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 Warszawa, dnia 04 września 2021 roku 
 
      PT Gospodarze 
      Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych 2021 
 
    K o m u n i k a t  nr  9 
 
 Wakacje minęły, wracamy do naszego trudnego (bo przecież pandemia trwa i nie wiadomo 
czego jeszcze możemy się spodziewać) sejmikowania. Od poprzedniego komunikatu minęły dwa 
miesiące, chcemy więc nie tylko zdać sprawę z aktualnej sytuacji, ale również przypomnieć, co za 
nami – dlatego dwa pierwsze punkty tej informacji.                                                
 1. Po trzech przełożeniach terminu, odbył się – w dniach 11 – 12 czerwca br – sejmik w 
 Tarnogrodzie. Udział wzięło 10 zespołów; organizację przeglądu  oparto na obowiązującej 
 zasadzie „dystansu społecznego” - ograniczony kontakt  między zespołami i z  publicznością, 
 ale cele programowe  zrealizowano, a Komisja Artystyczna dobrze oceniła jakość 
 pokazanych widowisk.  
 

2. Nie odbył się Sejmik w Ożarowie. Powód był najprostszy, najbardziej oczywisty: prawie nie 
było zgłoszeń. Zespoły z „ożarowskiego kręgu” kolejno powiadamiały organizatora, że 
pandemiczne warunki, zwłaszcza brak dostępu do sal,  uniemożliwiły przygotowanie 
spektakli. Zgłoszone oficjalnie dwa przedstawienia obejrzał, ocenił i opisał ekspert Rady 
Programowej Sejmików'21. 

 
3. Nie odbył się Sejmik w Kaczorach, choć sytuacja była diametralnie odmienna – gotowość 

udziału zgłosiło 6 zespołów, ale krótko przed zaplanowanym  terminem (na 5 września) 
gospodarz przeglądu, czyli GOK w Kaczorach, poinformował TKT, że zamierza odwołać 
spotkanie. TKT odpowiedziało: nie możemy nakazać, ani zakazać; nasza współpraca może 
być tylko partnerska. Wskazywało też, że nie ma rządowych obostrzeń, że odbywają się setki 
imprez. Dyrekcja GOK 30 sierpnia (niespełna tydzień przed terminem) przesłała do zespołów 
pismo: „W oczach części mieszkańców gminy przyjazd ponad 100 osób (…) mogłoby zostać 
odczytane jako lekkomyślność”. Zarząd Główny TKT sięgnął po sprawdzony sposób – 
zgłoszone spektakle obejrzą eksperci, dojeżdżając do zespołów (dwa już zostały obejrzane). 

 
4. Trwają przygotowania do Sejmików w Bukowinie Tatrzańskiej (18 – 19. 09) oraz Stoczku 

Łukowskim(25 – 26. 09). W obu miejscach odnotowano po kilka zgłoszeń. W obu też 
przewidziano różne warianty rozwiązań organizacyjnych, a konkretnie – możliwości udziału 
publiczności.  

      
5.  Niezmienną gotowość przyjęcia najlepszych zespołów deklaruje Tarnogród – gospodarz 38. 

Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Impreza został zaplanowana na 3 dni (15 – 17 października 
21), czyli „jak za dobrych czasów”. Jaki będzie ostateczny kształt – sprawdzimy już 
niebawem. 

 
6. Równie niezmienna jest wola Teatru Polskiego im Arnolda Szyfmana w Warszawie i 

Towarzystwa Kultury Teatralnej – zrobimy wszystko – oczywiście, w granicach 
obiektywnych możliwości, rozsądku i poczucia odpowiedzialności – by VIII Festiwal 
Wiejskich Teatrów ZWYKI  (27 – 28 listopada 21) mógł się odbyć 

        Łączymy serdeczne pozdrowienia 
        
  Jan   Zdziarski      Lech Śliwonik 
    Wiceprezes            Prezes 

 
Zarząd Główny 
02-309 Warszawa 
Słupecka 9 lok. 3  
www.tkt.art.pl  
tel.  22  825 34 89 
602 57 47 08 
e-mail: tkt@tkt.art.pl  


