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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Patrz legendy. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Biała tama, kawałek za Ryczywołem jest most na Flincie. Tam 

swojego czasu spotykało się bardzo dużo mieszkańców, to było 

kąpielisko, chyba 2 km za Ryczywołem. Teraz ten mostek jest 

pomalowany na niebiesko, ale jak ja byłam dzieciakiem to się 

mówiło idziemy na Białą tamę, bo był biały. Tak się przyjęło. 

Moje dzieciaki jak jadą rowerami, to też mówią jedziemy na 

Białą tamę. 

Tu w Ryczywole jest Krowi mostek, się mówiło. Rolnicy 

wypasali tam krowy. To jest w Ryczywole na Flincie. 

Cały ten tutaj obszar, os. Parkowe to kiedyś było Łopiszewo, to 

był majątek ziemski. To jeszcze 15 lat temu się nazywało 

Łopiszewo. Później nas dołączyli do Ryczywołu. Z 12 lat temu 

przyłączyli. 

Nazwy topograficzne 

(cieków wodnych, stawów, 

wzniesień, obszarów 

leśnych, toń wodnych, 

uroczysk) 

Przy Flincie jest taki staw, kiedyś miało to służyć jako 

kąpielisko miejskie. To było wybudowane jako basen.  

Tutaj jest staw przy pałacu. 

Kiedyś w lesie przy szkole znajdowała się Sosnowianka. 

Miejsce spotkań z taką wiatą drewnianą. Jakieś zloty 

harcerskie, Dzień Zwycięstwa się kiedyś obchodziło. Tam było 

ognisko 

Nazwy pojedynczych 

obiektów przyrody żywej i 

nieożywionej 

(pojedynczych drzew i 

głazów narzutowych) 

Brak informacji. 

Endonimy (nazwy własne 

grup lokalnych i 

regionalnych) 

 

Nic takiego nie ma. 

Egzonimy (nazwy 

zewnętrzne grup lokalnych 

i regionalnych) 

 

Też nie. 



II. Folklor dawny i inne zjawiska kulturowe 

Podania (opowieści) o 

wydarzeniach lokalnych 

Różne są legendy. Z wołami co się topiły. [Ryczały przy tym 

głośno, stąd nazwa Ryczywół] 

Mówili też że na łące woły odkopały obraz św. Anny, zaczęły 

wyć, i stąd kościół pod wezwaniem Św. Anny. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

Andrzejek nie obchodzimy. W szkole to jakieś spotkania 

andrzejkowe były. Lanie wosku, wróżby, jakieś kłucia 

serduszek z imionami. Serduszko, imiona popisane i szpileczką 

z drugiej strony się przekłuwało dane imię. Po to by znać imię 

swojego przyszłego partnera. Buty, przekładanie, który 

pierwszy to pierwsza wyjdzie za mąż. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

Nic nie jest organizowane, ale tradycyjnie po poznańsku się 

piecze rogale. Z białym makiem, albo niebieskim, z powidłami. 

3. Adwent Chodzą dzieci z lampionami, ale u nas to tak, nasza parafia od 

paru lat tak podupada. Nie mamy takiego księdza dla ludzi. Nie 

jest fajnie. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

Chodzi Mikołaj i dzieci zostawiają buciki, w przedszkolach, w 

szkole i wtedy są jakieś upominki, głównie słodycze. Buty 

muszą wyczyścić. Stawiają w korytarzu. Mamy kolegę, który 

ze mną współdziała i on przebiera się za Mikołaja, to mam 

dwóch, trzech Mikołajów, rozdają słodycze, lizaki albo cukierki 

dzieciakom wszystkim. Mikołajki, trochę podpatrzyliśmy 

jarmarki bożonarodzeniowe niemieckie. To jest u nas na rynku. 

Za scenę mamy naczepę od tira. Zawsze  nam przygrywają, 

kapela nasza, Chłopcy z tamtych lat, różne wokalistki są 

zapraszane z Rogoźna, z Margonina mamy taką dziewczynkę 

co pięknie śpiewa, dzieciaki z przedszkola, z gimnazjum kolędy 

śpiewają. Sołectwo przygotowuje grzańca, bigos, w zeszłym 

roku był barszcz czerwony i grochówka. Lokalni artyści też się 

wystawiają. Jest szopka bożonarodzeniowa, dwa razy z rzędu 

już była żywa nawet. Jest strojenie choinek, dzieci robią 

ozdoby. 

5. Wigilia W Wigilie przychodzi Gwiazdor. Gwiazdor to jest typowo 

Wielkopolskie. Przemek [kolega] przebiera się za Gwiazdora i 

chodzi. Kto chce to go sobie zamawia. Nieodpłatnie, po prostu 

robi przyjemność. Przeważnie jest 12 potraw. Robiliśmy kutię, 

tradycyjnie pierogi z kapustą i grzybami, krokiety, barszczyk 

czerwony, ryba na różne sposoby, karp obowiązkowo. Zupy 

rybnej nie ma. Kompot z suszu obowiązkowo. Pierniki zawsze 

z moimi dziećmi są pieczone już właśnie w okolicach Mikołaja, 

do okresu świąt spożywamy i albo wystarczy, albo nie. Sernik, 

makowiec zwijany w tej chwili robię z ciasta francuskiego. 



Choinka zawsze była ubierana w dzień Wigilii, ale jak dzieci 

się porodziły, to zawsze parę dni wcześniej. Ale był taki 

zwyczaj, że w dzień wigilii ubierało się choinkę. Z mojego 

dzieciństwa to pamiętam, że zawsze ja z bratem ubieraliśmy 

choinkę, u nas ubierają zazwyczaj dzieciaki. Gwiazdor jak 

przychodzi woła każdego [rozdaje prezenty], potem się śpiewa 

kolędy. Pasterka jest o północy u nas w Ryczywole, ale w 

Skrzetuszu i Wiardunkach są w kaplicach wcześniej na 21. 

Dodatkowe nakrycie oczywiście jest i sianko pod obrusem też 

jest. W zeszłym roku rozdawaliśmy sianko na Mikołajkach. W 

wigilię jest post, tradycja jest tradycją. Nie będzie świąt bez 

tradycji. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Nie gotujemy obiadu, świętuje się z tego co się przygotuje 

wcześniej. Jest bardzo rodzinnie, odwiedzamy się, czy do nas 

przychodzą 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

Spędzamy z dzieciakami rodzinnie w domu. Ściąganie bram, 

pomimo że już odchodzą od tego, do dzisiaj trzeba nieraz 

chować. Też jako dziecko chodziłam i wyciągałam te bramki. 

Bywało tak, że nieraz ktoś tam dopiero wiosną furtkę znalazł. 

Bo jak stopniało, to było widać gdzie co jest, to takie 

złośliwości. 

8. Trzech Króli  Trzej Królowie chodzą, chodzą dzieciaki zbierają cukierki albo 

jakiegoś pieniążka, śpiewają kolędy i się przebierają, to jest taki 

zwyczaj. Jako dziecko to nie pamiętam takiego zwyczaju, tak 

parę lat ostatnich. Dzieci szkolne, stroje organizują chyba sobie 

sami. 

9. Kolędnicy Nie. 

10. MB Gromnicznej Gromnica jest zapalana w czasie burzy. Zawsze tak było. W 

większości domach to jest przestrzegane. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Wypieka się pączki albo faworki. Utworzyło się u nas takie 

Kółko Teatralne w gimnazjum. Młodzież wystawia raz w roku 

sztukę. W tym roku Świętoszka wystawiali Moliera. I to kółko, 

żeby nazbierać trochę funduszy, to rodzice wypiekają faworki 

albo pączki i na Tłusty Czwartek są sprzedawane w szkole. 

Podkoziołek, to jest w ostatni dzień przed postem, czyli koniec 

karnawału. 

12. Topienie Marzanny Głównie dzieciaki w przedszkolu czy szkole. Zapalają ją i 

topią. Jak moje dzieci chodziły do przedszkola, to spalały w 

okolicach przedszkola, już nie do rzeki. Za moich czasów 

chodziło się nad Flintę, zapalało się Marzannę i się wrzucało do 

wody. 

13. Środa Popielcowa Zaczyna się post i msza. U nas woreczków z popiołem nie było, 

przynajmniej ja nie pamiętam. 



14. Śródpoście Suchy chleb z olejem na zimno tłoczonym. Było i mój mąż do 

dzisiaj to lubi. 

15. Niedziela Palmowa Jak dwa lata temu organizowałam warsztaty wielkanocne, gdzie 

było przed niedzielą palmową, to była zrobiona taka duża 

palma, moja teściowa ją wykonywała wraz z dzieciakami, z 

bibuły z krepy. Palmy z baziek, pod kościołem zawsze można 

kupić. Zasusza się te palmy i powinny stać do następnego roku 

i spalić oczywiście. Albo na pole się kładło kiedyś. Rolnicy 

mieli taki zwyczaj. Zawsze tę palmę przy oraniu pod pierwszą 

skibę orano, pewnie dla urodzajów. 

16. Triduum Paschalne Są czuwania przy grobie Jezusa. Są nawet dyżury, wsiami 

poszczególnymi. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

Święconka, musi być chrzan, jajko, babka, chleb, baranek z 

masła, szynka, kiełbasa biała. Kiedyś uczestniczyłam w 

konkursie koszy wielkanocnych w Rokietnicy i tam jeszcze był 

twaróg. I biegłyśmy po ten twaróg bo nam nikt nie powiedział, 

że w Rokietnicy tak jest. Bo w Ryczywole nikt twarogu nie 

wkłada. Sól oczywiście z pieprzem. Dzieci robią gniazdka ze 

słomy, z sianka i rano szukają prezentów. Święcenie jest w 

kościele w Ryczywole, a na wsiach odbywa się to w świetlicach 

albo pod krzyżem, też u gospodarza. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

Oczywiście się oblewają wodą. Jak jest pogoda oczywiście. 

19. Zielone Świątki U nas nie było zwyczaju majenia, ja nie przypominam sobie 

jako dziecko. 

20. Boże Ciało Są 4 ołtarze na rynku u nas. Idzie procesja. Ołtarze zawsze 

przez mieszkańców strojone, przygotowywane. Tu właśnie 

głównie występuje brzoza. Chociaż teraz też coraz to słabiej. 

Kwiatów jest coraz mniej, dzieci do sypania. Dzieci sypią 

kwiatki na trasie procesji. W oknach ludzie wystawiają obrazy, 

wywieszają flagę papieską, maryjną. 

21. św. Jana W Ryczywole nie. Chociaż KGW chyba puszczało, nie wiem 

ile osób brało w tym udział, ale widziałam zdjęcia, że 

puszczają. Na Krowim moście. 

22. MB Zielnej Takie bukieciki się robi i zanosi się do kościółka. Suszy i 

zostawia do następnego roku. 

23. MB Siewnej Nie wiem. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

Sprzątanie, dzień bardzo rodzinny. Msza odbywa się na 

cmentarzu. 



25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Od paru lat z sołtysem Zawad organizujemy dzień pyry w 

Zawadach. W Zawadach, bo oni tam bardzo dużo ziemniaków 

wysiewają. Tam też podajemy takie potrawy typowo 

poznańskie z ziemniaków. Czyli są placki ziemniaczane, są 

pyry z masłem i solą, są pyry z gzikiem, w zeszłym roku Ania 

zrobiła też kluchy z ziemniaków i kapustą, szare, i oczywiście 

frytki. Plęcki - placki ziemniaczane, u nas się tak mówi 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest Kiedyś nie wynoszono dziecka przed chrztem. Kiedyś tak było, 

dzisiaj już tego nie ma. Lata 70-80. Pewnie od 90 tych lat się 

wychodzi z dziećmi. Czerwoną tasiemkę się wieszało w wózku. 

Zdarza się jeszcze oczywiście. 

2. Ślub i wesele To polter. Kiedyś dzień przed ślubem przychodzili znajomi, 

sąsiedzi i trzaskali szkło, butelki przed płotem. Na szczęście. U 

pani młodej to się odbywało. Powinien sprzątać pan młody. Nie 

zawsze tak było, ale powinien pan młody sprzątać. W tej chwili 

to są takie poltry proszone. Tydzień przed weselem, teraz się 

zaprasza i to jest takie małe wesele. Wtedy jak się spotykali 

ludzie tak spontanicznie, to się piekło placki, się wynosiło 

częstować, albo kielicha wódki. A teraz się szykuje jedzenie, 

już taki jest przedwstęp.  Kiedyś ta panna wychodzi za mąż, to 

się brało te butelki i się szło, a dzisiaj to tak nie wiadomo czy 

wypada iść. Taka trochę komercja. Ale zwyczaj fajny.  

Potem po mszy świętej po ślubie, dzieci robią takie sznury, 

bramy i zbierają pieniążki. Oczepiny były i są. Był zwyczaj 

czytania telegramów, już parę lat co się od tego odeszło, to 

dużo czasu zajmowało i później wszyscy byli pijani, bo się 

nudzili i tak się kończyło (śmieje się). Błogosławieństwo w 

domu u panny młodej, rodzice i dziadkowie. 

3. Śmierć i pogrzeb Schodzili się do domu na różaniec, w tej chwili to się odbywa u 

nas w kaplicy. Do momentu pogrzebu, wieczorem o 

wyznaczonej godzinie spotykają się znajomi, sąsiedzi i jest to 

nabożeństwo. Wiem że nie raz się pieniążka wkłada pod 

poduszkę, nie wiem, żeby szczęście było, bogactwo. 

Książeczkę, różaniec, okulary, grzebień, zegarek. Msze 

odbywają się w kościele, a ciało jest w kaplicy przycmentarnej i 

trzeba z kościoła przejechać samochodem do kaplicy, tam 

odbywa się nabożeństwo pożegnanie i dopiero przenoszone jest 

na cmentarz. U nas to tak wygląda. 

4. Inne zjawiska Brak informacji. 



Zespoły i tradycje 

folklorystyczne, 

śpiewacze, muzyczne, w 

tym: przeglądy i festiwale 

oraz twórcy słowa 

Jest kapela Chłopcy z tamtych lat. Jest zespół dziecięcy, 

taneczny taki ludowy. Chór przy Ośrodku Kultury i kiedyś była 

Orkiestra Dęta ale już ok trzech lat jak nie ma. 

Chór od trzech lat jest. Chociaż chór był zawsze w Ryczywole. 

Ponoć Ryczywół słynął z chóru i był kościelny i był przy GOK-

u. Do dzisiaj są mężczyźni i  kobiety. Mają stroje, teraz były 

świeżo zakupione. Jakieś białe bluzki z takimi kołnierzykami, 

spódnice. Wolałabym żeby był jakiś ludowy. To są starsze 

kobiety, śpiewają w tym chórze. Przygrywa pan dyrektor Domu 

Kultury na pianinie. Koło dwudziestu osób.  Zajmuje się tym 

dyrektor DK, on jest muzykiem z wykształcenia. 

Brakuje mi takiego młodego chóru w Ryczywole. 

Jak był młody ksiądz wikary, to był chór kościelny. Zespół był 

młodzieżowy, gdzie grały dziewczyny na gitarach i śpiewały i 

był chór dziecięcy kościelny. 

Dziecięcy zespół z dwa lata. To zespół taneczny. Ale dwóch 

chłopców uczy się grać na instrumentach i jak była 

inauguracyjna sesja na dniach Ryczywołu,, przyjmowaliśmy 

herb, pieczęć i flagę, to też się zaprezentowali. I zespół 

taneczny i chłopcy co grają. Mają po 7-8 lat. Koło trzydziestu. 

Prowadzi jakaś młoda kobieta z Obornik. 

Teatr z gimnazjum [ im. Jana Pawła II] też się wystawia na 

Dniach Ryczywołu. Było w tym roku przedstawienie. "Teatr na 

holu", tak się nazywa, już 11 rok młodzież gimnazjalna 

występowała. W połowie maja są te spektakle i naprawdę warto 

przyjechać, bo to jest widowisko takie jak w teatrze w 

Poznaniu. Występują na holu w gimnazjum, stąd ta nazwa. 

Dzieci wystawiają tę sztukę w piątek i sobotę, a w środę w 

Ryczywole odbywa się targ. Chodzą w strojach i zapraszają 

mieszkańców na to przedstawienie. Stroje są wypożyczone z 

Teatru Wielkiego w Poznaniu. 

 

Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy 

Plęcki - placki ziemniaczane, u nas się tak mówi. Lokalnie. 

Pyra z gzikiem, szare kluski. 

Kaszanka z kapustą kiszoną zasmażana, na obiad. 

Kapusta z kaszą, taka zupa. Kapuśniak z kaszą i ziemniaki w 

mundurkach powinny być do tego. 

Czernina oczywiście, poznańskie danie. Z kaczki. 

Potrawka z kurczaka na słodko - kwaśno ugotowana z ryżem. 

To wiem, że nie wszędzie jest. Na bazie rosołu się to 

przygotowuje. 

 



III. Tradycje rękodzielnicze 

Tradycje wytwórczości 

rękodzielniczej, sztuki 

ludowej oraz artystów 

nieprofesjonalnych 

Pani Sylwia […] zajmuje się rękodziełem, decoupagem. Ma 

Pracownię Rękodzieła Artystycznego. 

Pan Irek […] rzeźbi. 

Jeszcze jest taki pan Krzysztof […], on swojego czasu malował 

obrazy, nie wiem czy do dzisiaj maluje, ale kiedyś malował 20 

lat temu malował. Pejzaże. 

Kowal jest, ale już dzisiaj nie ma co robić. Jest pan […], do 

dzisiaj żyje. W tej chwili już nie ma pracowni. 

Mamy szewca, który ma zakład swój. 

Mieliśmy pana co wyplatał koszyki z wikliny. Miotły robił 

takie na dwór, ale już nie żyje od ok 10 lat. Do końca wyplatał 

te koszyki. 

IV. Przejawy religijności tradycyjnej 

1. Kapliczki i krzyże 

w miejscowości 

(okoliczności 

powstania, rok 

fundacji, 

fundatorzy) 

Krzyże przy kościele były ufundowane przez rodzinę Jopów, 

rzemieślników z Ryczywołu. Tu jest na wyjeździe koło kościoła 

ewangelickiego krzyż. Zawsze pamiętam ten krzyż tam stał 

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Nie. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

Też nie. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 

Kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja i Św. Anny. 

Mamy też kościół ewangelicki, ruinę. Na ul. Czarnkowskiej. W 

tej chwili jest to własność gminy. Rada gminy podjęła uchwałę 

o sprzedaży kościoła. Nie jestem z tego zadowolona, bo 

uważam, że nie należy takich zabytków sprzedawać. 

Na Dniach Ryczywołu z Lokalną Grupą Działania 

zorganizowaliśmy taką wieczornicę w kościele. Mamy tutaj 

historyka, pana dr Roberta Zimnego, który trudni się historią 

Ryczywołu. Album jest taki "Ryczywół dawniej i dziś", to 

właśnie on w ramach swojej pracy doktorskiej to opracował. 

On miał wtedy prezentację, zaprosiliśmy pana […] z rzeźbami, 

panią Marię […], bo ona pisze poezję o Bagnach 

Chlebowskich, tutaj naszych, no i byli różni muzycy z Obornik. 

Fajnie, myślę że się udało nam i że mieszkańcy się przekonają 

do tego miejsca. Może nie jako kościół, tylko takie miejsce na 

koncerty, na sesje inauguracyjne. Ten kościół jest nawet w 

dobrym stanie. 



5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 

Do Lubasza chodzimy pieszo do Sanktuarium MB Lubaskiej. 

Ok 30 km. Zawsze  w pierwszą sobotę września. Właściwie na 

odpust na 8 września się idzie. Idzie się pieszo, jest msza i się 

wraca autobusem bądź samochodem. 

Ewentualnie się parafianie przyłączają do poznańskiej do 

Częstochowy. 

6. Lokalne odpusty Odpust MB Lubaskiej 8 września 

Jest odpust na Mikołaja. Kościół jest pod wezwaniem św. 

Mikołaja i potem dopowiadają św. Anny. 

Na Mikołaja mamy odpust. jak był stary proboszcz to jeszcze 

robił właśnie na św. Anny. 26 lipca jest Anny i 6 grudnia 

Mikołaja. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki Ja robię wieniec. Sylwia […] pomaga mi przy wieńcu. Głównie 

są z kłosów różnych zbóż. Takie warkocze, wianki się robi, 

zależy jaki wieniec jest wyplatany. Bo nieraz trzeba nawinąć na 

stelaż, a nieraz robiliśmy kosz, no to nawijaliśmy na taki drucik 

i dopiero nawijaliśmy na stelaż. Zboże i kwiaty, owoce, chleb, 

bochenek chleba, a owoce to przeważnie winogrona. 

Od paru lat Lokalna Grupa Działania zmusiła mieszkańców do 

strojenia swoich obejść domowych. Są robione ze słomy różne 

figury, świnki, wiatraczki, traktory, kobietę z facetem sobie 

siedzą przy stoliczku. Zawsze też robię co roku (opowiada z 

radością), pomimo że nie mam zboża. Załatwię jakąś słomę, jak 

jedziemy wyciąć zboże na wieńce, to zostawię sobie parę 

pęczków, żeby potem ten płot udekorować. Fajnie by było 

jakby cała wieś się tak stroiła, ale niestety to parę osób tylko. 

Ale jest to fajne. 

W ostatnią niedzielę sierpnia odbywają się w naszej gminie. 

Zaczyna się mszą w kościele 

2. Dni gminy/wsi Na Dniach Ryczywołu z Lokalną Grupą Działania 

zorganizowaliśmy taką wieczornicę w kościele [ewangelickim]. 

Mamy tutaj historyka, pana dr Roberta Zimnego, który trudni 

się historią Ryczywołu. Album jest taki "Ryczywół dawniej i 

dziś", to właśnie on w ramach swojej pracy doktorskiej to 

opracował. On miał wtedy prezentację, zaprosiliśmy pana […] 

z rzeźbami, panią Marię […], bo ona pisze poezję o Bagnach 

Chlebowskich, tutaj naszych, no i byli różni muzycy z Obornik. 

Fajnie, myślę że się udało nam i że mieszkańcy się przekonają 

do tego miejsca. Może nie jako kościół, tylko takie miejsce na 

koncerty, na sesje inauguracyjne. 

Dni Gminy, Dni Ryczywołu, były obchodzone w sierpniu, w 

tym roku zostały przeniesione na czerwiec, dlatego, ze to tak 



było 2 tyg. przed dożynkami, dwie imprezy w jednym 

miesiącu, nie do końca się to sprawdzało. Trwały zawsze tak 2-

3 dni, teraz były 5 dni, zaczynały się sesją inauguracyjną, gdzie 

przyjmowaliśmy herb, flagę, pieczęć. Potem przez trzy dni, 

czwartek, piątek, sobota, odbywały się turnieje i piłki plażowej 

i nożnej o puchar wójta, o puchar przewodniczącego rady 

gminy i o puchar przewodniczącej komisji oświaty i spraw 

społecznych. 

Turniej wsi się odbywał w ramach dni Ryczywołu, chociaż parę 

lat nie było turnieju. Zawody, konkurencje takie 

sprawnościowe, dla sołtysów i mieszkańców. 

3. Lokalne festyny W ramach Nocy Muzeum, dziewczyny zorganizowały nocne 

zwiedzanie [kościoła katolickiego]. Tu byli mieszkańcy 

Murowanej Gośliny u nas w nowym kościele i potem 

przechodzili do tego ewangelickiego. Bardzo fajny oddźwięk 

mieszkańców. 

Dzień Dziecka organizujemy, my jako sołectwo, niby dla dzieci 

z naszego sołectwa, ale to się już robi trochę na taką imprezę 

gminną. Dlatego  że ja nie mam świetlicy, wszystkie imprezy 

odbywają się na stadionie i to już jest miejsce gminne, takie 

gdzie każdy może przyjść. 

Są różne zawody, teraz straż nam pomagała, to sztafetę 

strażacką zrobili. Jest konkurs piosenki, konkurs plastyczny, 

różne konkurencje skoki w workach i turniej piłki nożnej, bo od 

4 lat mamy klub sportowy. Kiedyś działał Organ Ryczywół, od 

4 lat  Golnica Ryczywół. 

Golnica to stara nazwa Flinty. Jak tworzyliśmy ten klub, to 

wszyscy myśleli że nazwa od gola, dopiero Robert Zimny nam 

uświadomił, że to jest stara nazwa i dlatego on to proponuje. Bo 

to od niego wyszło. 

Zawsze są takie dmuchańce dla dzieciaków, wszystkie te rzeczy 

są za darmo. 

Jest kiełbaska, jest ognisko nad którym czuwa nasze OSP 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Gminny Ośrodek Kultury. KGW działa przy Ośrodku oraz Chór 

i Zespół Dziecięcy 

Teatr na holu organizowany jest przez szkołę. 

 


