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Mieliśmy ogromne szczęście – trafiliśmy na ciekawe czasy, wspaniałych Mistrzów 
i na siebie nawzajem, bo niezwykłe osoby przewinęły się przez teatr przez te lata. 
A wreszcie – trafiliśmy na wyjątkowe Miejsce na Ziemi, gdzie dane nam było zoba-
czyć, jak na naszych oczach odrodziła się wioska Wolimierz, lasy ponownie zarosły 
Góry Izerskie, zniknęły granice i narodziła się Nowa Kultura…

Jemiołka Izerska – Szefowa Stacji Wolimierz, twórczyni Kliniki Lalek

Teatr wiejski to było szaleństwo, które jest 

szaleństwem młodości. Jest to jakieś szaleństwo, 

ale w sztuce, w kulturze powinno tak być. Właśnie 

skończyli studia, mieli młodzieńczą energię. Tam 

sprzyjała im jakaś opatrzność! Jak w bajce!

Stanisław Wolski – aktor Teatru Kalambur

Kormorany grały na żywo 

do spektakli Kliniki. To były 

niesamowicie ekstatyczne i 

transcendentalne doświad-

czenia. Występowaliśmy w 

wiejskich spektaklach i miej-

skich paradach. Pamiętam też 

nomadyczną trasę przy okazji 

festiwalu teatralnego w Awinion 

i całkowicie surrealistyczne 

występy na wystawie światowej 

Expo’92 w Sewilli, gdzie repre-

zentowaliśmy polską kulturę.

Yola Ponton – Grupa LuXus

Klinika Lalek to projekt teatralny. To trzydzieści lat działań 

dziesiątek aktorów, artystów i całej społeczności przyjaciół. 

To wspólne spektakle, akcje, przedstawienia, eskapady. 

Klinika Lalek jest teatrem wędrownym. „Niesienie święta” - 

takie hasło wytycza nasz twórczy, radosny szlak

Wiktor Wiktorczyk – Ojciec Dyrektor Kliniki Lalek
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Pomysł świętowania tej rocznicy przez wydanie książki 
o Klinice Lalek pojawił się szybko, spontanicznie, rozbłysnął 
jak petarda. Od początku wiadomo było, że książka będzie 
opierać się na archiwalnych zdjęciach i wspomnieniach osób, 
które przez te 30 lat brały udział w działaniach teatru. Jasne 
było, że nie mamy zamiaru naukowo analizować fenomenu 
Kliniki Lalek i zostawiamy to zadanie teatrologom, socjologom 
czy kulturoznawcom. Od razu wyobraziliśmy sobie tę książkę 
z mnóstwem zdjęć i innych materiałów graficznych.

Prace nad książką biegły wielotorowo. Ja akurat zajęłam 
się zbieraniem wspomnień, co jest dla mnie pasjonującym 
zadaniem. Trzeba pojechać, spotkać się, choć odrobinę wejść 
w czyjeś uniwersum. Tutaj stanęłam przed dylematem, z kim 
przeprowadzić rozmowę, czyje wspomnienia nagrać, spisać, 
opracować i w końcu zamieścić w książce. Wstępna lista osób 
zaangażowanych w działalność Kliniki Lalek w ciągu ostat-
nich 30 lat liczyła 50 osób. Nie sposób dotrzeć do nich wszyst-
kich – zajęłoby to kilka lat, a my mieliśmy tylko kilka miesięcy. 

Z góry skazana na niedosyt wybierałam naszych roz-
mówców dość arbitralnie – ktoś akurat był na miejscu, kogoś 
znałam osobiście, innych polecili Wiktor lub Jemiołka. Podsta-
wowa staranność dotyczyła tego, żeby dopuścić do głosu osoby 
aktywne w Klinice Lalek w różnych okresach jej działalności. 
Proszę o wyrozumiałość te wszystkie osoby, które z racji swo-
ich związków, niekiedy nawet długoletnich, mogłyby się tu 

znaleźć, a jednak ich tu nie ma. Nie wynika to z przeświadcze-
nia o ich mniej znaczącej roli w Klinice Lalek, lecz z ograniczeń 
czasu i miejsca. Stąd dość efemeryczny charakter tej książki – 
wystarczyłoby wyjąć jedną osobę i zastąpić jej wspomnienia 
wspomnieniami kogoś innego, od razu padłoby nowe światło, 
pewne sprawy widać by było bardziej, inne odeszłyby w cień. 
Zresztą wspomnienia same w sobie nie są stałe.

Plastyczny charakter Kliniki Lalek i dbałość o Formę spra-
wiały, że zdjęcia od początku wydały się w tej książce nieodzow-
ne. Fotografii i innych materiałów graficznych szukaliśmy nie 
tylko w zasobach teatru. Zwróciliśmy się do znajomych, fanów 
teatru, dawnych aktorów i twórców z prośbą o udostępnianie 
archiwalnych zdjęć. Dziękujemy wszystkim, którzy podsyłali 
swoje pamiątkowe fotografie. Zdjęcia nie są tu tylko ilustracją 
tekstu, to ważna integralna część książki. Ogromną pracę wyko-
nali w tym zakresie Jemiołka, Ponton i Szymon.

Dziękuję wszystkim rozmówcom za poświęcony czas 
i spotkania.

Dziękuję Wioli Cerkiewicz, Jemiołce i Natalii Klinowskiej 
za pomoc w transkrypcji wywiadów, Oli Synowiec za redakcję, 
Pontonowi i Marcie Jankowskiej za ilustracje, Szymonowi za 
skład pod presją czasu. Dzięki nim wszystkim udało się dopro-
wadzić do wydania książki na Festiwal XXX lat Kliniki Lalek.

Anna Hernik

KliniKa laleK  
ma 30 lat!



Współzałożycielka i aktorka Teatru Klinika Lalek od 1988 
do 2004 roku. Zajmowała się dokumentacją historii Teatru, 
zbierając artykuły, zdjęcia i plakaty. Razem z Wiktorem 
Wiktorczykiem zainicjowali powstanie Międzyplanetarnego 
Królestwa Sztuki Wolimierz, wychowali tu dwójkę 
dzieci – Wikę i Wincenta. Obecnie prowadzi na Stacji 
Wolimierz Miejsce otwarte na Spotkania i Edukację 
w bliskości z Naturą. Co roku organizuje międzynarodowy 
letni Festiwal artystyczno-ekologiczny. Pisze artykuły 
dokumentujące życie artystyczne w Wolimierzu. 



szystko zaczęło się na pierwszym roku Studiów Lalkar-
skich w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wro-
cławiu. Pomysłodawcą stworzenia Teatru był Wiktor1. 
Od początku studiów rozpierała go energia i niektóre 
zajęcia wręcz prowadził, kiedy wykładowca miał słab-

szy dzień. Naradziwszy się z Balem2, który z kolei miał już niemal 
gotowe projekty lalek-archetypów, postanowili stworzyć własny 
zespół. Mieli listę osób, które widzieliby w składzie teatru, ale nie 
chcieli rozbijać roku i dlatego zapytali wszystkich. I właśnie aku-
rat dokładnie ci z listy chcieli w teatrze uczestniczyć!

Miałam zaszczyt być pierwsza na liście i byłam wtedy 
jedyną kobietą. Tak już zostało przez 3 lata studiów, ja i face-
ci: Wiktor, Sławoj3, Dudziu4, Balu, Ptaku5. A od drugiego roku 
jeszcze Anioł6 i Cyrol7. Dopiero potem dołączyła Kasia Kazik8.

Tak oto połowa roku założyła Teatr Klinika Lalek w lu-
tym 1988 roku. Szkoła na ulicy Powstańców była w tamtych 
czasach niezwykle przyjaznym miejscem – sprzyjającym 
twórczości i inspirującym do działań! Pedagodzy wspierali nas 
i cieszyli się z naszych sukcesów. Dostaliśmy nawet Nagrody 
Rektora, które odbieraliśmy obsypani brokatem.

Nocami można było pracować w kotłowni, gdzie była 
też studencka knajpka. Odbywały się tam nieprawdopodob-
nie szaleńcze imprezy, ze śpiewami, tańcami i happeningami. 
Prym wiedli Lechu9, Konop10, Dyła11, zresztą cała lalkarska brać 

1 Krzysztof Wiktorczyk

2 Andrzej Ball

3 Sławoj Jędrzejewski

4 Robert Dudzik

5 Paweł Sikora

6 Tomasz Chalecki

7 Marek Cyris

8 Katarzyna Chrzanecka

9 Darek Lech

10 Marek Konopczak

11 Włodzimierz Dyła

to był kwiat zabawy! Przecież każdy umiał i lubił śpiewać, tań-
czyć i improwizować. Oraz szokować!

Między imprezami i studiowaniem od rana do wieczo-
ra, nocami budowaliśmy w kotłowni nasze pierwsze lalki do 
„Mszy w czerni i bieli”. Głowy ze styropianu wycinał Balu, 
a dłonie Ptaku, reszta oblepiała kolejne warstwy butafory, czyli 
papieru z klejem. Pomysłem autorskim była konstrukcja lalek 
na plecako-stelażach, dzięki czemu uzyskaliśmy gigantyczne 
jawajki, bardzo plastyczne w animacji.

MIStRzoWIE
Co bardzo ważne – od zawsze mieliśmy szczęście do spotykania 
Mistrzów na naszej Drodze. Klinika Lalek wielce inspirowała się Te-
atrem Bread and Puppet. Widzieliśmy ich spektakl we Wrocławiu. 
A po latach Wiktor spotkał Mistrza Petera Schumana w Poznaniu, 
gdzie dostał od niego osobiste błogosławieństwo na wykorzysta-
nie ich teatralnego zwyczaju – rozdawanie chleba w spektaklach.

Pierwszym Mistrzem nauczycielem była Pani Anna Prosz-
kowska zwana przez nas Babcią Proszkowską. Uczyła nas od 
pierwszego roku tak zwanego „planu lalkowego”, czyli tego, że 
lalkarz nie musi mieć koniecznie lalki, może ożywić wszystko, 
każdy element otoczenia. Babcia pokochała tę część roku, z której 
wykluła się Klinika Lalek, nawet jeśli nie byli w jej grupie, za resz-
tą nie przepadała. Podobnie przedziwnie zdarzyło się z naszym 
kolejnym Mistrzem – Zygmuntem Molikiem, aktorem Teatru Gro-
towskiego. Sławoj zamarzył, żeby uczył nas Mistrz i zadzwonił do 
niego. Mistrz przystał na jego propozycję i zrobił z nami zajęcia 
z głosu na trzecim roku! Działa się magia i pokochaliśmy się z Mo-
likiem. Nawet zgodził się zrobić z nami dyplom! I tak oto nasze 
dyplomowe przedstawienie „Król Lear” wyreżyserował Zygmunt 
Molik – Mistrz wydobywania głosu z dowolnej części ciała i czło-
wiek widzący Energie! W „Królu Learze” są postaci dobre i złe. Te 
dobre były w naszym spektaklu ubrane na biało i Mistrz wyzna-
czył je spośród członków Kliniki Lalek, chociaż wtedy jeszcze nie 
wiedział, kto spośród studentów jest w Klinice, a kto nie. Magia 
i Energie towarzyszyły nam od początku.

Jemiołka – 
Joanna 
Wiktorczyk
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Po kilku miesiącach pracy i prób, 18 maja 1988 roku od-
była się premiera „Mszy w czerni i bieli” w ramach Festiwalu 
Spektakli Lalkowych Europy Wschodniej. Odbiór przeszedł na-
sze oczekiwania! Był entuzjastyczny! Pani Dziekan poprosiła 
nas, aby następnego dnia powtórzyć pokaz dla ważnych osób, co 
uczyniliśmy. Zapisałam słowa profesora Jurkowskiego (najwięk-
szy znawca teatru lalkowego w Polsce), który podszedł do nas po 
spektaklu i powiedział: „Już wiele masek i lalek wymyślono, ale 
wy znaleźliście swój własny wyraz! Tylko tak dalej!”

FEStIWAL tEAtRÓW ULICzNYCH
W JELENIEJ GÓRzE
Od czerwca 1988 Teatr Klinika Lalek zaczął być zapraszany na 
festiwale w całej Polsce i na świecie.

Pierwszy duży festiwal, na którym wystąpiliśmy, był też 
jednym z najwspanialszych, w których uczestniczyliśmy. Do 
Jeleniej Góry Alina Obidniak zaprosiła nas obejrzawszy premie-
rę spektaklu na podwórku w szkole na Powstańców. Międzyna-
rodowy Festiwal Teatrów Ulicznych był wówczas znany w całej 
Polsce i na świecie, a jego formuła – wprost genialna! Podczas 
jeleniogórskich festiwali wszyscy artyści – aktorzy, cyrkowcy, 
clowni i muzycy, najlepsze wariaty z całej Europy – wszyscy 
razem mieszkali w Domu Wczasowym Harnaś i naprawdę się 
integrowali. To było niezapomniane przeżycie! Międzynaro-
dowa integracja aktorów, klownów i muzyków, wspólne wy-
stępowanie i imprezowanie! Wiele przyjaźni przetrwało do 
dzisiaj. To na tym festiwalu Pinezka12 uczył mnie chodzić na 
szczudłach, pojawił się Filip13, który potem zawsze nam to-
warzyszył i współtworzył Klinikę! To wtedy poznaliśmy Teatr 
Performer, który przyjechał bez zaproszenia z ogonem rasta-
manów. Ludzie z tego teatru mieszkali w namiotach, a Hero14 
to nawet w dziurze wykopanej w ziemi. Jedli, co im wynieśli-
śmy ze stołówki. Za to kiedy sprzedali swoje drewniane rury, 
to postawili dwie beczki piwa! Znakomity był też pomysł, żeby 
cały festiwal jechał do małego miasteczka, gdzie cały dzień po-
kazywano spektakle, a na koniec odbywała się parada razem 
z mieszkańcami. Taki karnawał był prawdziwym Świętem, na 
który mieszkańcy czekali cały rok. W ten sposób już po pierw-
szym roku studiów trafiliśmy do Gryfowa i Mirska, jeszcze nie 
przypuszczając, że będą to kiedyś nasze najbliższe miasteczka!

Wtedy właśnie powstała idea, by po studiach kontynu-
ować działanie Kliniki Lalek i przenieść się w jakieś piękne 
okoliczności przyrody. Jeżdżąc z festiwalem po okolicach Jele-
niej Góry widzieliśmy mnóstwo opuszczonych domów, a na-
wet pałaców. Pierwszym, któremu lepiej się przyjrzeliśmy, był 
dom wczasowy w Miłkowie na stoku idealnym do zrobienia 
małego wyciągu narciarskiego. Pałac w Giebułtowie, w którym 
przebywaliśmy latem 1989 roku, to także część naszej historii. 

DRoGA Do WoLIMIERzA
10 czerwca 1989 roku po spektaklu w Krakowie podszedł do 
nas wielkiego wzrostu Niemiec i spytał: „How much?”. Następ-
nego dnia ustalaliśmy już trasę i warunki naszych występów 

12 Przemysław Grządziela

13 Filip Filipiuk

14 Herakliusz Lubomirski

Nasze dyplomowe przedstawienie 
„Król Lear” wyreżyserował 
Zygmunt Molik – Mistrz 
wydobywania głosu z dowolnej 
części ciała i człowiek widzący 
Energie! 
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w RFN z przyszłym managerem i wspaniałym przyjacielem – 
Jerrym Kilianem. Naszym tłumaczem był jego polski współ-
pracownik – Marek Jankowski, z którym z kolei zgadaliśmy się 
o naszych planach wiejskiego Ośrodka Sztuki. Marek zaprosił 
nas do obejrzenia pałacu, który dzierżawił i tak oto od 18 do 
22 sierpnia 1989 zamieszkaliśmy w ogromnych wnętrzach pa-
łacu w Giebułtowie i łataliśmy dach. Historia ta skończyła się 
w momencie, gdy burmistrz Mirska wycenił nieruchomość na 
nieosiągalną dla nas cenę.

Mimo że pałac w Giebułtowie okazał się ślepym zaułkiem, 
znajomość z Markiem Jankowskim miała kolosalne konse-
kwencje dla dalszych losów Teatru. Marek i Bożenka Jankowscy 
przyjaźnili się wówczas z Wiesią Dowchań i Markiem Wąsem 
z Wolimierza. Ci usłyszawszy, że jest teatr poszukujący swoje-
go Miejsca, natychmiast wysłali do nas telegram do Szkoły Te-
atralnej, że opuszczona wioska czeka! Teatr wraz z managerem 
Jerrym wyruszył na oględziny Wolimierza i była to miłość od 
pierwszego wejrzenia. Jerry orzekł: „Bierzcie tę wioskę!”.

10 czerwca 1989 roku po 
spektaklu w Krakowie podszedł 
do nas wielkiego wzrostu 
Niemiec i spytał: „How much?”. 
Następnego dnia ustalaliśmy 
już trasę i warunki naszych 
występów w RFN z przyszłym 
managerem i wspaniałym 
przyjacielem – Jerrym Kilianem
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Po drugim roku studiów popłynęliśmy do 
Finlandii na zaproszenie przyjaciółki Babci 
Proszkowskiej – Kristiny Hurmerinty, by od 
29 maja do 3 lipca 1989 roku wziąć udział 
w International Puppet theatre Festival w Vaasa



Wspólna Wielkanoc w 1992 roku przerodziła 
się w swoisty rytuał, bo trafiwszy do ziemi 
pozbawionej korzeni postanowiliśmy stworzyć 
tu nową kulturę – opartą o tradycję, ale też 
czerpiącą ze współczesności

Fot: Ponton
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Główny założyciel teatru 
Klinika Lalek i od trzydziestu 
lat jego motor napędowy. 
Wizjoner i reżyser. Prezes 
Fundacji na Rzecz Wspierania 
Kultur Alternatywnych 
i Ekologicznych. 
Współpracuje z teatrami 
z Polski i ze świata, 
doświadczony manager 
i organizator wielu 
koncertów, festiwali, 
warsztatów, imprez 
artystycznych. 
Pomysłodawca 
Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów Dla Dzieci 
„Dziecinada”



opowieści Kachunów o powstaniu Świata na począt-
ku pojawiła się delikatna wibracja. Moja przygoda ze 
sztuką też rozpoczęła się od dźwięków w Technikum 
Budowy Fortepianów w Kaliszu, które wybrałem, bo 
zachwycała mnie doskonałość brzmienia Steinwaya, 

perfekcja mechanizmu Yamahy i zupełnie inny, miękki i boga-
ty dźwięk Blutnera. Kierowałem się pasją w poszukiwaniu pre-
cyzji i ideału dźwięku. Tam odnalazłem piękne towarzystwo 
teatralne, zawarłem pierwsze znajomości. Tam też powstał 
pierwszy monodram. Wtedy też dostałem książkę, w której 
przeczytałem pamiętny tekst: „Pamiętaj, aby pasją twórczą 
było zawsze piękno i poszukiwanie prawdy, bo gdy pasja mi-
nie, pozostanie piękno i prawda. A jeśli pasją twórczą będzie 
brzydota i tworzenie iluzji, to w momencie, kiedy pasja minie, 
pozostanie brzydota i iluzja”.

Tak pozostało do dzisiaj. Wokół piękni ludzie, aktorzy, 
widzowie, dzieci.... Nieustanne poszukiwanie ideału współ-
brzmienia człowieka ze Sztuką, z Naturą, z Wszechświatem.

Dlaczego lalki? Pierwsze maski i lalki na ziemi były po-
łączeniem człowieka z bogiem, z uniwersum, były to formy 
mistyczne i rytualne. Lalka śmierci, maski rytualne, magia, 
magia formy, magia lalek – ma niezwykłą moc. No i uzależnia. 
To było podświadome. Czułem, że jeśli mam robić niezwykły 
teatr to musi być teatr lalek. A w teatrze dochodzi jeszcze Aktor 
– Człowiek z całym swoim kosmosem i precyzyjna animacja. 
Nawiązujemy z widzem kontakt poprzez formę. W teatrze lalek 
wszystko jest możliwe. To jest niezwykłe.

Naturalną koleją rzeczy poszedłem do Szkoły Lalkar-
skiej. A był to dziwny czas, koniec komuny, jakoś szaro, w ogóle 
nie wiadomo, o co chodzi. Ale też świetny czas, całe dnie i noce 
w szkole, eksperymenty, młodość i ekspresja. Postanowiliśmy 
założyć teatr. Chcieliśmy wszystko zmienić! Mało nam się po-
dobało w tym PRL-u, wybrzydzaliśmy, że ten teatr taki, a ten 
taki. A my chcieliśmy zrobić najlepszy teatr, jaki był możliwy! 
Chcieliśmy też, żeby szkołę skończyła grupa teatralna, a nie 
żeby się nasz rok rozpuścił gdzieś w świecie. Piękne cele temu 
towarzyszyły i zostały piękne, więc wszystko gra.

To byli świetni ludzie, w zasadzie każdy, kto się dostał na ten 
rok, był wielką, fajną indywidualnością. Każdy miał zupełnie inny 
abstrakcyjny talent i umiejętności, to byli świetni partnerzy. Zrobi-
liśmy sobie znakomity teatr, bo jeden świetnie rzeźbił, drugi malo-
wał, trzeci robił muzykę, od początku była to kreacja zbiorowa. Za-
częło się od tych siedmiu aktorów, w tym jednej aktorki – Jemiołki.

Chcieliśmy zmieniać świat. Spektakle były rewolucyjne, 
były poszukiwaniem. Kręciła nas forma, emocja, energia. Pozna-
liśmy nauczycieli, którzy pracowali z nami w tych dziedzinach. 
Przekaz nie był aż taki ważny, bo szukaliśmy odcieni ekspresji, dy-
namiki formy i tego, jak to działa na ludzi. Był to czas, kiedy uwa-
żaliśmy, że nie trzeba teatru rozumieć, a wystarczy przeżywać.

W czasach studiów razem podejmowaliśmy decyzje, 
czuliśmy moc grupy. Mieliśmy dużo możliwości, nie musieli-
śmy myśleć o forsie, mogliśmy być bardzo kreatywni. Każdy 
wyrażał swoje talenty. Zebrała się taka grupa ludzi, która paso-
wała do siebie jak jeden organizm.

Od razu dowaliliśmy naszą szczerością i dynamiką. Pierw-
szy spektakl „Msza w czerni i bieli” to była rewolucyjna historia, 
bardzo dobry show, duże fajne lalki, dynamit bez ściemy. Mocno 
inspirowaliśmy się wtedy Peterem Schumanem z Bread and Pup-
pet Theatre. Profesor Henryk Jurkowski, wybitny znawca teatru 
lalek, stwierdził: „Tyle już wymyślili masek i lalek na świecie, 
a wam udało się znaleźć swój własny, indywidualny styl”. No i to 
było ciekawe. Mobilizuje mnie to do dzisiaj. Grupa tak młodych, 
utalentowanych ludzi odkryła coś nowego w dziedzinie teatru. 
Może samą metodę działania, czy może nowy kierunek w poszu-
kiwaniach technik lalkowych i różnych instalacji teatralnych.

W szkole spotkaliśmy ciekawych, mądrych ludzi. I tak 
profesor Anna Proszkowska, pierwsza Dama polskiego teatru 
lalek, czyli Babcia, to wybitny pedagog i przyjaciel. Ukierun-
kowała naszą abstrakcję. Do dzisiaj pracujemy razem i rozglą-
damy się co dalej i jak co wychodzi. Ostatnio pracujemy nad 
„Balem manekinów”. Maestro Zygmunt Molik, Bogusław Kierc, 
Józef Frymet, Jacek Przybyłowski i wielu innych artystów peda-
gogów szlifowało nasze anarchistyczne i artystyczne skłonno-
ści. Z dzisiejszego punktu widzenia myślę, że z powodzeniem.

Wiktor – 
krzySztof 
Wiktorczyk



Pierwszy spektakl „Msza w czerni i bieli” 
to była rewolucyjna historia, bardzo dobry 
show, duże fajne lalki, jeszcze inspiracja 
Peterem Schumanem z Bread and Puppet 
theater

Fot: archiwum teatru KL
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NoWY EtAP – WoLIMIERz
Decyzja o przenosinach na wieś to był abstrakcyjny pomysł. 
Szukaliśmy miejsca, żeby po szkole teatr mógł od razu dyna-
micznie pracować, działać, tworzyć. Do Wolimierza przyje-
chaliśmy z naszym pierwszym managerem Jerrym Kilianem, 
który był od nas dużo dużo mądrzejszy doświadczeniem życio-
wym i zasugerował nam takie miejsce, a nie jakieś w mieście. 
Ale przejmując te wszystkie rudery i odcinając się od miej-
skiego źródła finansowania, nie mieliśmy kompletnie świa-
domości, w co się pakujemy. A tutaj w Wolimierzu zastaliśmy 
wczesne średniowiecze, nie było prądu, a woda tylko w studni. 
Gdzie tu miejsce na teatr? Tu chodziło w pierwszej kolejności 
o przetrwanie! Iść do lasu, królika złapać… Ale takie abstrak-
cyjne działania mają swój podświadomy sens. To był perfek-
cyjny plan, który w końcu się zrealizował! Myślałem wówczas, 
że bazę zrobimy w dwa miesiące, a tu już buduje się to ponad 
dwadzieścia lat! Dopiero teraz nabiera kształtu wizji sprzed lat.

Oczywiście od razu było wiadomo, że ma tu powstać 
studio nagrań, musi być szkoła. Wtedy profesor Łukaszewicz 
był pionierem zakładanie szkół Steinera w Polsce. Nam też się 
taka marzyła. Dziś mamy taką szkołę tuż za granicą po czeskiej 
stronie, w Jindrichovicach pod Smrkiem, dokąd również cho-
dzą dzieci z Wolimierza. To wszystko, co było planowane, to 
jest. Są artyści, każdy robi swoją sztukę, a wszyscy spotykają 
się na Stacji Wolimierz. I są wspólne festiwale. Plan na takie 
miejsce był od początku, tylko dłużej to trwało.

WoLNA tWÓRCzoŚĆ
W Wolimierzu odcięliśmy się od świata.

Zawsze mieliśmy tutaj luksus, że mogliśmy sobie pozwo-
lić na absolutnie ciekawe eksperymenty teatralne i artystycz-
ne, nawet tylko w kontekście poszukiwań formalnych, działań 
performatywnych, muzyczno-wizualnych. Nas nie obchodziła 
wtedy kariera w sensie miasto, publiczność, krawaty. Tu mie-

liśmy wolność tworzenia bez takich obciążeń, że trzeba sprze-
dać bilety, bo trzeba zapłacić za wynajem sali. Teatralne struk-
tury zamieniły się z produkcji przedstawień w poszukiwania 
artystyczne. I to zawsze w znakomitym towarzystwie! Zawsze 
działali z nami interesujący twórcy i to od nich w zasadzie za-
leżały temperatury, tematy i barwy spektakli.

W Wolimierzu skład teatru się zmienił. Dołączyli do nas 
okoliczni nowoosadnicy, którzy nie mieli wykształcenia teatral-
nego. Przyjęliśmy taką metodę pracy, takie założenie, że twórca te-
atru niekoniecznie musi mieć wykształcenie aktorskie. Owszem, 
jak jest zdolniejszy, to jest to ciekawsze, ale wykształcenie w tym 
kierunku nie ma znaczenia. Tutaj w Wolimierzu teatr tworzyły 
z nami indywidualności, łącznie z dziesięciorgiem dzieci Ewy, Asi 
i Jurka z Kopańca. Czasami jeździliśmy w trzydzieści osób, kreując 
teatralne sytuacje w całej Polsce. Do Avignon we Francji dojechali-
śmy w kilka busów. Mieszanka indywidualności.

MILo
Jednym z moich ważnych spotkań w sztuce było spotkanie 
Maestra Dariusza Milińskiego. Milo to mój brat i przyjaciel. On 
wybitny malarz, ja (może mniej wybitny) twórca teatru. Cudow-
ne spotkanie. Cudowny, bezkarny, twórczy i zwariowany czas. 
Najważniejszym naszym odkryciem było to, że rekwizyt, ma-
skę, lalkę można traktować jako oddzielne dzieła sztuki. Wró-
ciliśmy do istoty formy w teatrze. Zrobiliśmy z Milem spektakl 
„Zaproście mnie do stołu” i lale do „Kosmosagi o Ostatniej Kro-
pli Wody”. Ciekawe rekwizyt, świetne lale i maski. Wyraźniej 
pojawiła się istota piękna w teatrze. To były szczególne nauki. 
Korzystam z nich do dzisiaj. A Milo ze swoją piękną ekspresją 
stworzył własny świat teatru, zakładając Grupę Plastyczną Pław-
na 9 i w taki oto sposób stał się moim uczniem teatralnym.

Nasze „teatralne zabawki” (lalki, maski, rekwizyty) sta-
ły się bardziej artystyczne i magiczne. To były wehikuły, które 
przenosiły aktora i widza w zaczarowany świat teatru.

W Wolimierzu odcięliśmy się 
od świata. zawsze mieliśmy 
tutaj luksus, że mogliśmy 
sobie pozwolić na absolutnie 
ciekawe eksperymenty 
teatralne i artystyczne, 
nawet tylko w kontekście 
poszukiwań formalnych, 
działań performatywnych, 
muzyczno-wizualnych

Fot: Ponton



„Poemat o Słońcu i Księżycu” gramy 
do dzisiaj, bo to udana figura o układzie 
sił w kosmosie. Dzień, noc, Kobieta 
i Mężczyzna, yin, yang, Początek 
i Koniec, do którego docieramy na 
grzbiecie tęczowego Smoka
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Chcieliśmy zmieniać świat. Spektakle 
były rewolucyjne, były poszukiwaniem. 
Kręciła nas forma, emocja, energia

„Momo”, Scena rozciągania rąk lalkom, 1989. Fot: archiwum teatru KL 



Iza Pachulska – rękodzielniczka, prowadzi własną 
pracownię ceramiczną. Jej znakiem rozpoznawczym 
są anioły, które można znaleźć w wielu galeriach 
na Dolnym Śląsku. Współpracowała z Kliniką 
Lalek wykonując maski, lalki i elementy scenografii 
do kilku przedstawień. Ostatnio stworzyła 
nadnaturalnej wielkości ceramiczny serwis do 
herbaty do spektaklu „Zaczarowany stół”. Mieszka 
w Świeciu.

Karol Pachulski – aktor Kliniki Lalek wiele lat 
związany z zespołem, dołączył po przeprowadzce 
na wieś. Obecnie pracuje przy produkcjach 
telewizyjnych.

Kaja Pachulska – ukończyła studia na Wydziale 
Grafiki i Sztuki Mediów wrocławskiej ASP. Zajmuje 
się grafiką, rysunkiem i malarstwem. Jej prace, 
zarówno te z zakresu sztuki użytkowej (ilustracje 
do książek, okładki płyt), jak i artystycznej (obrazy 
i rysunki), zawsze opowiadają jakąś historię, często 
skrytą w misternych ornamentach.



za: Klinika Lalek sprowadziła się na wieś w 1991, a my 
zamieszkaliśmy tu w 1992 roku. Wszyscy się tu zna-
liśmy. Przyjeżdżaliśmy na wakacje w odwiedziny do 
Mirasa i tam poznaliśmy Wiktora, który jeszcze nawet 
nie miał domu na Szajbie. Wcześniej nawet wtedy nie 

znałam jego teatru. Dopiero jak się sprowadzili, to przywieźli 
te wszystkie rzeczy. Nam się podobało, że oni tu przyjechali. 
Cieszyłam się, że mamy takich znajomych, z którymi możemy 
coś wspólnie porobić i pogadać.
Karol: Zaczęliśmy jeździć do Mirasa, naszego znajomego z Wo-
limierza, na wakacje. Potem Wiktor z Jemiołką za grosze kupili 
dom naprzeciwko Mirasa, to były wtedy śmieszne pieniądze, 
i tam zamieszkali. Już były jakieś wspólne imprezy, zaczęliśmy 
rozmawiać i wtedy Wiktor zaproponował mi wyjazd. I tak to 
się zaczęło – wsiadłem w busa i pojechaliśmy. Sam żyłem tak 
cyrkowo jak Wiktor i może dlatego tak przypasowaliśmy. Może 
dlatego była między nami taka chemia.

To były frikowe, fajne wyjazdy. Przy okazji było dużo stresu, 
tremy. Występować, a tu nie wiesz jak, bo nigdy się tego w szkole 
nie uczyłeś. W sumie Wiktor nie był taki wymagający. Pokazywał 
nam tylko jakieś kierunki, dawał inspiracje i oczekiwał, że każdy 
sam będzie siebie kreować. Tu się zaczynał dopiero problem. Nie 
każdy mógł wytrzymać taką odpowiedzialność. A tu jeszcze pu-
bliczność przed tobą! Nie wiesz, czy jak podniesiesz tę rękę, czy 
to jest dobrze, czy nie, czy jak postawisz tę nogę... Potem zaczęli-
śmy się tym bawić, coraz lepiej się w tym czuć. 
Iza: Dla nas to było fajnie, jak się tu Klinika Lalek pojawiła. Szybko 
się zaprzyjaźniliśmy. Imprez pełno. Byliśmy prawie wszyscy w tym 
samym wieku i wszyscy mieliśmy małe dzieci, często się spotyka-
liśmy. Nie tak jak teraz, że widzimy się tylko raz na jakiś czas. 

Pierwszy raz jak mnie Wiktor poprosił, żebym zrobiła lal-
ki do spektaklu, to pomyślałam sobie: „Kurcze! Nie dam rady”. 
Wiktor przyniósł tu do domu takie stare lalki, no i je przera-
białam. To były takie głowy z trzonem i coś do nich dokleja-
łam. Chodziło o spektakl „Poemat o Słońcu i Księżycu”. To były 
pierwsze lalki dla Kliniki. Zrobienie ich zajęło mi jedną noc 
i dzień. Pomysł był dobry, fajnie wyszły. Nawet dwa lata temu 

Wiktor je tu przywiózł znowu, żebym je odrestaurowała. Ile 
lat już grają! A potem robiłam czaszki do „Poematu”. Potem do 
„Kosmosagi robiłam kokony. Wokan51 i Sarama ze Szklarskiej 
Poręby wyrzeźbili drewniane maski, a ja dorobiłam do tego te 
kokony. Najbardziej lubiłam „Anielicje” – fajny ten spektakl, 
tam było chyba osiem lalek, robiłam tam twarze, ręce, barki. 
Słynnego Smoka nie robiłam, zrobił go ktoś inny, ja tylko ma-
lowałam. Teraz robiłam Wiktorowi naczynia ceramiczne do 
spektaklu, wszystko w wyolbrzymionych rozmiarach!
Karol: Trochę taka wspólnota była. Święta razem, teatr, Wiktor 
też woził wszystkie dzieci do przedszkola u Petry52. Niekiedy 
zmieniał go Benek53, który czasem nawet w kalesonach przy-
jeżdżał, bo to przecież rano było.

StARE CzASY
Iza: Pod pewnymi względami na pewno był prestiż z tego po-
wodu, że się gra w teatrze, ale z drugiej strony miało się też 
bardziej przechlapane. Ktoś na nas doniósł, przyjechała do nas 
policja, mieliśmy rewizję w domu, że niby Karol broń ma, że 
poluje, ale chodziło chyba bardziej o narkotyki i że się kontak-
tuje z Kliniką Lalek. Wystarczyło, że widzieli tego czerwonego 
mercedesa od Jerry’ego, którym jeździł Wiktor, i już byliśmy 
przez to jacyś dziwni.
Karol: Tamte stare czasy to były przejebane – jak ci mieszkań-
cy tutaj zamknięci! Świat się dla nich dopiero otwierał i dopie-
ro zaczynali go poznawać.
Iza: Jak te czaszki robiłam, osiem ich było, i Wiktor już tu do 
nas po nie przyjechał, razem z Jemiołką, Jolą, Papryką54, kimś 
jeszcze. Karol był w domu i Wiktor od razu powiedział: „To 
zrobimy próbę! Tutaj u was na drodze!”. Karol to może tego nie 

51 Maciej Wokan

52 Petra Kolb

53 Bernardo Horsch

54 Patrycja Williams

iza i karol 
pachulScy 
z córką kaJą



Jak te czaszki robiłam, osiem ich było, i Wiktor już tu do nas po 
nie przyjechał, razem z Jemiołką, Jolą, Papryką, kimś jeszcze. Karol 
był w domu i Wiktor od razu powiedział: „to zrobimy próbę! tutaj 
u was na drodze!”. I założyli te czaszki na siebie i zaczęli próbować, 
raz chodzą w jedną, raz w drugą stronę, gestykulują. A drogą 
nadchodziła właśnie babcia Budkowska, nasza sąsiadka.  
Jak to zobaczyła, wykrzyknęła tylko: „Jezus!”.  
odwróciła się i poszła okrężną drogą

Fot: archiwum teatru KL



Potem do „Kosmosagi..” robiłam 
kokony. Wokan i Sarama ze Szklarskiej 
Poręby wyrzeźbili drewniane maski, a ja 
dorobiłam do tego te kokony

Spektakl „Kosmosaga o ostatniej kropli wody” pod Halą zdrojową w Świeradowie zdroju. Fot: archiwum teatru KL
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pamiętać, bo sam był w czaszce. I założyli te czaszki na siebie 
i zaczęli próbować, raz chodzą w jedną, raz w drugą stronę, 
gestykulują. A drogą nadchodziła właśnie babcia Budkowska, 
nasza sąsiadka. Jak to zobaczyła, wykrzyknęła tylko: „Jezus!”. 
Odwróciła się i poszła okrężną drogą.
Karol: Też pamiętam taką historię z czarnym busem, którym 
przez jakiś czas jeździł Wiktor. Samochód ten przypominał ka-
rawan. Zatrzymaliśmy się w jakiejś miejscowości, ulicą prze-
chodził właśnie starszy człowiek, gdy zobaczył,,karawan”, to 
się przeżegnał.

PRACA/PRÓBY
Iza: Karol co chwilę jeździł na próby, nie było go po kilka go-
dzin.
Karol: Próba polegała na tym, że Wiktor wyznaczał generalne kie-
runki i pomagał ogarnąć przestrzeń. Tylko gdzie się zatrzymać, 
jakieś przejścia. A już z kreacją ruchową, to już mi się wydaje, że 
każdy sam leciał po swojemu. Często był też jakiś przewodnik, 
był nim na przykład Wiktor. Podnosił rękę, to wszyscy podnosili, 
tak, jak kurde w ogrodzie zoologicznym. Czasami było z tym dużo 
śmiechu. Inspiracje na spektakle należały do Wiktora, nie wiem, 
czy sam to wszystko wymyślał, czy ktoś mu to podpowiadał. 
Iza: Jeśli chodzi o „Anielicje”, to jedną z inspiracji do tego spek-
taklu byłam ja i moje gliniane aniołki. Wiktor tutaj przyszedł, 
kiedy akurat je lepiłam, jeszcze nie miałam swojej pracowni 
i pieca do wypału. To były te małe figurki, które miały takie 
szerokie barki, stały na piecu do wyschnięcia. Wiktor chodził 
obok nich, patrzył, patrzył i w końcu powiedział: „A może by-
śmy taki spektakl zrobili? Takie lalki?”. Bardzo mu się spodoba-
ły te rozłożyste barki. Dał hasło, poszłam na Stację i zaczęłam 
działać. Rzeczywiście podobne były. Tu nic nie było dokładnie 
narysowane czy sztywno wyznaczone. Wiktor opowiadał mi 
tylko, że te lalki to będą szły tu albo tam, tak sobie rozmyślał. 
Poprzywoził styropian i inne materiały, a ja robiłam. Wchodził 
do środka, patrzył na to, co zrobiłam, i mówił: „No, no, fajne!”.
Karol: Inna rzecz, że przedstawienia zmieniały się w trakcie 
spektakli. Coś w akcji poleciało, coś było dodawane. Ciągła 
próba generalna, na której jeszcze coś można zmieniać. Ogól-
nie tylko – stań tu i tyle. To było jak jazz.

Podczas każdego wyjazdu Wiktor robił atmosferę mega 
koncentracji, sam był bardzo zmobilizowany i stremowany 

przed każdym wystąpieniem. To się udzielało każdemu. Każ-
de przedstawienie to była jedna wielka trema. Dla wszystkich 
każde kolejne przedstawienie było wyzwaniem. Ja też się 
stresowałem. Zresztą, ja najczęściej byłem w lalce, jak czołg, 
nic nie widziałem. Pamiętam, jak kiedyś pojechaliśmy na ja-
kiegoś joba do Warszawy z Grochem i chłopkami z Rivendell 
i oni mnie namawiali, żebym oprócz swojej roboty zagrał też 
na scenie. Prosto im powiedziałem, że nigdzie nie wychodzę. 
Zobaczyłem to towarzystwo i wiedziałem, że tam nie pasuję.

WYJĄtKoWE SPEKtAKLE
Karol: Wyjątkowym wydarzeniem było przedstawienie z Living 
Theatre w Jeleniej Górze. Takie tuzy przyjechały i my z nimi gra-
liśmy! Byli dla mnie jak Jimi Hendrix albo Rolling Stonesi!
Iza: Na mnie te przedstawienia robiły piorunujące wrażenie. Na 
przykład ten „Poemat o Słońcu i Księżycu” miał niesamowity 
efekt. Było dużo ognia i pięknych dźwięków. Czasem też jeździ-
łam z nimi. Byłam w Dreźnie, gdzieś koło Hanoweru. Takie wy-
jazdy to była dobra okazja, żeby zobaczyć, jak moje lalki działają 
w akcji. Zawsze byłam też na pierwszych próbach. Byłam pod 
wrażeniem. To zupełnie coś innego, jak taka lalka leży, a ina-
czej, jak ją ktoś założy. To w ogóle moim zdaniem był fajny teatr. 
Zresztą jest do tej pory, choć Wiktor robi już zupełnie inne spek-
takle. Pojawił się tekst mówiony. To też fajne, że przedstawienia 
skierowane są do dzieci. Był czas, kiedy oglądałam ich wszystkie 
spektakle, teraz nie mam już tylu okazji. To, co widziałam ostat-
nio na Stacji, było dla mnie bardzo spoko.
Karol: To teatr pod innego widza, nie takiego frikowego. Pod 
dzieci. Są inni ludzie, może zmieniła się też koncepcja Wiktora. 
Czasami mam wrażenie, że w tej zmianie wygrała ekonomia – 
Wiktor się stąd wyprowadził, układ z Jemiołką przestał działać, 
przeniósł się do Wrocławia, gdzie jego bazą stał się Impart.

EKoNoMIzACJA
Iza: Karol dostawał gaże za występy, a ja za zrobienie lalek. To 
nie była żadna tam porządna kasa, ale w tamtych czasach dla 
nas każde pieniądze były dobre.
Karol: Nikt się wtedy nie rozliczał z Urzędem Skarbowym. Cho-
ciaż jak ostatnio pogrzebałem w papierach, to znalazłem jakieś 
kwity z Kliniki Lalek. Wiadomo, że Wiktor z racji tego, że był 

Wtedy to było tak, 
że wszyscy mieliśmy 
małe dzieci i często się 
spotykaliśmy

Iza z córkami – Kają, Bereniką i Luizą. 
Fot: archiwum Izy i Karola
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szefem, zgarniał największą pulę pieniędzy. Zawsze miał fajki, 
stawiał alkohol. Zarabiał, choć i u niego czasami było cienko.
Iza: Karol! Przecież nie robiłeś Kliniki Lalek dla kariery. Przy-
jeżdżali, wsiadałeś i jechałeś, ale nie dla kariery, tylko dla sa-
tysfakcji. To była Wiktora praca, miał z tego zysk, a reszta grała, 
bo chciała, pasowała do tego.
Karol: Te wyjazdy zagraniczne były fajne. Byliśmy w Niem-
czech, we Francji, w Szwecji. Na Expo zamiast mnie pojechał 
kumpel, Waldek Wieligda, zresztą na mój paszport. I jeszcze 
gdzieś go potem zgubił. Jeszcze w tamtym roku mnie zahaczył 
i wypalił: „To ci oddam kasę za paszport”. Po tylu latach! Roze-
śmiałem się: „Dobra, Waldek! Już daj spokój!”. 
Iza: Przyszedł do mnie do domu, Karola akurat nie było, i mówi: 
„Słuchaj, pożycz mi Karola paszport, bo nie mam swojego”. A ja 
tak po prostu wyciągnęłam i pożyczyłam bez wiedzy Karola.
Karol: Zresztą Wiktor zaledwie jeszcze w zeszłym roku dzwo-
nił i pytał, czy pojadę z nimi do Iranu. Pojechałbym, ale znowu 
nie miałem ważnego paszportu. To było na dwa tygodnie przed 
wyjazdem. Wicia cały czas jeszcze tak dzwoni z propozycjami. 
Tak z sympatii zadzwoni, jeszcze zapyta. W Klinice Lalek by-
łem aktywny aż do 2002 roku, potem zacząłem pracę. Z czegoś 
trzeba było żyć. Prąd zapłacić. Ale dalej zdarzało się, że z nimi 
jeździłem. Trochę mniej, ale jeździłem. Zdarzało się, że zwal-
niałem się z pracy na weekendy, żeby z nimi pojechać. 

tEAtR FIzYCzNY
Karol: Gdyby powstało przedstawienie takich oldskulowców, 
to chętnie bym w tym wziął udział, ale tak na stałe to nie mam 
już ochoty przy tym żelastwie, skręcać, podnosić. To jest nie-
zła fizolka. Dokładnie nie pamiętam, czy graliśmy „Momo” czy 
inny spektakl. W każdym razie to było jedno z moich ostatnich 
przedstawień, które zgraliśmy w Jeleniej Górze na Festiwalu 
Teatrów Ulicznych. Myślałem, że się przykręcę. Było gorąco jak 
cholera. Grałem tam lalką ciężką jak skurczybyk. Wiktor pusz-
cza muzykę, stoi, wachluje się kapeluszem, a ja widzę to tylko 
przez te kratki, które lalki miały w sukniach, żeby przez to pa-
trzeć. Wtedy pomyślałem sobie, że to niesprawiedliwe.
Iza: Czasy się zmieniły, teraz już nie tylko nie robi się masek 
z drewna, nie używa się już nawet styropianu, tylko korzysta 

z pianki acetylenowej. Odlewa się formy. Nikomu to wtedy do 
głowy nie przyszło. Rzeźbiło się długi czas w tym styropianie. 
Sam styropian jest lekki, ale po obklejeniu stawał się bardzo 
ciężki.
Karol: Te maski drewniane z „Ostatniej kropli wody” to był 
horror. Zrobił je Wokan ze Szklarskiej Poręby. Nosy mieliśmy 
poobcierane, twarze pobijane, takie były niewygodne. Za wło-
sy służył taki kokon ze sznurków. Nie dość, że to wszystko cięż-
kie, to jeszcze w środku sauna.

SPÓŹNIENI NA WŁASNY WYStĘP 
Karol: Był konkurs piosenki śpiewanej we Wrocku i pamię-
tam, że piliśmy sobie piwko z Grochem w garderobie. Nagle 
uświadomiliśmy sobie, że panuje dziwna cisza. O co chodzi? 
Leciutko uchylamy drzwi, a tu widać, że już się przedstawienie 
zaczęło. Grochu wchodził pierwszy i to on zebrał potem cały 
opierdol. Dziwne, że gongów nie było słychać. Spóźniliśmy się 
na własne przedstawienie.

IDEAŁY
Karol: Wiktor z Jemiołką mieli takie ideały, że to było niesienie 
święta. Cały czas się mówiło: „niesienie święta, częstowanie 
chlebem w czasie przedstawienia”. Mieli taką ideę. Fascyno-
wali się też innymi osobami w teatrze i od nich czerpali.
Iza: Zresztą w ogóle było wielkie zaangażowanie. Jak miał być 
spektakl, to faktycznie wszyscy tak od serca szyli, dziury cero-
wali. Teraz to nie wiem, czy by mi się chciało tak iść, ale wtedy 
tak było. Widać było zamiłowanie do teatru, do bycia ze zna-
jomymi.
Karol: Taka komuna była. Mnie się wydaje, że to bardziej po-
legało na takim byciu ze sobą. Nastąpił zwrot Kliniki Lalek 
w bardziej ekonomiczną stronę, ale to jest oczywiste, że ina-
czej się nie da. Ja też poszedłem w tę stronę, bo gdybym nie pra-
cował, to może dalej bym jeździł z Kliniką. Ale z czego byśmy 
żyli? Klinika Lalek jest coraz bliżej teatru instytucjonalnego. 
Ma swoje miejsce w Impracie, pracownie, bazę. Ma tam swoich 
ludzi, którzy mogą mu pomóc. To jest Wiktorowi potrzebne, 
a tutaj tego nie miał. W inny sposób ciężko jest zaistnieć.

Przedstawienia zmieniały 
się w trakcie spektakli. Coś 
w akcji poleciało, coś było 
dodawane. Ciągła próba 
generalna, na której jeszcze 
coś można zmieniać. 
To było jak jazz

Świeradów zdrój, spektakl pod Halą zdrojową.
Fot: archiwum teatru KL
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eatr Klinika Lalek to kawał mojego życia. Wzrastałam 
wśród historii opisanych w tej książce, obserwowałam 
i uczyłam się od ludzi, którzy przewijali się przez teatr, 
jeździłam busem przemierzając Polskę i Europę, by jako 
mała dziewczynka doświadczać magii „Niesienia Świę-

ta”. Choć wtedy jeszcze sobie tego nie uświadamiałam, trakto-
wałam to raczej jak dziecięcą zabawę i chętnie towarzyszyłam 
„dorosłym” w ich świecie.

Dopiero teraz po przeczytaniu tych wspomnień i prze-
myśleń, tak pięknie wyciągniętych ze świadków zdarzeń i ze-
branych w całość przez Anię, uświadamiam sobie, jak wielkim 
fenomenem jest to zjawisko, które mnie ukształtowało i jak 
wiele znaczy nie tylko dla mnie.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zostawili kawa-
łek siebie w Teatrze Klinika Lalek, wzbogacając jego historię 
i znaczenie. Każda z tych osób dołożyła własny element do tej 
unikalnej mozaiki, która, mam nadzieję, długo jeszcze będzie 
nasycać się kolorami. Mam wrażenie, że istnieje chęć, by ten 
proces nieprędko się skończył. Dziękuję również w imieniu 
kolejnego pokolenia, które w tym wyjątkowym, stworzonym 
przez teatr Międzyplanetarnym Królestwie Sztuki w Wolimie-
rzu może działać i się rozwijać. Znam większość z opisanych tu 
historii, ale ich przeczytanie daje zupełnie inną perspektywę 
niż zasłyszane skrawki rozmów. Wielkie dzięki zatem wszyst-
kim, którzy przyczynili się do zebrania wspomnień (zapew-
ne kropelki z morza) i powstania tej publikacji, bo dzięki niej 
jeszcze bardziej doceniłam wartość i wyjątkowość tego, z czym 
przyszło mi pracować.

Szczególnym wyzwaniem było czytanie opowieści 
o starych czasach, o podwalinach teatru. Czytałam te wspo-
mnienia i od pierwszego wywiadu nie mogłam powstrzy-
mać płaczu. Z historii o początkach Kliniki Lalek emanuje 
ogromna autentyczność, potrzeba bycia razem i tyle deter-

minacji i serca, że nie sposób coś podobnego wyobrazić so-
bie dzisiaj. Żal mi mojego biednego, internetowego pokole-
nia, które recepty na szczęście szuka w tysiącach wzorców 
na portalach internetowych, „żyjąc w jakiejś iluzji życia”, 
karmiąc się tym, co „pięknie się prezentuje” na ekranach 
i ekranikach, a zapominając o tym, jak wyraża się emocje, 
i czując się nieswobodnie w relacjach na żywo, tu i teraz. 
Karmiąc się rzeczywistością zastaną, napisaną przez in-
nych, zamykamy drzwiczki dla wyobraźni, własnych poszu-
kiwań, prawdziwości.

Nie, nie twierdzę, że wszyscy powinniśmy rzucić wszyst-
ko i zacząć zajmować się teatrem. Choć być może, gdy z wirtualu 
i pogoni za „więcej, lepiej, szybciej” zwrócimy się do prostoty rela-
cji z drugim człowiekiem, bycia razem i tworzenia, to odkryjemy 
na nowo iskrę absolutnie szczerej radochy i powrócimy „do siebie 
samych”. Wtedy się już dowiemy, czego nam do szczęścia trzeba.

Może to brzmi górnolotnie, ale właśnie ta książka jest 
inspiracją dla mnie do działania w takim kierunku i podejmu-
ję  to wyzwanie dzięki Wam, wszyscy byli i obecni „Kliniczni”. 
Cytując członków „wędrownej grupy cyganów izerskich” życzę 
sobie i innym, którym tego potrzeba, Niesienia Święta i do-
świadczania go na co dzień; „niezwykłej prawdziwości”; „bar-
dzo dużej otwartości na wspólne działania”, bo to we wspólno-
cie dzieje się magia; oraz zdecydowanie więcej szaleństwa, bo 
„w życiu powinno być jakieś szaleństwo”. Życzę także, byśmy 
częściej zwracali się do potrzeby tworzenia, która jest w każ-
dym z nas, by potrenować naszą wyobraźnię. Wyobraźnię, któ-
ra pomaga zmienić naszą perspektywę. Zmienia nasze pojmo-
wanie spraw z „niemożliwe”, otwierając na nowe możliwości. 
Więcej tu i teraz, „poszukiwań artystycznych w codzienności” 
i spontaniczności, na której „można budować piękne rzeczy”. 
Wcale nie trzeba mieć planu.

Wiktoria Wiktorczyk

Na koNiec



1. Jemiołka Joanna Wiktorczyk 
2. Wiktor Krzysztof Wiktorczyk 
3. Sławoj Jędrzejewski 
4. Ptaku Paweł Sikora 
5. Balu Andrzej Ball 
6. Dudziu Robert Dudzik 
7. Przemysław Żychowski 
8. Arek Klucznik 
9. Krzysztof Suszek 
10. Anioł Tomasz Chalecki 
11. Cyrol Marek Cyris 
12. Darek Maj 
13. Małgorzata Rel 
14. Kazik – Kasia Chrzanecka 
15. Agnieszka Janowska 
16. Lucyna Winkel 
17. Filip Tomasz Filipiuk 
18. Szymon Lubiński 
19. Witold Ślęzak Wiciu Łysa Pała 
20. Tomasz Szymocha 
21. Arne Kilian 
22. Iza Pachulska 
23. Dominika Zagożdżon 
24. Waldziu Wieligda 
25. Małgorzata Bogaczyk 
26. Witek Żywicki 
27. Edward Urbański 
28. Paweł Sulima 
29. Papryka Williams 
30. Julita Wołoszyńska 
31. Wiktoria Wiktorczyk 
32. Wincent Wiktorczyk 
33. Jerzy Paszkiewicz 
34. Joanna Paszkiewicz 

35. Ewa Krause z Przecznicy 
36. Ania 
37. Ewunia 
38. Saturnin 
39. Antoni 
40. Ignacy 
41. Michał 
42. Asia 
43. Dominika 
44. Piotr 
45. Alkiona 
46. Magjah Gold 
47. Ewa Krause ze Złotego Potoku 
48. Beata Chlebowska 
49. Beverly Soudrette 
50. Piotr Sarama 
51. Karol Pachulski 
52. Romuald Fryst 
53. Agni Keelling 
54. Kaja Pachulska 
55. Józefina Matusiak 
56. Sara Skrajna 
57. Agata Póltorak 
58. Siwy Grzegorz Pawłowski 
59. Oskar Bielecki 
60. Kowboj Waldemar Piechowski 
61. Fanny Mayer
62. Buła Łukasz Runge
63. Zajączek Adrian Ciesielski
64. Jimi Piotr Przybylak 
65. Sroka Aneta Więckowska 
66. Jola Walter 
67. Kacper Walter 
68. Tymon Andrzej Tymiński 

aktorzy, 
muzycy i plaStycy 
teatru KliniKa laleK 
W latach 1988-2018



NA PEWNo o KIMŚ zAPoMNIELIŚMY, 
to NIECH NAM WYBACzY I SIĘ 
PRzYPoMNI!

69. Majk Michał Litwiniec 
70. Magda Nowak 
71. Andrzej Borowski 
72. Beata Barbara 
73. Darek Lech 
74. Grochu Artur Grochowiecki 
75. Kleju Przemysław Minkiewicz 
76. Maciej Hajduga 
77. Mareczek Smycz 
78. Marek Konopczak 
79. Kura Krzysztof Szczepańczyk 
80. Marcin Tabiś 
81. Kamil Dawid Gałuszka 
82. Andrzej Kempa Kempiński 
83. Jarosław Paczyński 
84. Graża Wielgus 
85. Tomasz Kanczewski 
86. Dominika Skoczylas 
87. Lucyna Wróbel 
88. Anna Guzik 
89. Anna Zych 
90. Ola Tomaś 
91. Stefan Mazur 
92. Konrad Till 
93. Jarosław Paczkowski 
94. Jagna Jankowska 
95. Karolina Gorzkowska 
96. Marta Karmowska 
97. Joanna Wąż 
98. Szymon Rozwadowski 
99. Paulina Jóźwin 
100. Gosia Osiej 
101. Wojtek Czarny 
102. Anna Olechnowicz-Lachowska 
103. Paulina Mikuśkiewicz 
104. Stanisław Wolski 
105. Zbigniew Roszkowski 
106. Karolina Sadowska 
107. Kamil Lachowski 
108. Mateusz Brodowski 
109. Mateusz Zagórski
110. Mateusz Grabowski 
111. Adam Michał Pietrzak 
112. Wojciech Grzywa 
113. Iga Bancewicz 
114. Rafał Pietrzak 
115. Artur Borkowski 
116. Krzysztof Roszko 
117. Wiesław Drzewiecki 
118. Marcin Kaluba 
119. Paweł Pawłowski 
120. Joanna Kowalska 
121. Annette Devick
122. Dominik Groszewski 

123. Maciek Misztal
124. Radosław Majkut

MUzYCY 
1. Bartłomiej Kresa 
2. Leniwy Andrzej Zięba 
3. Ptaku Paweł Sikora 
4. Karolina Yoka 
5. Sylwia Damasiewicz 
6. Majk Michał Litwiniec
7. Kormorany: Tuńczyk, Paweł Czepułkowski, Ponton 

Konik, Bluesmen, Gaja, Marzena Wrońska-Gołacka 
8. Kinior Włodzimierz Kiniorski, Andrzej Rajski, 

Jan Prościński, Michał Pastuszka, Wojtek Wójcik 
9. Graal: Antoni Gralak, Locko Richter, Arek Skolik, 

Bronek Duży, Alek Korecki, Darek Sprawka, 
Marek Pospieszalski, Klaudiusz Kłosek, Ola Rzepka 

10. Yeshe: Antoni Gralak, Piotr Pawlak, Darek Makaruk, 
Piotr Osicki, Andrzej Rajski, Kuba Sojka oraz 
gościnnie: Justyna Steczkowska, Stanisław Sojka, 
Mateusz Pospieszalski, Maciej Maleńczuk 

11. Soma Ansanble: Filip Filipiuk, Krzysztof Kozioł, 
Waldek Wieligda, Artur Latała, Julita Wołoszyńska, 
Dr. Cheero 

12. Czerwie: Boski, Dziki, Gacek, Sipel 
13. Rivendell: Kamil i Konrad Rogińscy 
14. Witek Golc i Papa Drum 
15. Marek Puzon Stepień 
16. Korek Aleksander Korecki 
17. Bębniarze: Lolek, Renta, Glizda, Buła, Darek, Sławek 

i wielu innych 
18. Marcin Chlebowski 
19. Rafał Pysno 
20. Przemek Greger 
21. Joanna i Marek Konopczak 
22. Michał Prynda 
23. Ralf Krause
24. Andrzej Szymalski

PLAStYCY 
1. Zbigniew Roszkowski 
2. Dariusz Miliński 
3. Iza Pachulska 
4. Piotr Sarama 
5. Maciej Wokan 
6. Henryk Waniek 
7. Sabina Leska 
8. Papryka Williams 
9. Andrzej Borowski 
10. Hieronim Niemczyk 
11. V-Dj: Jasnachmura/Dorota Jabłońska-Gralak 
12. Wiesław Drzewiecki







KTO  
TEJ KSIĄŻKI NIE KUPI, TEN MA PCHŁY I JEST GŁUPI.

KLINIKA LALEK
INSTYTUT PRZEMIANY CZASU W PRZESTRZEŃ PRZEDSTAWIAKLINIKA LALEK30 LAT FANTASTYCZNEJ ODYSEI W ŚWIECIE SZTUKI

TEATR

Mieliśmy ogromne szczęście – trafiliśmy na ciekawe czasy, wspaniałych Mistrzów 
i na siebie nawzajem, bo niezwykłe osoby przewinęły się przez teatr przez te lata. 
A wreszcie – trafiliśmy na wyjątkowe Miejsce na Ziemi, gdzie dane nam było zoba-
czyć, jak na naszych oczach odrodziła się wioska Wolimierz, lasy ponownie zarosły 
Góry Izerskie, zniknęły granice i narodziła się Nowa Kultura…

Jemiołka Izerska – Szefowa Stacji Wolimierz, twórczyni Kliniki Lalek

Teatr wiejski to było szaleństwo, które jest 

szaleństwem młodości. Jest to jakieś szaleństwo, 

ale w sztuce, w kulturze powinno tak być. Właśnie 

skończyli studia, mieli młodzieńczą energię. Tam 

sprzyjała im jakaś opatrzność! Jak w bajce!

Stanisław Wolski – aktor Teatru Kalambur

Kormorany grały na żywo 

do spektakli Kliniki. To były 

niesamowicie ekstatyczne i 

transcendentalne doświad-

czenia. Występowaliśmy w 

wiejskich spektaklach i miej-

skich paradach. Pamiętam też 

nomadyczną trasę przy okazji 

festiwalu teatralnego w Awinion 

i całkowicie surrealistyczne 

występy na wystawie światowej 

Expo’92 w Sewilli, gdzie repre-

zentowaliśmy polską kulturę.

Yola Ponton – Grupa LuXus

Klinika Lalek to projekt teatralny. To trzydzieści lat działań 

dziesiątek aktorów, artystów i całej społeczności przyjaciół. 

To wspólne spektakle, akcje, przedstawienia, eskapady. 

Klinika Lalek jest teatrem wędrownym. „Niesienie święta” - 

takie hasło wytycza nasz twórczy, radosny szlak

Wiktor Wiktorczyk – Ojciec Dyrektor Kliniki Lalek
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