
Współorganizacja projektów kulturalnych w wojedztwie łódzkim.

Kalendarz wydarzeń związanych z Wojewódzkimi Obchodami Roku Reymonta - 2017

DATA 
WYDARZENIA TYTUŁ PROJEKTU NAZWA WYDARZENIA KRÓTKI OPIS ADRES

07-08.2017 Co myślę, gdy mówię Reymont? Warsztaty, wystawy, spotkanie 
autorskie.

Projekt jest skierowany na propagowanie postaci Reymonta, 
urodzonego
w Kobielach Wielkich 150 lat temu. Pragniemy, aby stał się
przewodnikiem naszych działań, a Jego literackie kreacje
zaproszeniem dla odbiorców projektu, do twórczej pracy. Inspiracją
dla naszego bohatera były obyczaje ludowe, przywiązanie do ziemi,
podporządkowanie życia rytmowi pór roku oraz prace gospodarcze
i domowe. Do prac domowych na wsi należało m.in. tkanie
samodziału czyli sukna na obrusy, pościel, odzież i stroje ludowe.
Nasz projekt to przestrzeń do poznania siły obrazowania języka
literackiego i siebie jako uczestnika  kultury ludowej. W ramach
projektu odbędzie się dla mieszkańców m.in. cykl warsztatów
tkackich – wystawa prac tkactwa, warsztaty literackie, spotkanie
autorskie – Pan Ryszard Bonisławski i Jego książka o Reymoncie.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Reymonta 75, 97-524 Kobiele Wielkie

07-08.2017 "Kolej" na Reymonta Przygotowania do finału projektu Rekonstrukcja ornamentu budynku stacyjki oraz przygotowanie 
wystawy.

Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, ul. A. Frycza 
Modrzewskiego 9/11, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, filia Miejskiego Centrum 
Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

04.07.2017 „Kolej” na Reymonta Spotkanie „W Stacyjce Reymonta” 

Lekcja biblioteczna pn. „O Reymoncie na wesoło” dla dzieci od 7 do 
12 lat (prowadzenie pracownicy MBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
animacje literackie.

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, plac Kościuszki 18, 
97-200 Tomaszów Mazowiecki

09.07.2017 „To ci śliczności…” – o stroju łowickim w 
reymontowskich klimatach. Warsztaty i lekcje muzealne

- „Na krosienkach tka panienka” – dwie lekcje muzealne z 
warsztatami (temat: tkactwo i powstawanie stroju ludowego, część 
teoretyczna ze zwróceniem uwagi na twórczość Wł. St. Reymonta i 
prezentacja zabytków ze zbiorów muzeum; część praktyczna: tkanie 
fragmentu tkaniny na krosienkach tkackich)
 - Warsztaty tkania pasiaków na krosnach poziomych
 - Warsztaty przędzenia nici na kołowrotku

Skansen w Marzycach, gm. Zduny

26.07.2017 „Reymontowskie spotkania z tradycją” Warsztaty taneczne i wycinanka 
łowicka w Woli Drzewieckiej

Cykl warsztatów artystyczno-folklorystycznych dla dzieci z terenu gm. 
Lipce R. Warsztaty obejmować będą zajęcia tematycznie związane z 
twórczością ludową: taneczne (nauka tańca ludowego), teatralne 
(sceny z „Chłopów”), bibułkarskie oraz zajęcia z wycinanki łowickiej. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. 
Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 

26.07.2017 „Reymontowskie spotkania z tradycją” Warsztaty taneczne i wycinanka 
łowicka w Drzewcach

Cykl warsztatów artystyczno-folklorystycznych dla dzieci z terenu gm. 
Lipce R. Warsztaty obejmować będą zajęcia tematycznie związane z 
twórczością ludową: taneczne (nauka tańca ludowego), teatralne 
(sceny z „Chłopów”), bibułkarskie oraz zajęcia z wycinanki łowickiej. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. 
Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 

27.07.2017 „Reymontowskie spotkania z tradycją” Warsztaty taneczne i wycinanka 
łowicka w Chlebowie

Cykl warsztatów artystyczno-folklorystycznych dla dzieci z terenu gm. 
Lipce R. Warsztaty obejmować będą zajęcia tematycznie związane z 
twórczością ludową: taneczne (nauka tańca ludowego), teatralne 
(sceny z „Chłopów”), bibułkarskie oraz zajęcia z wycinanki łowickiej. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. 
Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 

27.07.2017 „Reymontowskie spotkania z tradycją” Warsztaty taneczne i wycinanka 
łowicka w Mszadli

Cykl warsztatów artystyczno-folklorystycznych dla dzieci z terenu gm. 
Lipce R. Warsztaty obejmować będą zajęcia tematycznie związane z 
twórczością ludową: taneczne (nauka tańca ludowego), teatralne 
(sceny z „Chłopów”), bibułkarskie oraz zajęcia z wycinanki łowickiej. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. 
Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 

28.07.2017 „Reymontowskie spotkania z tradycją” Warsztaty taneczne i wycinanka 
łowicka w Lipcach Reymontowskich

Cykl warsztatów artystyczno-folklorystycznych dla dzieci z terenu gm. 
Lipce R. Warsztaty obejmować będą zajęcia tematycznie związane z 
twórczością ludową: taneczne (nauka tańca ludowego), teatralne 
(sceny z „Chłopów”), bibułkarskie oraz zajęcia z wycinanki łowickiej. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. 
Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 

02.08.2017 „Reymontowskie spotkania z tradycją” Warsztaty taneczne i wycinanka 
łowicka w Woli Drzewieckiej

Cykl warsztatów artystyczno-folklorystycznych dla dzieci z terenu gm. 
Lipce R. Warsztaty obejmować będą zajęcia tematycznie związane z 
twórczością ludową: taneczne (nauka tańca ludowego), teatralne 
(sceny z „Chłopów”), bibułkarskie oraz zajęcia z wycinanki łowickiej. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. 
Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 



02.08.2017 „Reymontowskie spotkania z tradycją” Warsztaty taneczne i wycinanka 
łowicka w Drzewcach

Cykl warsztatów artystyczno-folklorystycznych dla dzieci z terenu gm. 
Lipce R. Warsztaty obejmować będą zajęcia tematycznie związane z 
twórczością ludową: taneczne (nauka tańca ludowego), teatralne 
(sceny z „Chłopów”), bibułkarskie oraz zajęcia z wycinanki łowickiej. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. 
Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 

04.08.2017 „Reymontowskie spotkania z tradycją” Warsztaty taneczne i wycinanka 
łowicka w Lipcach Reymontowksich

Cykl warsztatów artystyczno-folklorystycznych dla dzieci z terenu gm. 
Lipce R. Warsztaty obejmować będą zajęcia tematycznie związane z 
twórczością ludową: taneczne (nauka tańca ludowego), teatralne 
(sceny z „Chłopów”), bibułkarskie oraz zajęcia z wycinanki łowickiej. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. 
Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 

04.08.2017 "Kolej" na Reymonta Międzypokoleniowe warsztaty 
artystyczne pn. „Tęczowe pasiaki”

Działania interdyscyplinarne. W programie wiele atrakcji, m.in. lekcja 
j. polskiego „Wieś oczami Reymonta”. Gościnnie wystąpi Roman 
Wojciechowski – wybitny muzyk ludowy oraz Mirosław Zieliński –
akompaniator zespołów ludowych działających w gminie Ujazd. Na 
najmłodszych będą czekać plastyczne animacje pn. „Kogucik z 
Łowicza”. Uczestnicy projektu tego dnia wysłuchają również prelekcji 
o ziołach, wezmą udział w grach i zabawach integracyjnych, 
inspirowanych czterema porami roku. 

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, filia DOK, ul. Gminna 
37/39, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

05.08.2017 „Reymontowskie spotkania z tradycją” Warsztaty taneczne i wycinanka 
łowicka w Chlebowie

Cykl warsztatów artystyczno-folklorystycznych dla dzieci z terenu gm. 
Lipce R. Warsztaty obejmować będą zajęcia tematycznie związane z 
twórczością ludową: taneczne (nauka tańca ludowego), teatralne 
(sceny z „Chłopów”), bibułkarskie oraz zajęcia z wycinanki łowickiej. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. 
Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 

05.08.2017 „Reymontowskie spotkania z tradycją” Warsztaty taneczne i wycinanka 
łowicka w Mszadli

Cykl warsztatów artystyczno-folklorystycznych dla dzieci z terenu gm. 
Lipce R. Warsztaty obejmować będą zajęcia tematycznie związane z 
twórczością ludową: taneczne (nauka tańca ludowego), teatralne 
(sceny z „Chłopów”), bibułkarskie oraz zajęcia z wycinanki łowickiej. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. 
Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 

06.08.2017 „Reymontowskie spotkania z tradycją”
Piknik rodzinny wzbogacony turniejem 
gier i zabaw – impreza finałowa dla 
dzieci

Impreza finałowa podsumowująca cykl warsztatów odbędzie się. W 
ramach imprezy odbędzie się piknik rodzinny, na którym uczestnicy 
warsztatów zaprezentują zdobyte umiejętności. Imprezę wzbogaci 
turniej gier i zabaw dla dzieci i dorosłych.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. 
Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 

13.08.2017 „To ci śliczności…” – o stroju łowickim w 
reymontowskich klimatach. Warsztaty i lekcje muzealne

-„Kto len sieje, ten się odzieje” – dwie lekcje muzealne z warsztatami 
(temat: tkactwo i powstawanie stroju ludowego, część teoretyczna ze 
zwróceniem uwagi na twórczość Wł. St. Reymonta, prezentacja 
zabytków ze zbiorów muzeum, przymierzanie strojów wykonanych 
współcześnie; część praktyczna: tkanie fragmentu tkaniny na 
krosienkach tkackich

Skansen w Marzycach, gm. Zduny

19.08.2017 „Reymontowskie spotkania z tradycją”

Spotkanie z tradycją: koncerty 
zespołów ludowych, potrawy kuchni 
regionalnej, kiermasz sztuki ludowej, 
plenerowa zabawa ludowa

Spotkanie z tradycją na Zagrodzie Ludowej w Lipcach R. W części 
artystycznej wystąpią: A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta oraz Zespół 
Tańca Narodowego AZS WUM. Imprezę wzbogaci koncert w ramach 
18 Wędrownego Festiwalu „Kolory Polski”. W czasie imprezy 
odbędzie się kiermasz sztuki ludowej, sprzedaż potraw regionalnych i 
loteria. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. 
Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 

02.09.2017 "Wariacje na temat Reymonta" "Z Reymontem w roli głównej" Wycieczka do Łodzi do miejscplanu filmowego "Ziemi Obiecanej". 
Przygotowanie i prowadzenie dr Piotr Machlański

04.09.2017 "Wariacje na temat Reymonta" "Łódzkie szlaki Reymonta" Spotkanie z Ryszardem Bonisławskim Czytelnia Biblioteki w Aleksandrowie Łodkzim, pl. Kościuszki 12

09.09.2017 "Kolej" na Reymonta
Wydarzenie finałowe pn. „Kolej na 
Reymonta – stacyjka Reymonta 
wczoraj i dziś”

Punkt centralny eventu historycznego stanowi koncert Amatorskiego 
Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta, „Wesele Boryny’’ 
działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w 
Lipcach Reymontowskich

Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, ul. A. Frycza 
Modrzewskiego 9/11, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, filia Miejskiego Centrum 
Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

16.09.2017 "Wariacje na temat Reymonta" "Z Reymontem w roli głównej"
Wycieczka po województwie łódzkim do miejsc związanych z zyciem 
i twórczością Reymonta. Przygotowanie i prowadzenie dr Piotr 
Machlański

29.09.2017 „To ci śliczności…” – o stroju łowickim w 
reymontowskich klimatach.

Uroczystość poświęcona postaci Wł. 
St. Reymonta
 Pokaz rękodzieła

Koncert pieśni ludowych z regionu łowickiego oraz czytanie 
fragmentów powieści „Chłopi” Wł. St. Reymonta w wykonaniu 
Zespołu Śpiewaczego Ksinzoki z Łowicza oraz uczniów z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łowiczu
 Pokaz tkania samodziału na poziomym warsztacie tkackim 
prezentowanym na ekspozycji stałej w Muzeum w Łowiczu

Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7

29.09.2017 "Wariacje na temat Reymonta" "Malowanie Reymonta" Zabawy literacko-plastyczne.Malowanie obrazów na podstawie 
fragmentów utwórów Reymonta. Prowadzenie Viletta Wojcieszek W Cyztelni Biblioteki w Aleksandrowie pl. Kościuszki 12



01.10.2017 "Wariacje na temat Reymonta" "Z Reymontem w roli głównej"
Wycieczka po województwie łódzkim do miejsc związanych z zyciem 
i twórczością Reymonta. Przygotowanie i prowadzenie dr Piotr 
Machlański

02.10.2017 "Wariacje na temat Reymonta" "Miasto wielu kultur, miasto wielu 
twórców.Łódź Reymonta i Wajdy." Wykład dr Kamili Żyto

 MDK, Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 17/19

07.10.2017 "Wariacje na temat Reymonta" "Wariacje na temat Reymonta"-Finał
wystawa obrazów i zdjęć, koncert muzyki filmowej w wykonaniu tria 
smyczkowego Befane,konkurs wiedzy o Reymoncie w Czytelni 
biblioteki, pl. Kościuszki 12

13.10.2017 „Reymontowskie spotkania z tradycją” Ogólnopolski konkurs wiedzy o życiu i 
twórczości Władysława St. Reymonta

Impreza finałowa projektu podczas której przeprowadzony będzie 
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta adresowany 
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całego kraju. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. 
Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 




