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RZESZÓW, BIESZCZADY. Teatr im. Wandy Siemaszkowej chce dotrzeć ze swoją ofertą do 

najdalszych miejsc w Podkarpacia. 

 

Od lewej Tomasz Żak, Przemysław Sejmicki, Robert Żurek i Justyna Król podczas próby. 

Fot. Jerzy Lubas. 

W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej trwają próby do przedstawienia „Wyżej niż połonina”. 

- Tym przedsięwzięciem otwieramy cykl teatru wędrownego – mówi Jan Nowara, dyrektor 

rzeszowskiej sceny. - Uświadomiłem sobie, że nie wszyscy przyjadą do Rzeszowa do teatru, a 

nie wszyscy przyjdą do teatru. Naszą idea jest dotarcie tam, dokąd ludzie by nie przyszli. 

Jan Nowara chciał, by przedsięwzięcie odnosiło się do genius loci, by było to związane z 

magią mitem. Bieszczady nasuwały się same. 

Reżyserem i zarazem autorem tekstu jest Tomasz Antoni Żak, twórca alternatywnego „Teatru 

Nie Teraz”, działającego od 1980 roku w Tarnowie, związany także z Bieszczadami. 

- Dużo lat mi minęło bym Bieszczady ubrał w estetykę teatralną – mówi Tomasz A. Żak. - 

Bywałem w Bieszczadach, w siermiężnych latach siedemdziesiątych. Przyjaźniłem się także z 

Tadeuszem Janotą-Bzowskim, inspektorem parków konnych. 

„Wyżej niż połonina. Saga w VI aktach” to widowisko :zagrane i zaśpiewane” (będą utwory 

Wojtka Belona i Wolnej Grupy Bukowina), opowieść o ludziach upadłych, odmieńcach, a 

także artystach, szukających w Bieszczadach natchnienia. Jak dodaje, w Bieszczadach można 

odnaleźć wzorce postaci ze sztuki. Są nawet przywoływane w akcji po nazwiskach czy 

pseudonimach. 

- Niektórzy pojawią się na widowni – przewiduje Tomasz Żak. - Wojtek Belon jest 

podmiotem lirycznym, do niego się odnosi akcja. 

W obsadzie będzie można zobaczyć gościennie Przemysława Sejmickiego z Tarnowa, a także 

Justynę Król, Roberta Żurka, Roberta Chodura, Waldemara Czyszczaka i Mariolę Łabno-
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Flaumenhatf. W obsadzie każdego spektaklu będą też mieszkańcy, w której będzie on 

wystawiany. 

Na razie nie ma w planach wystawienie sztuki w Rzeszowie. 

Warto dodać, że Siemaszkowa współpracuje przy tym projekcie z Podkrpacką Regionalną 

Organizacją Turystyczną. 

- Tworzymy nowy projekt, mianowicie Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych – 

mówi Jan Sołek, prezes PROT. Zaangazowanych jest w ten pomysł 30 podmiotów. jednym z 

działań jest promocja poprzez wydarzenia kulturalne. Dwa spektakle odbędą się w obiektach 

leżących na szlaku, czyli w leskiej synagodze i olszanickim Pałacu Biesa. 

Sztuka będzie wystawiana: 

Premiera leska 

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  

Premiera bieszczadzka 

28 sierpnia 2015 r. Kino „Końkret”, Zatwarnica  

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

30 sierpnia 2015 r. Pałac Biesa Olszanica  

Premiera sanocka 

4 września 2015 r. dziedziniec zamku w Sanoku 

5 września 2015 r. – ruiny klasztoru w Zagórzu 

12 września 2015 r. – przystań Ośrodka Unitra w Polańczyku 

13 września 2015 r. synagoga w Lesku  

  

Wszystkie przedstawienia rozpoczną się o godz. 20. Cena biletu to 20 zł.  
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