
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
czyli Sejmiki 2013 

 

Najpierw – w lutym 1983 roku, w długich rozmowach grona 

współorganizatorów tarnogrodzkich spotkań wiejskich teatrów – zrodziła się 

idea: nadać ogólnopolski wymiar i zasięg temu, co najlepsze w dorobku 

sejmików w Stoczku Łukowskim i Tarnogrodzie – objąć cały kraj przeglądami, 

których ukoronowaniem będzie sejmik centralny. Potem były miesiące 

precyzowania koncepcji, szukania partnerów i środków finansowych. Z 

początkiem 1984 roku machina ruszyła. W 5 sejmikach międzywojewódzkich 

wystąpiły 64 zespoły z 30  województw; 13 najbardziej wartościowych 

widowisk otrzymało zaproszenie na przegląd finałowy. W tym miejscu 

najsłuszniej będzie sięgnąć do kronik – po opis  niezwykłego momentu. 

Zdaliśmy sobie sprawę, że oto narodziło się coś naprawdę oczekiwanego i 

potrzebnego, z szansami na dłuższe trwanie. I w takim nastroju usiedliśmy 15 

listopada 1984 roku w sali teatralnej tarnogrodzkiego domu kultury, a dyrektor 

Władysław Dubaj stanął przy mikrofonie, by powiedzieć to najważniejsze 

zdanie: „Drodzy przyjaciele na scenie i na widowni, szanowni goście – witam 

was w Tarnogrodzie na pierwszym Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej”. 

 

Wchodzimy w 30. rok sejmikowania. Spojrzenie na przebytą drogę daje 

nam prawo   do dumy. Sejmiki odbudowały teatr na wsi: na sejmikowych 

scenach  blisko 900 teatrów pokazało prawie 1,5 tysiąca widowisk, powstały 

nowe zespoły, reaktywowały działalność „stare” (niektóre ze 100-letnim 

dorobkiem). Zmienił się charakter wiejskiego ruchu teatralnego – 

zainteresowanie jego twórców przeniosło się z tandetnych „sztuczek” na 

inscenizację obrzędów, zwyczajów, prac domowych i polnych; dokonał  się  

nawrót do autentycznej kultury ludu polskiego.  Stali obserwatorzy podkreślają 

coraz wyższy poziom artystyczny przedstawień – wykonawstwa, reżyserii, 

konstrukcji scenariuszy. Dominują widowiska obrzędowe, ale w ostatnim 

dziesięcioleciu pojawiła się nowa jakość: z rodzimych obrzędów i zwyczajów – 

zachowując ich istotę – tworzy się obrazki dramatyczne, często znakomicie 

skomponowane, ze świetnym dialogiem, pełnokrwistymi postaciami. Długie lata 

wytrwałej pracy sprawiły, że doszło  do urzeczywistnienia  programu teatru 

ludowego, stworzonego przed 80 laty przez Jędrzeja Cierniaka, wspieranego 

przez Leona Schillera.  

To dlatego Sejmiki 2013 są wielkim świętem wiejskiego teatru. 

    

 29 stycznia 2013 roku, premierą „Irydiona”, stołeczny Teatr Polski 

rozpocznie obchody stulecia swego istnienia. Uczci je godnie, nie tylko dlatego 

że sto lat to piękny i rzadko osiągany wiek. Zobowiązuje do tego pamięć o 

imponującym dziele poprzednich pokoleń, o randze i prestiżu sceny, na której 



wystawiany był wielki repertuar narodowy i światowa klasyka, na której 

tworzyli najwybitniejsi polscy reżyserzy, grali najznakomitsi aktorzy. Odbędą 

się rocznicowe uroczystości, nowe premiery, spotkania, debaty. Mówimy o tym, 

bo ten jubileusz jest świętem całego polskiego teatru, ale mamy też powód 

szczególny – nasz wiejski teatr został zaproszony do udziału w rocznicowych 

wydarzeniach. Dyrektor Andrzej Seweryn zaproponował powrót do ze wszech 

miar udanego wspólnego przedsięwzięcia, jakim był dwa lata temu festiwal 

wiejskich teatrów ZWYKI i włączył go do programu stulecia. Wierzymy, że 

zdołamy urzeczywistnić piękne i zaszczytne dla naszego ruchu  zamierzenie.  

 
Styczeń 2013 roku 

* 
 

CELE PROGRAMOWE 

1. Upowszechnianie dorobku teatrów wiejskich poprzez 

- możliwość prezentacji poza lokalnym środowiskiem, 

- promocję najwartościowszych przedstawień w telewizji, radiu, prasie, 

Internecie. 

2. Doskonalenie zespołów i instruktorów poprzez konfrontację dokonań oraz 

pomoc metodyczną (seminaria, warsztaty, konsultacje). 

3. Tworzenie dokumentacji teatrów wiejskich. 

4. Inspirowanie wiejskiego teatru 

- do umiejętnego korzystania z tradycyjnej kultury ludowej, 

- do poszukiwania wartościowych dzieł dramatycznych, 

- do sięgania po różnorodne formy wypowiedzi scenicznej, 

- do podejmowania autorskich prób dramatopisarskich. 

5. Tworzenie tradycji stałych spotkań, integrujących zespoły i ich opiekunów. 

                                      ZASADY PROGRAMOWE 

1. Sejmiki mają charakter  n i e k o n k u r s o w y . 

Komisje Artystyczne mogą przyznawać nagrody za konkretne wartości 

artystyczne i poznawcze przedstawień. 

2. Zadaniem organizatorów i gospodarzy przeglądów jest stworzenie warunków 

do prezentacji widowisk oraz klimatu sprzyjającego wymianie opinii i 

podnoszeniu kompetencji. 

3. Komisje Artystyczne powołuje główny organizator w porozumieniu z 

gospodarzami sejmików. Zadaniem Komisji jest: 

- przeprowadzenie publicznych dyskusji metodycznych o przedstawieniach, 

     - przeprowadzenie zajęć warsztatowych, 

     - sformułowanie końcowego komunikatu – syntezy sejmiku, 

     - proponowanie spektakli na sejmik centralny, a także inne ważne zdarzenia 

        teatralne. 



Uwaga: decyzję o zaproszeniu zespołów na centralny Sejmik Teatrów Wsi 

Polskiej podejmuje Rada Programowa sejmików. 

ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Zgłoszenia – na adres właściwego gospodarza sejmiku – mogą przesyłać 

ośrodki kultury, oddziały TKT, a także same zespoły teatralne. 

2. Koszty podróży ponoszą zespoły lub patronujące im instytucje. 

3. Koszty noclegów i wyżywienia ponoszą organizatorzy. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia akredytacji na 

częściowe pokrycie niezbędnych kosztów przeglądu. 

Uwaga: zgłoszenie zespołu dziecięcego musi być uprzednio uzgodnione z 

gospodarzem sejmiku. 

 

 

 

TERMINY, PODZIAŁ WOJEWÓDZTW NA REJONY 

 

Tarnogród  8 - 10. 02. 2013                         Bukowina Tatrzańska 29 - 30. 06. 2013 

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury                       Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” 

Rynek 18; tel. 84 689 70 21                             ul. Długosza 3; tel.  18 443 52 15 

23-400 Tarnogród                                           33-300 Nowy Sącz 

e-mail: tok.tarnogrod@wp.pl                             e-mail: a.turewicz@mcksokol.pl                 

Lubelskie                                                           Małopolskie  

Mazowieckie                                                     Opolskie 

Świętokrzyskie                                                  Podkarpackie 

Podkarpackie                                                     Śląskie 

 

Kaczory 23. 06. 2013                                    Ożarów 6 - 7. 07. 2013 

Gminny Ośrodek Kultury                                   Gminna Biblioteka Publiczna  

ul. Pilska 1 tel. 67 284 22 29                            98-345 Mokrsko 233 tel. 43 841 18 06 

64-810 Kaczory                                                 e-mail: gbpmokrsko@wp.pl 

e-mail: gokkaczory@op.pl                                     Dolnośląskie 

Kujawsko-Pomorskie                                               Lubuskie 

Pomorskie                                                          Łódzkie 

Zachodniopomorskie                                         Wielkopolskie 

Wielkopolskie                                        

                                                           

                                                                                      

mailto:tok.tarnogrod@wp.pl
mailto:a.turewicz@mcksokol.pl
mailto:gbpmokrsko@wp.pl
mailto:gokkaczory@op.pl


Stoczek Łukowski 29 - 30. 06. 2013 

Miejski Ośrodek Kultury 

ul. Piłsudskiego 2 tel.  25 797-00-32 

21-450 Stoczek Łukowski 
mok_stoczek@o2.pl  

SEKRETARIAT – ZGŁOSZENIA 

Łukowski Ośrodek Kultury 

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 20 

tel. 25 798 32 72 

21-400 Łuków 

Lubelskie 

Mazowieckie 

Podlaskie 

Warmińsko-Mazurskie 

 

* 
XXX SEJMIK TEATRÓW WSI POLSKIEJ 

Tarnogród, 11-13. 10. 2013 r. 

 

ORGANIZATORZY 

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej  

* 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie 

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim 

Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie 

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu 

Bukowiańskie Centrum Kultury – Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej 

Urząd Gminy w Mokrsku 
Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ożarowie 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach 

Urząd Gminy w Kaczorach 
 

* 
PATRONAT i wsparcie finansowe 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

mailto:mok_stoczek@o2.pl

