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Warszawa, dnia 6 lipca  2020 roku 
 
 
     K o m u n i k a t 
            Rady Programowej 
       Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych 2020 
 
 Rada Programowa  w składzie: Władysław Dubaj, prof. dr  hab. Katarzyna Smyk, 
Prof. Lech Śliwonik - przewodniczący, Jan Zdziarski, dokonała analizy sytuacji, jaka 
ukształtowała się w Stoczku Łukowskim. 
 

1. Rada przyjęła informację o wynikach narady, która odbyła się 1 lipca br w Stoczku 
Łukowskim. Uczestniczyli w niej -  Przedstawicielka Burmistrza miasta, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury Maciej Moreń oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w Lublinie dr Artur Sępoch i pracownicy WOK. Stoczkowscy gospodarze 
poinformowali, że z przyczyn lokalowych muszą w tym roku zrezygnować z 
organizacji zaplanowanego na połowę września Sejmiku; 
- Do pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury  przeniesiono zbiory i wyposażenie 
Miejskiej Biblioteki, której remont  skończy się nie wcześniej niż w listopadzie. 
- Sala gimnastyczna Zespołu Oświatowego (zastępczo udanie pełniła funkcje 
gospodarza w 2016 roku) nie spełnia wymagań wprowadzonych w związku z 
pandemią (tylko jedno wyjście, brak osobnych garderób,  niemożność utrzymania 
„dystansu społecznego”). 
-  Amfiteatr jest w istocie tylko miejscem o tej nazwie, jedyne jego faktyczne elementy 
to przestrzeń i prowizoryczna scena; koszt doprowadzenia do funkcjonalności byłby 
bardzo wysoki – nie na miarę możliwości miasta. 
 

2. Rada Programowa uznała, że należy zrobić wszystko, by uniknąć w y k l u c z e n i a 
z tegorocznego sejmikowania wiejskich teatrów, tradycyjnie przynależących 
organizacyjnie do stoczkowskiego sejmiku,.  W duchu tego przekonania, Rada 
przyjęła następujące rozwiązanie w ramach obowiązującego regulaminu:  
 
- Zespoły z rejonu stoczkowskiego, chcące uczestniczyć w Sejmikach’20, mogą 
zaprezentować zgłoszony spektakl we własnej siedzibie bądź w innym wybranym 
przez siebie miejscu. Na występ  przyjedzie przedstawiciel Rady Programowej. 
- Termin zgłoszenia spektaklu do udziału w Sejmikach’20 – 1 września 2020 r. 
- Termin prezentacji zgłoszonego spektaklu – do 20 września 2020.  
   U w a g a! termin ten wymaga bezpośredniego uzgodnienia z koordynatorem 
sejmików rejonu stoczkowskiego. 
- Rada – w porozumieniu z dyrekcją WOK w Lublinie – ustanawia funkcję 
koordynatora  i powierza jej pełnienie Pani Iwonie Niewczas. 
   Koordynator przyjmuje zgłoszenia udziału  i ustala kalendarz prezentacji. 
- Najwartościowsze z zaprezentowanych spektakli zostaną zaproszone na 37. Sejmik 
Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, zaplanowany na 16 – 18 października 2020. 
 

3. Ustalamy znak-hasło oznaczające działania odnoszące się do tego rejonu 
przeglądów:  SEJMIKI – W kręgu Stoczka 2020. 
Tym skrótem będą sygnowane korespondencje i dokumenty (np. druki, zgłoszenia) 
dotyczące kwalifikacji rejonowych. 
      Za Radę Programową 
      Prof. Lech Śliwonik - przewodniczący 
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