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Rzeszów. Teatr Siemaszkowej ruszy w 

Bieszczady 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza na swój najnowszy bieszczadzki 

projekt "Wyżej niż połonina. Saga w VI aktach" w reżyserii Tomasza Żaka. 

 

Przedstawienie otwiera nową przestrzeń artystyczną, którą w nowej 

strategii "Siemaszkowej" określa klasyczne pojęcie "genius loci".  

"Wyżej niż połonina" to zagrane i zaśpiewane widowisko zaczerpnięte z życia legendarnych 

zakapiorów bieszczadzkich.  

Jest to historia zarazem tragiczna i wesoła, wypełniona śpiewem, zakręcona bieszczadzkimi 

biesami, ale mocno wpatrzona ponad połoniny, czyli tam gdzie prowadzą wszystkie nasze 

ścieżki - Do Nieba Bram.  

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, w które będą zaangażowani lokalni 

artyści.  

Projekt "Wyżej niż połonina" ma na celu zaktywizowanie lokalnych środowisk twórczych 

powiatów bieszczadzkich i dotarcie do miejsc nader często oddalonych od możliwości 

korzystania z oferty kultury wyższej.  

Realizatorzy dziękują Andrzejowi Potockiemu, znawcy Bieszczadów.  

***  

21 sierpnia 2015 r. cerkiew w Baligrodzie  

22 sierpnia 2015 r. Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej  

23 sierpnia 2015 r. remiza OSP w Wetlinie  

28 sierpnia 2015 r. Zatwarnica Kino "Końkret"  

29 sierpnia 2015 r. Ustrzyki Dolne - Muzeum Młynarstwa i Wsi  

30 sierpnia 2015 r. Olszanica - Pałac Biesa  

4 września 2015 r. Sanok - dziedziniec zamku  
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5 września 2015 r. Zagórz - ruiny klasztoru  

12 września 2015 r. Polańczyk - przystań Ośrodka Unitra  

13 września 2015 r. synagoga w Lesku  

**  

Bilety będą do nabycia przez Internet oraz na miejscu na godzinę przed spektaklem.  

Rezerwacja biletów:  

bilety@teatr-rzeszow.pl  

Dział Sprzedaży i Marketingu  

17 853 22 52 / 17 853 20 01 wew. 330, 341  

661 559 123/ 693 376 995  

W przypadku biletów zakupionych przez Internet wejście na spektakl będzie możliwe 

wyłącznie po okazaniu wydruku biletu! 

Materiał nadesłany 
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Realizacje repertuarowe 
Wyżej niż połonina (reż. Tomasz A. Żak)  
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