Komunikat
Rady Programowej
Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych 2019
I.
Wcześniej zaplanowany termin 36. Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej 11 – 13
października br uważamy ciągle za aktualny, ale oczywiście czekamy na decyzję Prezydenta
R.P. o dacie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Gdyby okazało się, że doszło do
kolizji, tak szybko jak to będzie możliwe powiadomimy o nowym terminie Sejmiku.
II.
Rada Programowa w składzie: Władysław Dubaj, Lech Śliwonik (przewodniczący)
oraz Jan Zdziarski, na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2019 dokonała kwalifikacji zespołów i
spektakli do udziału w Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej (Tarnogród, 11 – 13 października
2019). Rada opierała się na oglądzie sejmików rejonowych oraz na ich dokumentacji,
szczególnie opiniach Komisji Artystycznych.
Rada – przy podejmowaniu decyzji o kwalifikacji – wzięła pod uwagę dwie istotne
kwestie:
- Zmianę terminu sejmiku międzywojewódzkiego w Ożarowie – gospodarze, w
uzgodnieniu z głównym organizatorem, zaproponowali, by sejmik odbył się wyjątkowo w
dniach 14 – 15 września br (okazało się, że termin czerwcowy koliduje z terminem Festiwalu
w Kazimierzu, co uniemożliwiło kilku zespołom udział w sejmiku). Kwalifikacja uwzględnia
możliwość dopełnienia listy o wybrane spektakle z Ożarowa.
- Ograniczeni względami organizacyjnymi i ekonomicznymi, doceniamy jednak
jakość tegorocznych widowisk, dlatego Rada postanawia wskazać dodatkowo propozycje do
uwzględnienia w przypadku znalezienia „oszczędności” w kosztach Sejmiku Teatrów Wsi
Polskiej , także w razie niemożności występu któregoś z zespołów z „listy głównej”.
- Grupa Obrzędowa ROCHY z Sędziszowa Małopolskiego (pow. ropczycko-sędziszowski,
woj. podkarpackie) Zagorzycka kolęda z Herodem
- Zespół „Czeremcha” z Gromady (pow. biłgorajski, woj. lubelskie) Darcie pierza pannie
młodej na wiano
- Zespół Świętokrzyskie Jodły ze Śniadki Drugiej (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie)
Ocepiny
- Zespół ZAWSZE RAZEM z Woli Gułowskiej (pow. łukowski woj. lubelskie) Okrężne u
sołtysa
- Zespół RUMENOK z Hołowna (pow. parczewski woj. lubelskie) Przyjmowanie księdza
po kolędzie
- Teatr Obrzędowy Lubominianki z Boniewa (pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie)
Jaka mać taka nać
- Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego (pow. leszczyński, woj.
Wielkopolskie) Wesele bukówieckie
- Zespół GÓRALSKO BRAĆ z Łopusznej (pow. nowotarski, woj. małopolskie) Syćko się
wraco
- Zespół Regionalny GORCE z Kamienicy (pow. limanowski, woj. małopolskie) Tarcie lnu

- Teatr Ludowy TRADYCJA z Okleśnej (pow. chrzanowski, woj. małopolskie) Historia
żółtej ciżemki

Rezerwa:
- Zespół „Mirowianki” z Mirowa (pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie) Chrzciny
- Zespół Ludowy „Jaworzanki” z Jaworza (pow. kielecki, woj. świętokrzyskie) Zastole i
oczepiny
- Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina (pow. wejherowski, woj. pomorskie) Jak
Kaszubi święto Marcina zapamiętali
Do spotkania w Tarnogrodzie pozostały jeszcze trzy miesiące. Gorąco zachęcamy do
przypomnienia sobie uwag i porad Komisji Artystycznych sejmików międzywojewódzkich.
Przypomnienia i wykorzystania, bo po Sejmiku najbardziej wartościowe przedstawienia będą
zaproszone do prezentacji na scenie Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w Warszawie, w
ramach V Festiwalu Wiejskich Teatrów ZWYKI.
Do zobaczenia na 36. Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej.
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