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Warszawa, dnia 5 października 2020 roku 
 
 
 
 

    Komunikat kwalifikacyjny 
           Rady Programowej 
       Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych 2020 
 
 
 Rada Programowa w składzie: Władysław Dubaj, Katarzyna Smyk, Lech Śliwonik 

(przewodniczący) i Jan Zdziarski, na posiedzeniu  w dniu 5 października 2020, dokonała 

kwalifikacji zespołów i spektakli do udziału w 37. Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w 

Tarnogrodzie (16 – 18 października 2020). Podstawą decyzji były rekomendacje Komisji 

Artystycznych i opinie oglądających  spektakle  członków Rady. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował o kilku  istotnych faktach i momentach 

tegorocznej edycji. Epidemia koronawirusa zmusiła do przełożenia tradycyjnych (czerwiec – 

lipiec) terminów 4 sejmików na okres późniejszy – konkretnie na sierpień i wrzesień.  

Pomimo tego zakłócenia, organizatorzy  otrzymali zgłoszenia udziału od 30 zespołów z 10 

województw. Zważywszy na czas, w jakim to się odbywa – rezultat  zaiste imponujący.   

Potem nastąpiły kolejne komplikacje i utrudnienia. W początkach lipca okazało się, że 

Stoczek Łukowski nie ma warunków do przeprowadzenia przeglądu (remont biblioteki, 

ośrodek kultury zajęty na księgozbiór, a amfiteatr w stanie wykluczającym użycie); Rada 

postanowiła, że jej przedstawiciele dojadą do zgłoszonych zespołów. Później konieczne 

okazało się (rosnący stan zakażeń) odwołanie sejmików w Kaczorach i Ożarowie; Stało to 

się tak nagle, że nie udało się, poza jednym przypadkiem,  zastosować rozwiązania 

podobnego jak w Stoczku.  W Bukowinie Tatrzańskiej trzeba było zmienić termin i formę 

przeglądu, ale sejmik zdołano przeprowadzić.  

 

 Łącznie obejrzano i oceniono – na sejmikowych przeglądach i w trybie „dojazdowym” 

-  21 widowisk. Było w tym zbiorze wiele spektakli dojrzałych artystycznie i interesujących 

poznawczo. Niestety, w tym roku mamy bardzo ograniczone możliwości zaproszenia do 

Tarnogrodu. Musieliśmy ustalić ścisły limit granych spektakli (przerwy na wietrzenie sali po 

próbie i prezentacji, opracowanie zasad ruchu w przestrzeni sejmikowej) oraz 

uczestniczących zespołów, a także ich członków (zachowanie dystansu społecznego, 

organizacja posiłków, bezpieczne noclegi). Kategorycznym priorytetem jest bezpieczeństwo 

uczestników – widzów, wykonawców, instruktorów, opiekunów, wolontariuszy. Kierując się 

takimi założeniami, Rada podjęła decyzję o zaproszeniu następujących zespołów/ widowisk: 

  
- Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy JARZĘBINA z Bukowej (woj. lubelskie) – Kumie, 
zróbcie mi gromnice 
- Teatr WZDOLSKIE KOŁOWROTKI z Bodzentyna (woj. świętokrzyskie) – U 
powroźnika  
- Zespół Ludowy JAWORZANKI z Jaworza (woj. świętokrzyskie) – Nase pranie pod 
lipą 
- Zespół ZAKUKAŁA KUKUŁECKA z Gałek Rusinowskich (woj. mazowieckie) – 
Ocepiny weselne 
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- Zespół Regionalny SPOD KICEK z Mordarki (woj. małopolskie) – Wyzwoliny na 
Kowola 
- Grupa Teatralna MARUSYNIANKI z Maruszyny (woj. małopolskie) – Dobrze jest se 
zaplanować. 
- Zespół ZAWSZE RAZEM z Woli Gułowskiej (woj. lubelskie) – U Maciejów na Gody.                         
- Teatr Ludowy TRADYCJA z Okleśnej (woj. małopolskie) – Jan Drda Igraszki z 
diabłem 
 
 Rada Programowa kieruje do wszystkich zespołów, które zgłosiły się do Sejmików’20 

szczere podziękowania – w czasie szczególnie trudnym podjęły one trud przygotowania 

widowisk, pokazały, że twórczy zryw jest możliwy w każdych warunkach, a teatralna pasja 

pomaga pokonać największe przeszkody. 

 

       Za Radę Programową 

 
       Lech  Śliwonik - Przewodniczący 
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