
KOMUNIKAT 

Rady Artystycznej 

XXXIV Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej 
Tarnogród, 13 – 15 października 2017 r. 

 

RADA  ARTYSTYCZNA w składzie: 

  Piotr Dahlig 

  Katarzyna Smyk 

  Bożena Suchocka 

  Lech Śliwonik –  przewodniczący 

  Edward Wojtaszek    

  oraz Władysław Dubaj – sekretarz 

- obejrzała 12 widowisk, wskazanych przez komisje 5 sejmików międzywojewódzkich. 

Zakwalifikowany do udziału Teatr Antrakt z Bielska Podlaskiego nie przyjechał na Sejmik.  Z 

zespołami przeprowadzono spotkania warsztatowe, w których wydobyte zostały zalety i wady 

pokazanych widowisk . 

Dzięki życzliwości patronów i sponsorów Rada Artystyczna może przyznać nagrody za 

szczególne walory artystyczne i poznawcze spektakli. 

Otrzymują je: 

Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (po 1000 zł) 

-Zespół JANOWIACY z Janowa Lubelskiego za umiejętne połączenie tradycyjnych prac przy 

obróbce lnu z pięknym widowiskiem wokalno-tanecznym „Prządki” 

-Zespół Obrzędowy z Hańska za wartości poznawcze i plastyczną urodę spektaklu „Wilia Św. 

Jana” w sprawnym wykonaniu wielopokoleniowego zespołu. 

-Zespół KUJAWY BACHORNE NOWE z Osięcin za pełne, bogate poznawczo ukazanie 

obrzędowości dożynkowej oraz uwydatnienie kultury tanecznej i muzycznej Kujaw w 

spektaklu „Wieńcowe u dziedzica na Kujawach”. 

Teatr Ludowy TRADYCJA z Okleśnej za świetny scenariusz oparty na lokalnych 

autentycznych przekazach i pełne teatralnej magii, wysmakowane przedstawienie „Moje rzeźby 

ożyły”. 



-Teatr SIOŁO z Rakszawy za wzruszające i mądre, wykreowane prostymi środkami teatralnymi, 

oparte na znakomitym tekście Wiesława Myśliwskiego, przedstawienie „Requiem dla 

gospodyni”. 

 

Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego (po 1000 zł) 

-Teatr ZZA BORU z Zaboru za precyzyjne i zdyscyplinowane wykreowanie ośmiu 

zróżnicowanych postaci kobiecych, we wspólnie zbudowanym czystym stylistycznie spektaklu 

„Kocham cię strasznie, ale swoboda to wielka rzecz, czyli kobiety  

Witkacego”. 

-Teatr Obrzędowy WITKOWIACY za podjęcie w widowisku „Wykopki” oryginalnego tematu 

wspólnej pracy w polu oraz zindywidualizowanie postaci i wprowadzenie na scenę gwary 

krajeńskiej. 

-Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza za stworzenie pełnego życia obrazu pracy domowej, przy 

której spotyka się sąsiedzka społeczność oraz umiejętne wprowadzenie lokalnego repertuaru 

śpiewaczego w widowisku „Kisenie kapusty u Maciejów”. 

 

Nagroda Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie ( 1000 zł) 

-Zespół JARZĘBINA z Paszenek za stworzenie interesującego obrazka dramatycznego 

„Ożenek Franka”, nawiązującego do dawnego zwyczaju kojarzenia małżeństw. 

 

Nagroda Starosty Biłgorajskiego (1000 zł) 

-Zespół JAMNICZANKI z Jamnicy za pełne humoru i prawdy, dynamiczne i aktorsko 

zróżnicowane przedstawienie „Adwentowy wiecór w Walkowej chacie”. 

 

Nagroda Burmistrza Tarnogrodu (1000 zł) 

-Zespół GRABOWIANKI z Grabowa nad Wisłą za stworzenie rodzinnej atmosfery 

szczególnego czasu Bożonarodzeniowego w widowisku „Wigilijny dzień w Grabowie”. 

 

Nagroda Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego (1000 zł) 

-Zespół Góralski ZORNICA z Zakopanego za ambitną próbę stworzenia ludowego musicalu 

„Hanusine złote kierpce” oraz jego walory muzyczne i taneczne. 

 



 

 34 edycja Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej przebiegała w miłej, rodzinnej atmosferze. 

Poziom artystyczny prezentowanych spektakli był naprawdę wysoki. Pojawiły się 

zróżnicowane propozycje repertuarowe: od ludowego musicalu przez obrazki związane ze 

zwyczajami i obrządkami wiejskimi , inscenizacje obrzędów i prac, po ambitne propozycje 

dramaturgiczne. 

 Dziękujemy patronom i sponsorom - centralnym, wojewódzkim i powiatowym - za 

wsparcie, zapewniające kontynuowanie sejmikowych działań na rzecz rozwoju wiejskiego 

ruchu teatralnego. Władzom samorządowym Tarnogrodu oraz zespołowi Tarnogrodzkiego 

Ośrodka Kultury serdecznie dziękujemy za niezawodną sprawność organizacyjną, gościnność i 

stworzenie klimatu oczekiwanego spotkania przyjaciół kultury teatralnej. 
 

Tarnogród, dnia 15 października 2017 r.     

 


