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PRZYGODY PINGWINA PIK-POKA 
Adaptacja: Włodzimierz Fełenczak 

Reżyseria 

Scenografia 
Muzyka 
Przygotowanie wokalne 

- KONSTANTY ROŻEK 
- DANUTA KIERC 
- JERZY DERFEL 
- MARIA KWIATKOWSKA 

Obsada 

PIK- POK, mały pingwin 
jego Mama 
jego Tata 
jego Stryjek 
Kaczka 
Kasia 
Lekarz 
Rybak 
Gospodyni 
Dyrektor cyrku 
Lodziarka 
Słowik 

Kury 

- Małgorzata Olkowska 
- Iwona Myślak 
- Dariusz Rosanowski 
- Marek Urban 
- Małgorzata Dwornik 
- Danuta Urban 
- Konstanty Rożek 
- Dariusz Rosanowski 
- Iwona Myślak 
- Marek Urban 
- Iwona Myślak 
- Danuta Urban 
- Małgorzata Dwornik 
- Iwona Myślak 
- Danuta Urban 

Inspicjent - Małgorzata Dwornik . 

Obsługa przedstawienia: 
Zofia Lisowska /garderobiana/ 
Piotr Kapsa i Marek Szachta/elektroakustycy/ 
Ryszard Kowal i Jerzy Makowski /maszyniści/ 
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226 premiera - styczeń 1995 
50 sezon Teatru Lalek w Wałbrzychu 

LIST Z TEATRU 

Moi Drodzy 

Pewnie gdyby nie zima, nie mógłby się tu zjawić Pik - Pok z całą 
rodziną i pokazać na scenie historii swojej wędrówki. Nawiasem mówiąc, 
kiedy przed paru laty, też zimą, pokazała się w teatrze zorza polarna, 
a także ludzie i zwierzęta zamieszkujący białe przestrzenie surowej 
północy, należało się spodziewać, że wcześniej, czy później pojawią 
się goście z Antarktydy. 

I stało się'. Kiedy obserwowałem, jak zabierali się do tego 
przedstawienia i jak przy tej okazji poznałem całą historię , pomyślałem , 
że tym razem nie warto zawracać sobie głowy pisaniem listu. Bo 
w końcu, cóż to niezwykłego - pingwin? Wielkie rzeczy! Niby ptak, 
ale nie lata. Zupełnie jak w tym powiedzeniu: może spać przy otwartym 
oknie. Ale potem zadumałem się troszeczkę, ponieważ ten mały pingwin 
zrobił się kłopotliwy. Ponieważ ten mały, naiwny pingwin spotkał 
przypadkowo jakąś zabłąkaną kaczkę i kaczka - jak to kaczka - tak 
go zbałamuciła, że po tym spotkaniu zaczął całą rodzinę zamęczać 
irytującymi pytaniami. 
Dotąd całkiem nieźle żyło mu się wśród swoich, w lodowej krainie, 

a oto teraz nie odstępuje go marzenie o błękitnym jeziorze, o zapachu 
fiołków, o śpiewie słowika, w ogóle o takich rzeczach, które nie przystoją 
porządnemu pingwinowi. 

Nie dość tego. Kiedy tylko nadarzyła się sposobność, ten mały pingwin 
wyrusza w świat , aby poznać prawdziwe życie. 

Czego doświadcza, czego się dowiaduje i co z tego wszystkiego 
wyniknie - zobaczycie w przedstawieniu. 

Pewnie jesteście ciekawi, dlaczego tak się zadumałem na temat tego 
pingwina? 

Odpowiem! Zastanawiam się, jak potoczyłyby się jego losy, gdyby nie 
spotkanie z zabłąkaną kaczką, gdyby z jej opowieści nie zrodziło się 
marzenie o dalekim, pięknym świecie? 

Zastanawiam się, czy prawdziwe szczęście daje święty spokój w domu, 
czy spełnienie tęsknoty do poznania nieznanego? 

Zastanawiam s ię też, dlaczego stale uciekał: aby ocalić wolność, czy 
uniknąć obowiązków i pracy? 

Zastanawiam się nad tym, ponieważ ten mały naiwny pingwin, ptak, 
który nie fruwa, ale drepcze małymi kroczkami, który wyprostowany 
i wyfraczony, z fasonem przemierza śnieżne postacie - jako żywo kogoś 
mi przypomina... Domyślacie się? 

Wasz czlowit.~ w lt.alrzt. 



Teatr Lalek w Wałbrzychu 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
Kierownik plastyczny 

Ze zbiorów 

Dział~'l/4fiml~tacji 
Specjalista d/s technicznych 
Kierownik d/s administracyjnych 
Kierownik Biura Organizacji Widowni 
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- Danuta Pacuła 

Pracownia plastyczna 

Kierownik 
Konstruktor 
Stolarz 
Modelatorki 

Butaforzystka 
Krawcowe 

- Stanisław Echaust 
- Wiesław lipiński 
- Zbigniew Dobiega 
- Beata Denga 
- Urszula Maciejewska 
- Jadwiga Biskowska 
- Małgorzata Ożóg 
- Teresa Papierz 

W repertuarze 

"Mała Księżniczka" 
"Trzy świnki" 
"Niebieski piesek" 
"Romeo i Julia" 
"Krakowska szopka kolędowa" 
"Trzy bajki o smoku" 
"Baśń o zaklętym kaczorze" 
"Kopciuszek" 
"Bajka o królewnie Marysi..." 

oraz 

"Przygody pingwina Pik- Poka" 

w przygotowaniu: 

"Historia o ptaku Cis" 
"Zabawy z bajką" 

- Kseni Stojanowić 
- Sergiusza Michałkowa 
- Gyuli Urbana 
- Luigi'ego da Porto 

- Milany Ma~atowej 
- Marii Kann 
- wg Eugeniusza Szwarca 
- Kornela Makuszyńskiego 

- Adama Bahdaja 

- Joanny Kulmowej 

Biuro Organizacji Widowni i Reklamy (ul. M.Buczka 15, tel. 261-1 4) 
przyjmuje zamówienia n: bilety0~biorowe _
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