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Warszawa, dnia 12 października 2020 roku 
 
 
 

     K o m u n i k a t     
          w sprawie 37. Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej 
 
37 Sejmik Teatrów Wsi Polskiej został zaplanowany na 16 – 18 października br 
Jednym z ostatnich działań organizacyjnych było oddanie przed paroma dniami  do 
drukarni  Programu imprezy. Słowo wstępne kończyliśmy takimi zdaniami: Piszemy 
te słowa tydzień przed 37. Sejmikiem. Piszemy je w rozdarciu miedzy nadzieją i 
niepewnością. Zespoły chcą przyjechać. Tarnogród jest przygotowany do ich 
przyjęcia. I nikt nie wie, co dalej…  
 
 Niestety, dzisiaj już wiemy. Nie możemy przeprowadzić imprezy we 
wskazanym terminie. Długo rozważaliśmy ten problem w gronie organizatorów – w 
Tarnogrodzie i w Warszawie. Mamy przekonanie, że zrobiliśmy wszystko dla 
bezpiecznego przyjęcia Zespołów i publiczności (pisaliśmy o tym w kolejnych 
Komunikatach). A jednak wątpliwości nie ustępowały, bo przecież uważnie 
obserwowaliśmy rozwój epidemii, poznawaliśmy decyzje władz państwowych, opinie 
organów sanitarnych. I właśnie te ostatnie rozstrzygnęły: Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Biłgoraju …rekomenduje przełożenie terminu tej imprezy. 
 
 Dzisiejszy komunikat jest rezultatem wspólnych ustaleń władz Tarnogrodu i 
Towarzystwa – przyjmujemy następującą strategie działania. 
 
- 37 Sejmik nie obędzie się zaplanowanym w terminie 16 – 18 października. 
Równocześnie deklarujemy gotowość zorganizowania 37. Sejmiku Teatrów Wsi 
Polskiej w czasie gwarantującym bezpieczne jego przeprowadzenie. W tej kwestii 
pozostaniemy w stałym kontakcie z zakwalifikowanymi Zespołami oraz 
organizatorami sejmików rejonowych. 
 
- Nie możemy wykluczyć, że rozwój sytuacji uniemożliwi bezpośrednie spotkanie, 
dlatego przedstawiamy również  rozwiązanie alternatywne. Prosimy Zespoły, by w 
ciągu 15 dni przesłały rejestrację swojego spektaklu.- na adres ZG TKT oraz 
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. 
   Jeżeli nie dojdzie do przeglądu w Tarnogrodzie,  Rada Programowa Sejmików’20 i 
powołana już wcześniej Rada Artystyczna 37 Sejmiku,  obejrzą nagrania, uwzględnią 
opinie z sejmików rejonowych i przedstawią Organizatorom propozycję 
uhonorowania pracy zakwalifikowanych do sejmiku „finałowego”  Zespołów oraz ich 
kierowników. 
 
 Bądźmy razem w tym trudnym czasie, niechaj nas łączą dobre myśli, 
najlepsze życzenia i wiara w lepsze jutro. 
      Zarząd Główny 
      Towarzystwa Kultury Teatralnej 
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