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Kontynuujemy nasz „zdalne” kontakty, by jednak zachować stałą łączność w 
sejmikowych sprawach. W połowie maja, sytuacja ”na teraz” zaczęła wyglądać na 
ustabilizowaną, zwłaszcza, że rząd obwieścił plan znoszenia obostrzeń. Nadal 
mieliśmy  niewyjaśnioną kwestię daty przeglądu w Stoczku Łukowskim, ale został już 
ustalony czas spotkania, a zatem i podjęcia decyzji. Wreszcie 25 maja wszystkie siły 
TKT ruszyły do Stoczka. Gospodarze w mocnym składzie: Burmistrz, 
przewodniczący Rady Miasta, nowy dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Tomasz 
Drosio; z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie stawili się Iwona Niewczas i 
Andrzej Osuch. Bardzo to była sympatyczna i konkretna rozmowa; okazało się, że z 
wielu powodów optymalnym terminem będzie 25 – 26 września. A ponieważ w 
ubiegłym roku nie powiódł się plan uczczenia 50-lecia sejmikowania w Stoczku, już 
teraz postanowiono szykować się do świętowania – za dwa lata – jubileuszu 50. 
Sejmiku („po drodze” zdarzyły się lata nie sejmikowe). 

    * 
Chcieliśmy już zamknąć ten komunikat informacją, że czekamy na Tarnogród, 

gdzie obejrzymy 10 zespołów z trzech województw. Tymczasem  pod koniec maja 
jeszcze coś się zdarzyło. Telefon z Nowego Sącza – jak zawsze miły, ale nieco 
zaskakujący: w sprawie zmiany terminu sejmiku w Bukowinie Tatrzańskiej. No i 
okazuje się, że wrzesień będzie najbardziej „wypełnionym” miesiącem. Bo, 
oczywiście, po przyjacielsku uzgodniliśmy – 18 i 19 września. Teraz liczymy, że 
żadnej niespodzianki nie będzie  i przesyłamy  aktualny kalendarz sejmikowania. 

   - Tarnogród    - 11 – 12 czerwca 2021 
   - Ożarów   - 3 – 4 lipca 2021 
   - Bukowina Tatrzańska - 18 – 19 września 2021 
   - Kaczory   - 5 września 2021 
   - Stoczek Łukowski   - 25 – 26 września 2021 
 

- 38. Sejmik Teatrów Wsi Polskiej, Tarnogród  - 1 5 – 17 października 2021. 
 Pięknie to wygląda – oby nadzieje dało się przemienić w rzeczywistość.  
       Ślemy serdeczne pozdrowienia 
 
 
  Jan  Zdziarski      Lech Śliwonik 
    Wiceprezes            Prezes 
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