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Wanda
Tekst – Wiesława Sujkowska

Reżyseria – Maria Sadowska i Joanna Grabowiecka

Scenografia i kostiumy – Ilona Binarsch

Muzyka – Maria Sadowska

Multimedia – Rafał Sakowski 

Obsada: Anita Jancia-Prokopowicz – Wanda 

Premiera 14 października 2017 roku na Małej Scenie Teatru Polskiego

O spektaklu
Wanda Rutkiewicz, legenda światowego himalaizmu, zdobywczyni ośmiu z czternastu 
ośmiotysięczników, pierwsza Europejka na Mount Evereście wraca na moment z góry, aby 
wytłumaczyć się ze swojego szaleńczego zapału, niezwykłego uporu i samotności towarzy-
szącej jej nie tylko w trakcie podejścia na szczyt. Tekst Wiesławy Sujkowskiej to opowieść 
o trudach wspinaczki i o trudnościach w zorganizowaniu wypraw, o niełatwej przeszłości 
i zmaganiu się z codziennymi ograniczeniami własnego ciała, o partnerach i przyjaciołach, 
którzy nie byli w stanie dotrzymać kroku ambicji.
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Od reżyserek
Jest pewnie tyle rodzajów wolności, ile ludzi na świecie. 

 A ja chciałabym powiedzieć o tym jednym rodzaju. Wolności od strachu. 
Wanda Rutkiewicz 

Wanda oswajająca strach w Sokolnikach. Wanda połykająca łzy rozpaczy po stracie bli-
skich. Wanda poszukująca olśnienia w Himalajach. Wanda pokonująca niewyobrażal-
ny ból. Wanda odkrywająca piękno i potęgę natury. Wanda egoistyczna i wymagają-
ca. Wanda szczęśliwa i spełniona. Wanda pijąca wódkę i opowiadająca kawały. Wanda 
realizująca się twórczo. Wanda przekraczająca granice ludzkiej wytrzymałości, by być 
pierwszą. Pierwszą Polką na Mount Evereście. Pierwszą kobietą na K2. Pierwszym czło-
wiekiem, który zdobędzie sześć ośmiotysięczników w ciagu roku. Wanda kochająca 
z pasją. Wanda obsesyjnie uciekająca przed stagnacją i bezruchem. Wanda żarliwie re-
alizująca swoje cele. Wanda poszukująca odpowiedzi na pytania ostateczne. I wreszcie 
Wanda samotna, zraniona, wychodząca naprzeciw przeznaczeniu. Która z prawd o niej 
jest najważniejsza? Najbliższa tej jedynej, niepodważalnej?  

Nie. Nie była „niezniszczalną maszyną do zdobywania szczytów”. Albo raczej nie tyl-
ko nią. Była jak kryształ górski. Krystallos w języku łacińskim oznacza lód. Ale kryształ, 
„choć wyglądem przypomina lód, w dotyku i działaniu jest ciepły i przyjemny.” Była peł-
na sprzeczności. W zależności od zaistniałej sytuacji, odkrywała jedną ze swoich twarzy. 
Jak kryształ, który dopiero przy bliższym spojrzeniu, odkrywa przed nami urodę jednej 
ze swoich ścianek. A miejsce, w którym te ścianki zbiegają się w jeden punkt, skrywa 
w sobie istotę tajemnicy Wandy, z którą wyruszyła w swoją ostatnią podróż. Na Kan-
czendzongę. Górę bogów. W stronę ekstazy, radości i euforii. W stronę ciszy. W miejsce 
możliwie najbliższe Absolutu.  

Joanna Grabowiecka

Wystawa zdjęć
Zapraszamy Państwa na wydarzenie towarzyszące – opowieści o tej niezwykle ciekawej 
postaci, zrealizowane dzięki współpracy z Wydawnictwem Literackim. Wystawa to nieco-
dzienna okazja poznania Wandy Rutkiewicz – nie tylko w trasie, w górach, lecz także w sa-
mochodzie wyścigowym czy na boisku siatkówki. Na kilkunastu zdjęciach prezentujemy in-
tensywne życie polskiej himalaistki wzbogacone o fragmenty książki.

Wystawa czynna w czasie spektakli teatralnych na Małej Scenie od 16 września 2017.
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Wiesława Sujkowska – tekst

Autorka tekstów piosenek, książek poetyckich, wydawca, scenarzystka. Absolwentka Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Teatral-
nej i Telewizyjnej im L. Schillera w Łodzi. 

Autorka teatralnej adaptacji powieści A. Sołżenicyna „Jeden dzień Iwana Denisowicza” oraz 
polskich tekstów piosenek do spektaklu „Jedną ręką”. Autorka tekstów piosenek z recitalu 
„Troszeczkę mi wstyd”, polskich tekstów piosenek Billie Holiday ze spektaklu „Lady Day” 
oraz scenariusza monodramu „Jutro będzie za późno” opowiadającego o losach Wiery Gran.

Scenarzystka widowisk estradowych „Pięćdziesiątka Staśka Wielanka” i „Na Kresy ze Staś-
kiem Wielankiem”. Redaktorka wielu książek (m.in. „Szlagiery starej Warszawy”) i tomików 
wierszy, autorka artykułów o piosenkach warszawskich. 

Maria Sadowska – reżyseria 

Wokalistka, reżyserka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka muzyczna. Na pol-
skiej scenie muzycznej obecna jest od ponad 20 lat. Wszechstronność pozwala jej łączyć tak 
różne gatunki jak jazz, funk, muzyka elektroniczna czy pop. 

Współpracowała z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami. Z Michelem Legrandem 
jako jedyna polska wokalistka wystąpiła na prestiżowym, jubileuszowym Festiwalu Jazz Jam-
boree. Współpracowała także m. in. z Michałem Urbaniakiem, Janem Ptaszynem-Wróblew-
skim, Bogusławem Mecem oraz Victorem Daviesem.

Ukończyła PWSFTViT na Wydziale Reżyserii i od lat z powodzeniem realizuje projekty filmo-
we. Jej pełnometrażowy debiut fabularny „Dzień Kobiet” (do którego również skompono-
wała muzykę) miał premierę na 37. Festiwalu Filmowym w Gdyni. Obraz był wielokrotnie 
nagradzany w Polsce i na świecie, m. in. Grand Prix 22. Film Festival Cottbus. 

W styczniu 2017 roku miał premierę jej najnowszy film pt. „Sztuka kochania”, który opowia-
da historię życia Michaliny Wisłockiej. Film zdobył wiele pozytywnych recenzji, był nomino-
wany do nagród filmowych – brał udział w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni w 2017 roku oraz w konkursie Polskich Filmów Fabularnych Festiwalu 
OFF CAMERA w Krakowie. 

Spektaklem pt. „Wanda” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej Maria Sadowska debiutuje jako 
reżyserka teatralna. Jest również autorką muzyki do tego przedstawienia. 
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Joanna Grabowiecka – reżyseria

Absolwentka kierunku Arts du spectacle na Université Paris VIII oraz teatrologii na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim (2005). Ukończyła także studium projektowania scenografii i dekoracji 
teatralnej w Paryżu, pod kierunkiem wybitnego francuskiego scenografa Daniela Lourado-
ur. Odbyła staże w paryskim Théâtre de la Ville oraz w Comédie Française.

Uczestniczka międzynarodowych warsztatów dramaturgicznych Université d’été européen-
ne – la mousson d’été w Pont-à-Mousson we Francji, a także licznych warsztatów teatral-
nych i tanecznych, m. in. pod kierunkiem Janusza Subicza i Nazareth Panadero z Tanzthe-
ater Pina Bausch (Niemcy), Mariki Hedemyr z Crowd Company (Szwecja) oraz Eduardo Gilio 
z Teatro Accion (Argentyna).

Autorka spektakli, m in.: „Kalkstein/Czarne Słońce” J. Holewińskiej (reżyseria) krakowskiej 
Łaźni Nowej i Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie (koprodukcja), „Migotliwa przestrzeń” na 
podstawie tekstów T. Różewicza i W. Szekspira (scenariusz, reżyseria, opracowanie muzycz-
ne, przestrzeń) w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie, „Ene due rike fake” M. 
Matuszak (reżyseria, opracowanie muzyczne, przestrzeń) w Teatrze Polskim w Poznaniu, 
„Gry ekstremalne” E. Gawlikowskiej-Wollf i E. Chowaniec (reżyseria) w Teatrze Dramatycz-
nym w Warszawie, „Pułapka Crescendo” w Teatrze Studio (scenariusz, reżyseria, przestrzeń), 
„Baal” (scenariusz i reżyseria) oraz inspirowane „Hamletem” Szekspira „Soliloquium mori”, 
cz. I: „H2O” w Teatrze Collegium Nobilium (scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne).

Reżyserka wielu czytań performatywnych, w tym m. in.: „Pogorzeliska” W. Mouawada, w ra-
mach VII edycji Festiwalu Bliscy Nieznajomi w Teatrze Polskim w Poznaniu, „Filokteta” He-
inera Műllera w Teatrze Powszechnym w Warszawie, „Chmur” Arystofanesa w Teatrze Dra-
matycznym w Warszawie oraz „Kamasutry”, „Elektry” i „Księgi Psalmów” w Laboratorium 
Dramatu.

Jej przedstawienia były pokazywane w Polsce, Francji, Serbii oraz w Niemczech, m. in. w Tha-
lia Theater na prestiżowym festiwalu Körber Studio Junge Regie w Hamburgu. 

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia naukowe w roku 
2008/2009. Współpracuje z katowickim Teatrem A Part przy organizacji Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuk Performatywnych A Part.

Anita Jancia-Prokopowicz

Aktorka teatralna i filmowa. W 1999 ukończyła studia na PWSFTviT w Łodzi. Występowała 
w teatrach: Ochoty w Warszawie, im. Wilama Horzycy w Toruniu, Powszechnym w Radomiu 
i Teatrze Stara ProchOFFnia w Warszawie. W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej zagrała z po-
wodzeniem w komediach: „Z twoją córką? Nigdy!” w reżyserii zespołowej Sceny Inicjatyw 
Aktorskich (2016) oraz „Boeing, Boeing” (2016) i „Wszystko w rodzinie” (2017) – oba w reży-
serii Witolda Mazurkiewicza.

Widzom srebrnego ekranu znana jest z seriali „Wataha”, „Szpilki na Giewoncie”, „Na dobre 
i na złe” czy „Barwy szczęścia”. Na dużym ekranie można ją było zobaczyć m. in. w dwóch 
filmach wyreżyserowanych przez Marię Sadowską: „Dzień kobiet” i „Sztuka kochania” oraz 
w filmie „Demakijaż” w reżyserii Marii Sadowskiej, Doroty Lamparskiej i Anny Maliszewskiej 
oraz filmie „Chemia” w reżyserii Bartosza Prokopowicza.
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Ilona Binarsch – scenografia i kostiumy

Projektant kostiumów, scenograf w teatrach dramatycznych, lalkowych, operowych, w te-
atrze tańca i filmie. Autorka kolaży i instalacji. Jej praca dyplomowa – kostiumy i scenogra-
fia do sztuki „Ubu król, czyli Polacy” A. Jarry’ego –  zdobyła Główną Nagrodę w Ogólnopol-
skim Konkursie na Najlepszy Dyplom ze Scenografii (Polskie Centrum Scenografii, Katowice 
2001).

W teatrze dramatycznym uznanie przyniosły jej m. in. kostiumy do spektaklu „Iwona, księż-
niczka Burgunda” W. Gombrowicza w reżyserii Artura Tyszkiewicza (Teatr im. J. Szaniawskie-
go, Wałbrzych), za które w roku 2006 otrzymała nagrodę na XXXI Opolskich Konfrontacjach 
Teatralnych. 

W roku 2004 uhonorowana została Nagrodą w X Ogólnopolskim Konkursie Na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej za scenografię i kostiumy do przedstawienia „36,6” w reżyserii 
Adama Ziajskiego. Współpraca z teatrem lalkowym zaowocowała Nagrodą za oprawę pla-
styczną do spektaklu „Świetliki” (Białostocki Teatr Lalek) w II Ogólnopolskim Konkursie na 
Teatralną Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej (2007).

Dla Teatru Telewizji Ilona Binarsch zaprojektowała m. in. kostiumy do poetyckiego przed-
stawienia „Umarli ze Spoon River” w reżyserii Jolanty Ptaszyńskiej (TVP1, 2007).

Szerokim echem odbiła się jej współpraca z Michałem Znanieckim dla Opery Wrocławskiej, 
gdzie przygotowała kostiumy do „Napoju miłosnego” G. Dionizettiego (2007) oraz „Otella” 
G. Verdiego (2008). Pracowała także przy czterech polskich prapremierach musicalowych: 
„Producenci” (2009) w reżyserii Michała Znanieckiego, „Wonderful Town” (2011) w reżyserii 
Zbigniewa Maciasa, „Rodzina Addamsów”(2015) i „Zakonnica w przebraniu” (2016) w reży-
serii Jacka Mikołajczyka.

Z Robertem Talarczykiem zrealizowała: musical „My Fair Lady” (2013) w Operze Śląskiej, 
spektakle „W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem” (2016) i „Sztuka Mięsa” (2015) w 
Teatrze Śląskim w Katowicach oraz „Inwazja Jaszczurów” w Teatrze im. H. Modrzejewskiej 
w Legnicy (2017).

Artystka współpracuje z Kabaretem Moralnego Niepokoju. Jest także autorką kostiumów 
do pierwszego sezonu serialu „Ucho Prezesa”.

W roku 2006 otrzymała Stypendium Artystyczne Miasta Poznania za osiągnięcia w dziedzi-
nie projektowania scenografii i kostiumów, a w 2012 Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania 
w w/w dziedzinie.

Prace Ilony Binarsch były eksponowane na wielu wystawach, m. in. na wystawie zbiorowej 
w Galerii Miejskiej w Zakopanem (w piątą rocznicę śmierci Władysława Hasiora) oraz w 
Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY w Krakowie. Została również zaproszona do udziału 
w wystawie na I Biennale „Środowisko Sztuki” w Poznaniu.

W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej współpracowała z Ingmarem Villqistem przy realizacji 
spektaklu pt. „Miłość w Konigshutte” (2012), do którego zaprojektowała kostiumy.


