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Warszawa, dnia 27 maja 2020 r.

PT Gospodarze
Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych

W poprzednim Komunikacie, datowanym 28 kwietnia br, przekazaliśmy informację, 
iż  po  konsultacjach  z  Partnerami   postanowiliśmy  podjąć  próbę  kontynuacji  tegorocznej 
edycji  SEJMIKÓW.  Przedstawiliśmy  projekt  ramowej  konstrukcji  przeglądów, 
podkreśliliśmy że kategorycznym warunkiem naszych działań  jest  możliwość zapewnienia 
bezpieczeństwa  uczestników,  ustaliliśmy zasadę  nadrzędności  decyzji  władz  centralnych  i 
samorządowych,  sformułowaliśmy  zakresy  zadań  Zarządu  Głównego  TKT  i  Gospodarzy 
sejmików przeglądów. 

Reakcja  naszych  Partnerów była  prawie  natychmiastowa  i  pozytywna.  Już  4  maja 
otrzymaliśmy e-mail  z Ożarowa – propozycja terminu:  22 -  23 sierpnia 2020. Niebawem 
mieliśmy następne odpowiedzi.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach zgłosił termin 20 września 2020. GOK jest w 
kontakcie z 20 zespołami ze swojego „terytorium” – kilka zgłosiło gotowość udziału, kilka 
innych prosiło o podanie dokładnego terminu.

Małopolskie  Centrum  Kultury  SOKÓŁ  w  Nowym  Sączu  i  gospodarz  spotkań 
Bukowiańskie Centrum Kultury podtrzymały wolę kontynuowania sejmiku i wskazały jako 
optymalny  termin  5  i  6  września  2020.  Przeprowadzono  rozmowy  z  4  zespołami 
wytypowanymi  z  Posiadów  Teatralnych  na  Orawie,  kontakty  z  Wojewódzkim  Domem 
Kultury  w  Rzeszowie  i  Regionalnym  Ośrodkiem  Kultury  w  Częstochowie  zaowocowały 
potwierdzeniem wytypowania 4 zespołów. 

Po zebraniu powyższych informacji, Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku 
Łukowskim  (przypomnimy:  Jubilat!  Ten  rok  to  50-lecie  narodzin  sejmikowania) 
zaproponowaliśmy drugi weekend września, czekamy na lokalne uzgodnienie.

Burmistrz  Paweł  Dec  już  wcześniej  powiadomił,  że  Tarnogród  oczekuje  na 
Sejmikowych gości –  w zmodernizowanym ośrodku kultury - w ustalonym terminie 16 – 18 
października 2020. 
Przekonani  o  obowiązku  kontynuacji  Sejmikowego  działania,  podbudowani  głosami 
Partnerów  -  wierzymy,  że  projekt  zostanie  zrealizowany.  Zostaje  zatem  przedstawienie 
nowego kalendarza Sejmików 2020.

- Ożarów - 22 - 23 sierpnia 2020
- Bukowina Tatrzańska          - 5 – 6 września 2020
- Stoczek Łukowski             - 12 – 13 września 2020

 - Kaczory             - 20 września 2020

- 37 Sejmik Teatrów Wsi Polskiej – Tarnogród, 16 – 18 października 2020.

Założenia  organizacyjno-porządkowe,  przypomniane  na  początku  komunikatu,  pozostają 
nienaruszalne.  Naszą  siłą  jest  wola  działania  i  determinacja;  naszą  nadzieją  –  dyscyplina 
społeczna, rozwaga i skuteczność w walce z zagrożeniem, przychylność losu.
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