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Projekt teatralny „Wyżej niż Połonina. Saga 

w VI aktach” 

Bieszczady. Fot. 

http://www.freeimages.com/profile/tomekjac 

Informowoliśmy już o tym, że Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, rusza z nowym 

projektem „Wyżej niż Połonina. Saga w VI aktach” w reż. Tomasza Żaka. 

Będzie to widowisko teatralne, opowiadające o legendarnym świecie ludzi Bieszczadów. 

Premiera spektaklu odbędzie się w pejzażu, o którym opowiada. I to tam widowisko 

okrzepnie, wędrując po miejscach związanych z opowiadaną teatrem historią. Temu 

wędrowaniu będą towarzyszyć działania dodatkowe – spotkania autorskie i wernisaże 

plastyczne, w które będą zaangażowani lokalni artyści. 

Wyżej niż Połonina. Saga w VI aktach 

Aktorska trupa wędrując po miejscach związanych z opowiadaną teatrem historią, wraz z 

lokalnymi artystami  zaprasza w świat mitologii górskiej perły Podkarpacia. 

Przeżycie w nieprzystępnym i surowym klimacie wymagało karkołomnej pracy. Zwłaszcza w 

zawikłanym i krwawym okresie powojennym. Większość przyjezdnych, nie mogąc sprostać 

ciężkim warunkom, wyjeżdżała w bardziej przystępne rejony. 
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Prezentujemy niezwykłe widowisko o ludziach łaknących prawdziwych przygód i wyzwań, 

których przyciągał tutaj „zew przygody”, a także o artystach, którzy szukali tutaj natchnienia. 

Jest to także opowieść o wyobcowanych odmieńcach, zakapiorach i ludziach zagubionych, 

którzy nie posiadali możliwości powrotu. Wegetując latami, imali się różnych zajęć i nader 

często swe frustracje topili w alkoholu. 

„Wyżej niż Połonina. Saga w VI aktach” to historia zarazem tragiczna i wesoła, wypełniona 

śpiewem, zakręcona bieszczadzkimi biesami, ale mocno wpatrzona ponad połoniny, czyli tam 

gdzie prowadzą wszystkie nasze drogi – Do Nieba Bram. 
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Informacje na temat projektu bieszczadzkiego dostępne są na stronie internetowej Teatru 

im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

Informacja nadesłana 

 

http://blogwpodrozy.pl/wyzej-niz-polonina-czyli-bieszczady-w-teatrze/
http://teatr-rzeszow.pl/
http://teatr-rzeszow.pl/

