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Warszawa, dnia 10 maja 2021 roku

PT Gospodarze
Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych
K O M U N I K A T nr 6
Minął miesiąc od poprzedniego kontaktu, wypada zdać kolejny „raport” o sejmikowych
sprawach. W komunikacie marcowym pisaliśmy o zmianie terminu rejonowego sejmiku w
Tarnogrodzie - na 21 – 23 maja. Pisaliśmy też o pewnych „zawirowaniach” z ustaleniem daty
sejmiku w Stoczku Łukowskim (przygotowania do jubileuszu miasta, zmiana dyrekcji ośrodka
kultury), w wyniku których przewidywaliśmy, że impreza odbędzie się na przełomie sierpnia i
września.
W połowie kwietnia jeszcze wierzyliśmy, że termin tarnogrodzki zostanie utrzymany,
ale rozwój wydarzeń „pandemicznych” niebawem kazał wprowadzić poprawkę. Miłym
natomiast znakiem były wieści o pobudzeniu zainteresowania zespołów – wolę udziału
zgłosiło ponad 10 teatrów. Podobną informację otrzymaliśmy z Kaczorów – 6 zespołów
pewnych, a z tą informacją - prośbę o przeniesienie sejmiku na początek września.
Jest koniec pierwszej dekady maja, sytuacja ”na teraz” wydaje się ustabilizowana.,
zwłaszcza, że rząd obwieścił plan znoszenia obostrzeń. W sejmikowym kręgu nadal mamy
niewyjaśnioną kwestię daty przeglądu w Stoczku Łukowskim, decyzje powinny zapaść w
ostatniej dekadzie miesiąca. W takim stanie rzeczy może przedstawić aktualny kalendarz
sejmikowania:
- Tarnogród
- Ożarów
- Bukowina Tatrzańska
- Kaczory
- Stoczek Łukowski
- 38. Sejmik Teatrów Wsi Polskiej, Tarnogród

- 11 – 12 czerwca 2021
- 3 – 4 lipca 2021
- 10 – 11 lipca 2021
- 5 września 2021
- VIII / IX 2021
- 15 – 17 października 2021.

Dodajmy na koniec, że jesteśmy po wstępnym uzgodnieniu z Dyrektorem Andrzejem
Sewerynem organizacji naszego wspólnego Festiwalu Wiejskich Teatrów ZWYKI w Teatrze
Polskim w Warszawie – prawdopodobnie (wszystko, co dzisiaj wybiega w przeszłość jest
tylko „prawdopodobne”) w II połowie listopada 2021.
Tyle informacji o tym, co dzisiaj, jutro, pojutrze… Czekamy na kontakty z Waszej
strony.
Życzymy wytrwałości. Jak zawsze najserdeczniej pozdrawiamy
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