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Spektakl "32 omdlenia" Teatru Polonia z udziałem gwiazd: Krystyny Jandy, 

Jerzego Stuhra i Jerzego Łapińskiego, miał być ozdobą ubiegłorocznych 

Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych, ale został odwołany z powodu nagłej 

choroby aktora. W zamian Krystyna Janda wystąpiła z mistrzowskim 

monodramem "Ucho, gardło, nóż" i obiecała, że wróci do Rzeszowa z "32 

omdleniami". Słowa dotrzymała, spektakl zaplanowano na 10 lutego w ramach 

tegorocznych RSK.   

To będzie już dwudziesta trzecia edycja Rzeszowskich Spotkań 

Karnawałowych. Z założenia zapraszane na nie spektakle korespondują z ideą 



karnawału i tym, co się z nim kojarzy: zabawą, radością, humorem, tańcem, 

muzyką.  

Trzonem spotkań są zaproszone spektakle:  

- 10 lutego 2017, godz. 19.00 Teatr Polonia w Warszawie, 32 omdlenia, reż. 

Andrzej Domalik - znakomite trio aktorskie: Krystyna Janda, Jerzy Stuhr, Jerzy 

Łapiński intrygująco przedstawia Czechowa w trzech jednoaktówkach. To popis 

aktorskiego kunsztu i mieszanka komizmu sytuacyjnego z pogranicza absurdu  

i szaleństwa.  

- 11 lutego 2017, godz. 19.00, Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę”, Colas 

Breugnon, reż. Tadeusz Wiśniewski - Stanisław Górka, gwiazda serialu 

Plebania, w monodramie noblisty Romaina Rollanda udowadnia, że wszystko 

jest kwestią odpowiedniego podejścia. Nawet życiowe niepowodzenia można 

potraktować lekko i z dystansu i wciąż radować się życiem. Colas to idealny 

przykład człowieka o niezłomnym optymizmie i niczym nieskalanej radości 

życia.  

- 12 lutego 2017, godz. 19.00, Teatr Ludowy w Krakowie, Sarenki, reż. Tomas 

Svoboda - to niezwykle wesoła komedia o losach trzech życiowych pechowców. 

Tytułowe sarenki spełnią po ich jednym życzeniu. Z życzeniami trzeba jednak 

uważać – mogą przysporzyć nie lada kłopotów. 

Po spektaklach odbędą się także imprezy towarzyszące: wieczór taneczny przy 

muzyce wykonanej na żywo przez Domarski Band, recital mistrzowski 

znakomitego Jerzego Derfla, akompaniującego Monice Świtaj oraz swing party 

– do wspólnej zabawy zaprosi Old Rzech Jazz Band, a profesjonalny sommelier, 

January Witaszewski, przyda temu wieczorowi smaku nutką wyśmienitych win. 



- Tradycyjnie tegoroczne Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe odbędą się 

podczas jednego z karnawałowych weekendów. Ich beztroską atmosferę chcemy 

nieco przełamać szczyptą refleksji nad tym, kim dziś jesteśmy. Te wątki 

podejmie troje młodych, utalentowanych reżyserów podczas czytań 

performatywnych, flirtując z tematem polskiego szaleństwa. Próbują oni 

powiedzieć, co dla nich oznacza idea „transpolonijności”, rozbroić ją i nadać jej 

świeży rys - zachęca rzeszowski teatr. Po każdym z czytań przeprowadzona 

będzie rozmowa z twórcami.  

Program czytań performatywnych: 7 lutego 2017, godz. 19.00, Ostatni brat, reż. 

Jakub Kasprzak, 9 lutego 2017, godz. 19.00, Wielcy inni, reż. Anika Idczak, 11 

lutego 2017, godz. 16.30, Dwie Polski, reż. Agata Dyczko.  

Bilety można zarezerwować/zakupić w Dziale Sprzedaży i Marketingu osobiście 

w siedzibie Teatru lub telefonicznie (017 853 20 01, wew. 341, 330, kasa 

biletowa: 017 850 89 89). 

Zainteresowanie wszystkimi imprezami jest ponoć ogromne. 

   

Cennik:  

imprezy towarzyszące: 20 zł,  

czytania performatywne: 5 zł,  

32 omdlenia: 100 zł parter, 90 zł balkon,  

Colas Breugnon: 60 zł parter, 50 zł balkon 

Sarenki: 80 zł parter, 70 zł balkon. 


