CYKL WYDARZEŃ: "SPYCIMIERSKIE BOŻE
CIAŁO 2016"
Boże Ciało i dywany kwiatowe w Spycimierzu
Uczta dla Twoich zmysłów
W Boże Ciało koniecznie wybierz się do Spycimierza oddalonego 3,5 km na południowy zachód od
Uniejowa. Od 200 lat w ten uroczysty dzień mieszkańcy wsi od rana gromadzą się, by układać misterny
dywan kwiatowy o długości prawie 2 km. W mieście dokonuje się prawdziwe pospolite ruszenie – w
usypywaniu kompozycji kwiatowych uczestniczą zarówno kilkuletnie dzieci, nastolatki, jak i dorośli.
Tradycja więc żyje i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Początkowo do dekoracji używano
wyłącznie żółtego piasku i gałęzi drzew. Kwiaty jako element dekoracyjny zostały wprowadzone w latach
20. XX wieku. Wśród układanych motywów na dywanach z kwiatów dominują symbole i obrazy religijne,
rozety i inne kompozycje kwiatowe. Tworzywem artystycznym – oprócz różnobarwnych kwiatów – są liście,
gałązki krzewów, kłosy zbóż i kora drzew. Po uroczystej mszy świętej procesja eucharystyczna przechodzi
po dywanie kwiatowym.

Dywany kwiatowe i inne dzieła sztuki pozornie ulotnej
W roku 2016 Spycimierskie Boże Ciało (26 maja) zostanie rozszerzone o kilka artystycznych kwietnych
inicjatyw, takich jak Międzynarodowy Kongres Sztuki Ulotnej „Artystyczne Układanie Obrazów Kwiatowych:
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” z udziałem artystów z Włoch (28-29 kwietnia), układanie obrazów z
pyłu kwiatowego, również z udziałem artystów z Włoch, w Spycimierzu (30 kwietnia – 3 maja, 14-15 maja)
oraz Wieleninie (24-25 lipca) i Wilamowie (27-28 sierpnia).

Festiwal Lilii
Kwiatową marką gminy Uniejów jest też organizowany w lipcu Festiwal Królestwo Lilii, poświęcony
herbowemu kwiatowi Uniejowa – w trakcie imprezy odbywają się pokazy ﬂorystyczne i wystawy kwiatów.

Cykl kwiatowych imprez – Spycimierske Boże Ciało 2016:
1 maja – kwiatowe dywany w Spycimierzu
14-15 maja – układanie motywów z kwiatów w kaplicy bł. Bogumiła w Kolegiacie Uniejowie
26 maja – Boże Ciało w Spycimierzu
2-3 lipca – Festiwal Lilii w Uniejowie
24-25 lipca – odpust św. Jakuba i obrazy kwiatowe w Wieleninie
27-28 sierpnia – odpust św. Wojciecha i Stanisława i układanie kwiatów w Wilamowie
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