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Marcin Cecko 
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Dramaturgia: Marcin Cecko 
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Filotunia, Asia - Dorota Kuduk 

Pracownica stacji, Kasia - Anna Sandowicz 
Pustelnik - Andrzej Szubski 
Kirkor - Piotr B. Dąbrowski 
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1lown1k genetyczny 

BALLADYNA 

11 

AUTOKLAW - hermetycznie zamknięty. ogrzewa
ny zbiornik służący do przeprowadzania proce
sów chemicznych. 

BIOTYP (biotype, .Johanss n i903) - grupa osobni
ków identycznych pod względem składu genetycz
nego. 

BIOSOM (biosome, L hman 1947) - każdy autono
miczny kładnik komórki zdolny do autoreplika
cji. 

slown ik genetyczny 
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ad. Segreguj pozostałości 
kriOlt~w111ki1e2~ kolorowego życia. 
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CHROMOSOM - forma organizacji materiału 
genetycznego wewnątrz komórki. Chromosomy 
rozróżniano poprzez wybarwienie. Chromo omy 
występują w formie mikro. kopijnej struktury 
najlepiej widocznej w metafazie podziału komór
kowego, kiedy to są najbardziej skondensowane. 
Chromosomy są zbudowane z dwi>ch chromatyd 
siostrzanych (podłużnych jego części) połączo
nych w jednym punkcie centromerem (wyjątkiem 
są chromosomy powstałe po pęknięciu centrome
ru w trakcie podziału jądra ·omórkowego - pod 
koniec metafazy). U organizmów prokariotycz
nych chromosom stanowi pojedyncza, kolista 
cząsteczka DNA, natomiast u organizmów euka
riotycznych liniowa cząsteczka DNA. Każda czą
steczka DNA buduje jedną chromatydę. Zarówno 
u prokariotów, jak i eukariontów chromosomy 
zbudowane są z kompleksu DNA i białek histono
wych lub histonopodohnych (u prokariotów). 
W komórkach organizmów prokariotycznych 
i niektórych eukariotycznych (drożdże, pierwot
niaki) występują również nieosłonięte, koliste 
cząsteczki DNA zwane plazmidami. U organi
zmów eukariotycznych chromosomy z obu stron 
zakończone są powtarzającą się sekwencją nukle
otydów tworzących telomer. Skracanie telome
rów podczas podziałów komórki być może pro
wadzi do starzenia się komórki. 

słownik genetyczny 
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Locus (I. mnoga loci; czyt. lokus, loci) to miejsce 
na chromosomie gdzie zlokalizowany je l gen. 
Struktura chromosomu nie jest niezmienna, 
podlega on bowiem zmianom zwanym mutacja
mi. Mutacje dotyczące bezpośrednio chromoso
mów to aberracje chromosomO\\C lub mutacje 
genomowe. Chromo omy dzielą ię na auto omy 
- zawiadujące dziedziczeniem cech nie przę
żonych z płcią, oraz chromosomy płciowe - czy
li allo omy lub hetero omy, których obecno ' ć 
przejawia ię u konkretnej pici i wielu przy
padkach determinuje ją. 
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Panuj nad 

ki z gniazdek. 
iegów spod znaku świecącej diody. 
y sprzęt wysysa ci tynfy z kieszeni 
aną duszę Nikola Tesli. 
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Łup eko. 

„~--.... .,.ologiczny zdrowszy jest dla twego króle-
6 ewskiego c"aJa. Wchłaniaj lub używaj 

omie. 
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5. • 

Baterie na wysypisku lub w zi 
Brudzą twoje włości morderc 
i kadmem. Utylizuj wrzucając 
do specjalnych kontenerów. 
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GEN - podstawowajcdno ·tka dziedziczności de
terminująca powstanie jednej czą ·teczki białka 
lub kwasu rybonukleinowego zapisana 
w sekwencji nukleotydów kwa u deok yrybonu
kleinowcgo. Termin gen wprowadził duń ki bota
nik Wilhelm Johann. en w 1909 roku kiedy nie 
zdawano sobie sprawy z działania DNA. 
\V pierwotnym znaczeniu termin ten odno ił się 

więc do abstrakc)jnej jedno tki dziedziczenia, 
warunkującej wy tępowanie w organizmie 
(i przekazywanie potomstwu) jakiejś pro tej 
elementarnej cechy, np. określonej barwy oczu, 
barwy ·wiatów, odporności albo podatno 'ci na 
jakąś chorobę. Dzi ~ uważamy, że wszelkie dzie
dziczne cechy organizmó\\ od ich budowy 
i cech fizjologicznych, po zwierzęce in tynkty, 
czy ludzkie talenty i skłonności są wynikiem wy
stępowania w komór ach odpowiednich białek 
zakodowanych w genach. Fragment DNA zawie
ra informację pozwalającą omórce na syntezę 
RNA (różnych mRNA, tRNA, rRNA i in.), a po
średnio kodujący zwykle także jakieś biał ·o (za 
pośrednictwem mRNA; mR A określa budowę 
określonego białka, a tRNA i rRNA to czą teczki 
pomocnicze ucze tniczące w tworzeniu białek ko
dowanych w różnych mRNA~ poszczególne rodza
je ogromnie zróżnicowanych cząsteczek mRNA 
zakodowane są w różnych genach). 

ilown1 gen•lyc:r:ny 
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6. Jesteś z lasu. 
Las to dom twoich rodziców. Dbaj o niego. 
Nie niszcz roślin, szczególnie trujących grzybów. 
Nie hałasuj. Hałas niepokoi drzewa. 
Przytul się do kory i nie śmieć. 
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Z Rośnij 
Rośliny w domu to p ni . 
Sadź i opiekuj się zie ów do ro 'lin. 
Szukaj w nich odpow· edzi na pytania. 
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GYNANDROMORF (yynmzdromorph , Goldschmidt 
i9 15) - osobnik należący do gatunku rozdziel
nopłciowego będący mozaiką płciową (chimerą). 
Niektóre części ciała mają typowy charakter 
męski, a inne żeński. Gynandromorfpowstaje 
w związl u z obecnością odmiennych chromoso
mów płci w różnych częściach ciała. Występowa
nie gynandromorfów zaobserwowano jak dotąd 
tylko u zwierząt, u których zróżnicowanie płci 
jest wewnątrzkomórkowe, a nie hormonalne. 

1lown1k genetycLny 
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MUTACJA ŻYWOTNOŚCI (l'itality mutatimz) - mu
tacja, w wyniku której - w przeciwieństwie do 
mutacji ujawniającej się fenotypowo i mutacji 
letalnych - następują zmiany trudne do ścisłe
go zdefiniowania, polegające n· o ·labieniu lub 
zwięk zeniu żywotności osobników, u których 
taka mutacja wystąpiła w efektywnej dawce. 
Hadorn (1949) klasyfikuje mutację żywotności 
następująco: 

l. mutacje subletalne (semilcthal mutations) -
powodujące obniżenie żywotności o ponad 50 % 
w porównaniu do typu standardowego~ 

2. mutacje subletalne (subuital mutations) -
powodujące zauważalne obniżenie żywotności, 

która nie przekracza 50 % żywotności typu stan
dardowego; 

3. mutacje superwitalne (supervital mutalions) 
- powodujące zwiększenie żywotności w porów
naniu do typu standardowego. 
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ORGANIZMY MODYFIKOWANE GENETYCZNIE 
(GMO - ang. G net ically Modi.fi d Orqcmisms) - organi
zmy, których genom zost I zmi niony metodami 
inżynierii genetycznej w celu uzy kania nowych 
cech fizjologicznych (lub zmiany i tniejących). 
Pierw ze GMO zo tało stworzone w 1973 roku, 
a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 
roku i dotyczyły tytoniu. Pierwsze komercyjne 
GMO zaczęto przedawać w USA - w pomidorach 
FlavrSavr zmniejszono aktywność genu odpo
wiadającego za proces dojrzewania i mięknięcia 
pomidora. 

Słownik terminów qen 'lycz11ych, Rigomar Ri r, rnd łich li , 

. ieh in 1. Gr n, r d. i prz kład Wa Im Gaj '' ki, Aniela lnka

rewicz, \\'ar z:iwa 1974 [termin): biot) p. bio om, g) n:indrornorf, 

mutacja Ż) wolno ei] 
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TRANSFORMACJA GENETYCZNA (transgenizacja, 
transgeneza) - wprowadzenie do komórki ob
cego materiału genetycznego (DNA) zwła zeza 
niewielkiej jego porcji, obejmującej jeden do 
kilku genów. Zmodyfikowana w ten sposób ko
mórka oraz - w przypadku organizmów wielo
komórkowych - zregenerowany z niej organizm 
nosi nazwę transformanta. 

"''' w.wikipcdia.pl [terminy: aulokla ..... hromo~om. g ·n. org,111izm) 

moch IIktl\\ane genet\ rznie, tran form eja gcnct\'t':rnal 
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Żyjesz, ponieważ rusz . Więc się ruszaj, żeby 
żyć. Nie zabijaj się nie ............. „m. Ćwicz i rozciągaj 
się. Błędy pochodzące , można rozmaso
wać działając cieleśni 
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Dyrektor naczelny i artystyczny - Paweł Szkotak 
Wicedyrektor - .Joanna Nowak 

Wicedyrektor - Marcin Kowalski 
Sekretarz literacki/koordynator pracy artystycznej - Anna Maśląkowska 

Kierownik techniczny - Andrzej Szwaczyk 
Specjalista ds. programowych - Emilia Sadowska 

Dział marketingu - Aleksandra Marzec-Hubka - kierownik działu, 
Tomasz Łagodziński, Marzena Pacanowska (kasa biletowa) 

Organizator widowni - Mariola Michalak 
Sekretariat - Marcin Adamczak 

Główny księgowy - Michał Wojtuś 

Dział księgowości - Beata Pławska, Ewa Kirkowska, Agnieszka Nowicka 
Kierownik biura - Bogumiła Wichniarek 

Kierownik działu administracyjno-gospodarczego - Maria Głuszak-Rzechówka 
Transport i zaopatrzenie - Zbigniew Roszak, Małgorzata Roszak 

Oświetleniowcy - Paweł Bordych - kierownik pracowni, 
Łukasz Wieczorek 

Akustycy - Wiesław Janicki - kierownik pracowni, Barbara Olsztyn, 
Łukasz Jata 

Brygadier sceny - Roman Berent 
Montażyści - Łukasz Lewandowski, Krzysztof Lipiński, 
Tomasz Podharski, Damian Wełna, Łukasz Wiśniewski 

Garderobiane - Ewa Cieślik, Elżbieta Rochowiak, Ewa Jóźwiak 
Charakteryzatornia - Jolanta Łobacz, Magdalena Chrzuszcz 

Rekwizytornia - Czesław Wasiński 

Pracownia plastyczna/rekwizytornia - Ryszard Książek 
Stolarnia - Dariusz Michalak 

Pracownia ślusarska - Andrzej Miśkiewicz 
Pracownik gospodarczy - Sławomir Pławski 
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I~ 

I~ 

"' )> 
~ 

> o 
-< z 
)> 

"' )> 
~ 

> o 
-< z 
)> 



~ 

Zespół artystyczny w sezonie 2012/2013 

Katarzyna Bujakiewicz * Barbara Krasińska ~ Dorota Kuduk 
Teresa Kwiatkowska * Magdalena Planeta * Barbara Prokopowicz 

Anna Sandowicz * Ewa Szumska * Mariusz Adamski 
Lukasz Chrzuszcz * Piotr B. Dąbrowski * Michał Kaleta 
Wojciech Kalwat * Piotr Kaźmierczak* Jakub Papuga 
Paweł Siwiak * Andrzej Szubski * Wiesław Zanowicz 

Inspicjenci - Elżbieta Bednarczyk, Maria Skowrońska-Perlak 

Redakcja programu - Anna Maśląkowska, Marcin Cecko 
Projekt plakatu - Aleksandra Waliszewska 

Projekt programu - Marcin Markowski/Yostudio.pl 

'IWórcy spektaklu dziękują za okazaną pomoc 
pani profesor Hannie Latos-Bieleńskiej 

oraz pracownikom Centrum Genetyki Medycznej GENESIS. 
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