
 

 

Warszawa, dnia 10 marca 2022 roku 
 
 
      PT. Organizatorzy Rejonowych 
      Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych'22 
 
    K o m u n i k a t  nr 1 
 

1. Otwieramy  oficjalnie  kolejny  rok  sejmikowego   trudu  i  sejmikowych  radości.     
Słowo „oficjalnie” ma tu swój sens, bo przecież wcześniej były liczne kontakty „bilateralne” - 

wzajemne wyjaśnienia, uzgodnienia.  Opóźnienie startu, w porównaniu z tradycyjnym układem, 

było celowe - czekaliśmy na rządowe obwieszczenia i prognozy, odnoszące się do zagrożeń 

pandemicznych. Warto było zacząć od kontaktów dwustronnych, warto było wyczekać na 

moment uspokojenia - dziś można żywić nadzieję, że przyjęty kalendarz okaże się dokumentem 

stałym, że nie trzeba będzie wnosić korekt, aktualizować. 
 

2. W  naszym sejmikowym gronie realizatorów w i t a m y Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach. 

Mając wsparcie Urzędu Gminy, będzie Ośrodek pełnił funkcję gospodarza rejonowego Sejmiku 

obejmującego województwa północno--zachodnie. Jesteśmy  przekonani, że załoga placówki, 

pod wodzą Pana  Dyr. Piotra Zielińskiego zapisze piękne karty w historii Sejmików. Deklarujemy 

pełną pomoc w tym dziele. 
 

3. Ponad 10 lat miejscem sejmiku z rejonu województw północno-zachodnich był GOK w 

Kaczorach. Przykro nam, że po długim, świetnym współdziałaniu, musieliśmy się pożegnać. 

Ściśle mówiąc – zostaliśmy pożegnani, bo dyrekcja placówki po prostu przerwała kontakt.  

Sejmik ubiegłoroczny odwołano tydzień przed potwierdzanym terminem, praca 6 zgłoszonych 

zespołów została zlekceważona. Ratowaliśmy sytuację dojazdami ekspertów do  teatrów, które 

zadeklarowały udział – przy obojętności dyrekcji GOK w Kaczorach.  Nasza propozycja p a r t 
n e r s k i e j (tylko wspólne uzgodnienia) współpracy spotkała się z milczeniem. 

 

4. Pora powrócić do dzisiaj – pisała przed laty poetka. Wraz z tym komunikatem wysyłamy pocztą 

elektroniczną regulamin i kartę zgłoszenia do sejmików. Oba te dokumenty „poszły” do druku, 

niebawem wyślemy po 10 egz w wersji papierowej; w razie potrzeby gotowi jesteśmy 

powiększyć ten nadział. 
  Chyba tyle ważnych spraw aktualnych (sejmikowych). Obyśmy te przyszłe mogli 

 realizować sprzyjającym klimacie, bez poczucia niepewności, zagrożenia.   

  Prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń i serdecznych pozdrowień.  
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