Spycimierz - moja parafia
Nazywam się Amelia Zych. Mieszkam w małej miejscowości Ewinów, na pograniczu
województwa wielkopolskiego i łódzkiego z tej racji jestem parafianką Spycimierza w
województwie łódzkim. Moja właściwa parafia to Boleszczyn. Jednak od zawsze moi dziadkowie
byli związani ze Spycimierzem, później moi rodzice, no i teraz ja i moje siostry. Słynie ona z
dywanów kwietnych. Historia mojej parafii jest bardzo ciekawa.
Nazwa miejscowości pochodzi od męskiego

słowiańskiego imienia Spycimir. Kiedyś

istniał tu gród o którym wspomniano w kronice Galla Anonima . Upadek grodu nastąpił w 1331 r.
kiedy to Krzyżacy, podążający na umówione spotkanie z Janem Luksemburskim pod Kaliszem
skorzystali z przepraw przez Wartę, właśnie w rejonie Spycimierza. Stary gród został wtedy
doszczętnie zniszczony podłożyli ogień i go spalili. W XIV w. Spycimierz utracił znaczenie na
rzecz sąsiedniego Uniejowa. Obecnie grodzisko bardzo wyraźnie wyodrębnia się spośród
otaczających go łąk: usytuowane jest pomiędzy nurtem rzeki a starorzeczem, tuż pod wsią.
Prowadzi do niego polna droga. Miejsce to okoliczna ludność nazywa Kasztelanką.
O uroczystościach spycimierskich mówi się, że jest to „Boże Ciało na kolorowych dywanach”.
Całą trasę procesji, długości niemal 2 km, pokrywa kwiatowy dywan szerokości 2 m, grubości
niemal 5 cm, natomiast pobocza zdobią drzewka brzozowe, rzadziej olchowe. Każdy gospodarz
układa kobierzec kwiatowy, niekiedy długości ponad 10 m, starając się, by jego dekoracja była
niepowtarzalna. Stąd tak wielkie bogactwo, barw i ornamentów, tworzonych przez różnorodne
kwiaty, niekiedy liście, gałązki drzew i krzewów, korę drzew, kłosy zbóż i traw, a nawet mchy.
Treścią kompozycji są najczęściej kwiaty, bukiety, symbole patriotyczne i religijne, figury
geometryczne, a także pojedyncze wyrazy, niekiedy całe zdania oraz obrazy religijne.
Przygotowania do Bożego Ciała trwają w Spycimierzu ponad tydzień. Mieszkańcy wsi zbierają w
okolicy wszystko co kolorowe i pachnące – najczęściej maki, chabry, jaśminy, łubiny, akacje,
rumianki, piwonie, a z lasu liście paproci i mech, które następnie przechowują w zimnych i
wilgotnych pomieszczeniach, by zachowały należytą świeżość.
Wczesnym rankiem w dzień Bożego Ciała następuje oczyszczenie i wygładzenie piaszczystej
trasy procesji, po czym polewana jest ona wodą. Po tych zabiegach przystępują do pracy całe

rodziny wraz z przyjaciółmi. Mieszkańcy wsi co roku rywalizują o najbardziej okazałą i oryginalną
kompozycję. Prace trwają do godziny 15.00, kiedy następuje „odbiór” przez spycimierskiego
proboszcza.
O godzinie 17.00 rozpoczyna się uroczysta msza święta, po której wyrusza niezwykle barwna
procesja eucharystyczna. Osoby w niej uczestniczące – dziewczynki sypiące kwiaty, niewiasty
niosące sztandary i feretrony orkiestra dęta i strażacy pełniący straż porządkową – podążają
wyłącznie po ułożonych kobiercach, a dopiero za baldachimem na całej szerokości trasy kroczą
wierni.
Tradycja zdobienia kwiatami trasy procesji trwa już ponad dwieście lat. Nasze Boże Ciało jest już
na krajowej liście UNESCO. Niedawno gościli u nas artyści - floryści, którzy układali kwiatowe
dywany z pyłku. Tak bardzo chciałam to zobaczyć wiem, że z płatków wysypać piękny kobierzec
to sztuka , a z pyłku? Było cudnie!
Każdego roku ja i moja rodzina żyjemy tym wielkim wydarzeniem, również
bierzemy udział u ubieraniu dróg na Boże Ciało. Moja mama zaszczepiła w nas taką tradycję,
będąc już w szkole podstawowej pomagała w przygotowaniach. Raz miała nawet taką śmieszną
przygodę. Poszła zbierać kwiaty na łąkę ze swoja przyjaciółką, gdy wróciły do domu okazało się,
że po plecach mamy coś chodzi, była to jaszczurka. Chodząc do Szkoły Podstawowej w
Spicymierzu z całą szkołą byliśmy odpowiedzialni za wytyczony kawałek dywanu, na którym
powstawały piękne kobierce. Planowaliśmy wzory , a potem stawały się one rzeczywistością.
Mama wspomina, że był to niezwykły czas, kiedy wszyscy razem robili coś fajnego .W dzieło
włączali się wszyscy i każdy dawał z siebie wszystko, nie szczędząc sił i energii. I ja będąc małą
dziewczynką cieszyłam się, że tego dnia mogłam również sypać kwiatkami w procesji, kiedy
urosłam i odkryłam w sobie talent muzyczny zapragnęłam jeszcze bardziej włączyć się w to
wielkie światowe dzieło i chodziłam w procesji z orkiestrą. Moja młodsza siostra Antosia nadal
sypie kwiatki, a mała Marcysia już ma koszyczek. To nasza rodzinna tradycja. Jestem bardzo
dumna, że Spycimierz to moja parafia i mogę przyczynić się do kultywowania tradycji jednego z
najważniejszych świąt na polskiej wsi w historycznej wielkopolsce.

A tutaj kilka fotografi:

Ja z Orkiestrą Dętą

Moja siostra sypiąca kwiatki.

Jeden z kwietnych dywanów

Kolejny kwietny dywan

Kościół w Spycimierzu
Materiały źródłowe;
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spycimierz
https://regionwielkopolska.pl/artykuly-kultura-ludowa/boze-cialo-w-spycimierzu/

Zdjęcia
Zbiory własne
https://www.google.com/search?q=polska+nieznana&oq=polska+nieznana&aqs=chrome..69i57j0l7.628
8j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://receptananude.pl/30-czerwca-2013-r-dywany-kwiatowe-w-spycimierzu-na-boze-cialo/
https://krainawycieczek.pl/dav-43/
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