarstw niedaleko drogi w kierunku byłego 

pegeeru.] 

4 Miejsca kultu 

religijnego 

Brak informacji. 

5 Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 

PO_MŁ_003: „Idą pielgrzymi do Lubasza.” 

PO_MŁ_002: „Idą z Ryczywołu, i dołączają po kolei z 

Połajewa tu od nas też idą.” 

PO_MŁ_004: „To jest Sanktuarium Matki Boskiej Królowej 

Rodzin.” 

PO_MŁ_002: „Idą, idą, to są piesze, kiedyś szło 270 osób.” 

PO_MŁ_004: „Ksiądz tez wprowadził, że się idzie na różaniec 

do Lubasza – w ostatnią niedzielę różańcową.” 

6 Lokalne odpusty ŚW. ANDRZEJA (30.11 w Boruszynie) 

PO_MŁ_003: „Kiedyś było w najbliższą niedzielę, a teraz jest 

w ten dzień co przypada. Jest suma odpustowa.” [stoją budy] 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1 Dożynki [Gminne w Połajewie, powiatowe w Boruszynie (w tym roku). 

W tym roku wieniec z Młynkowa wygrał nagrodę na 

powiatowych dożynkach.] 

PO_MŁ_002: „Wioski szumią, że Młynkowo ciągle wygrywa.” 

ZDOBYTE NAGRODY 

2006: I miejsce w gminie Połajewo, udział w powiatowych 



2007: I miejsce w gminie Połajewo, udział w powiatowych 

2009: dwa wieńce: pierwszy - II miejsce w gminie Połajewo, 

drugi wieniec - w Zbąszyniu, wybrany przez Gądeckiego na 

powiatówce 

2010: brak zdjęcia (II miejsce w Połajewie na gminnych i II 

miejsce w Lubaszu na powiatowych) 

2011:I miejsce na gminnych w Połajewie, I miejsce na 

powiatowych w Boruszynie 

WIENIEC 

PO_MŁ_002: „Stelaż metalowy lub drewniany jak kto woli, 

wszystko musi być naturalne.” 

PO_MŁ_003: „Zboże się zbiera, trzeba zboża naciąć wcześniej. 

Poprzywozić, ususzyć.” [wszystko jest wiązane sznurkami] 

[Budy – sprzedaż różnych pamiątek, drobiazgów, słodyczy. 

Wzdłuż wjazdu do wsi stoją dekoracje z balotów.] 

2 Dni gminy/wsi [Nie odbywają się – najbliżej w Czarnkowie.] 

3 Lokalne festyny PO_MŁ_002: „Szkoła organizuje Dni Papieskie, bo mieli 

nadanie imienia papieża Jana Pawła II. Były wyjazdy do 

Łagiewnik, było poświęcenie obrazu papieża.” 

4 Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

[KGW kiedyś organizowało wycieczki i pielgrzymki m.in. do 

Lichenia, ale zaangażowanie ludzi jest zbyt małe – nie opłaca 

się wynajmować autokaru. Małe zainteresowanie i mieszkańcy 

nie mają pieniędzy na wyjazdy – rzadko kiedy wpłacają 

pieniądze wcześniej, dlatego nie można podjąć decyzji o 

wyjeździe i zająć się organizacją. KGW organizuje Dzień 

Kobiet, występy dzieci i wnuków.] 

 


