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Nawet najmniejsi z nas - byli kiedyś jeszcze mniejsi. Nawet 

najbardziej dorośli ... nie byli dorośli. Nawet najbardziej doświad

czeni byli niedoświadczeni. Każdy byt kiedyś dzieckiem. Są 

wśród nas zapewne także i tacy, którzy na zawsze chcieliby nim 

pozostać. Żeby od nowa uczyć się świata, wszystkiego po raz 

pierwszy dotknąć, poczuć i posmakować. A potem dziwić się, 

jaki świat jest niezwykty ... 

Gdyby, chociaż przez chwilę, być znowu matym. .. 

. .. można by/oby biec przed siebie i gwizdać, skakać przez 

kaluże, cieszyć się .... nawet gdyby to, co prawdziwe, zmiesza/o 

się z 'N}'Obraźnią, można by/oby naiwnie wierzyć, że świat może 

być piękny i bezpieczny A ja w samym jego środku mogę czuć 

się wolnym. 

Konrad Dworakowski 



Calineczka 
Tommelise 

Tytułowa bohaterka baśni Hansa Christiana Andersena. Jedna 
z najmniejszych postaci literackich. Porwana w dzieciństwie przez 
ropuchę. Nierozpieszczana przez życie i fabułę baśni , zmagała się 

z wieloma elementami świata przedstawionego. Niezłomna bojow
niczka o wolność i niezależność . Założycielka Ruchu Oporu Słoika 
oraz autorka Deklaracji Niepodległości Fauny i Flory. 



Biedronka siedmiokropka 
Coccinella septempunctata 

Najczęściej występujący w Polsce chrząszcz z rodziny biedronko
watych. Owad o długości ok. 6 mm z nakrapianymi, czerwonymi 
pokrywkami skrzydeł. Jest jednym z ważniejszych elementów 
ekosystemu (zjada mszyce). Idąca za tym silna presja otoczenia, 
spowodowała u biedronki neurozę, a ta - zaburzenie dysocjacyjne 
tożsamości . 



Jaskółka dymówka 
Hirundo Ustica 

Smukły, niebiesko-czarny ptak. Słaby dymorfizm płciowy. Lata 
z prędkością do 300 km/h. Rozpiętość skrzydeł ok. 33 cm. Skrzy
dła , zbudowane m.in. z kości ramieniowej, łokciowej, promieniowej 
i nadgarstkowa-dłoniowej, powodują drgania, a te - ruch harmo
niczny. Zgodnie z IV zasadą dynamiki Newtona: w inercjalnym 
ukfadzie odniesienia, jedna jaskófka zawsze czyni wiosnę. 



Kret europejski 
Ta/pa europaea 

Owadożerny ssak z rodziny kretowatych. Przednie łapy, o zredu
kowanych kościach przedramienia, przystosowane są do kopania 
podziemnych tuneli oraz ... przytulania. Kret, stosując się do wy
ników badań dr Virgini Satir: potrz.eba czterech prz.ytuleń dziennie, 
żeby prz.eżyć, osiem, żeby czuć się dobrz.e i dwanaście, żeby się 

rozwijać, zapomina często o intencji przytulania i samolubnie za
traca się w swoim pragnieniu . 



Motyl 
Lepidoptera 

Spokrewniony z chruścikami. Jeden z najbardziej zaawansowa
nych ewolucyjnie uskrzydlonych owadów. Ciało zbudowane z sze
ściu segmentów, pokrytych chitynowym oskórkiem. Oczy duże, 
złożone z tzw. ommatidiów, co powoduje, że motyle widzą świat 
jako mozaikę. Impresjonistyczne postrzeganie eliminuje odbiór 
świata w czarnych barwach. 



Mrówki 
Formicidae 

Owady żyjące w społeczności kastowej . Tworzą wyraźną strukturę 
hierarch iczną , w której najniżej znajdują się robotnice - budują 

gniazda, zbierają pożywienie , wychowują potomstwo; posiadają 
silne żuwaczki. Feromony, wydzielane przez kró lową , silnie uza
leżniają robotnice. W przypadku utraty przywódcy, obserwujemy 
u robotnic występowanie zespołu abstynencyjnego. 



Mucha domowa 
Musca domestica 

Owad żyjący na ziemi od ponad 200 milionów lat. Aparat gębowy 
much, typu liżącego (muskoidalny), zbudowany jest z błoniastego 
dziobka, ryjka i tarcz oralnych. Czas chętnie spędzają w ma
linowym chruśniaku, z ciekawości swej natrętnej, zapodziane po 
odwłok , przez długie godziny, spijają soki z maliny. 



Mysz polna 
Apodemus agrariusz 

Gryzoń z rodziny myszowatych. Smukła budowa ciała, którego 
masa nie przekracza 25 g. Sierść brązowa z czarną pręgą wzdłuż 
kręgosłupa . Ogon myszy może mieć nawet do 9 cm długości. 
Mysz prowadzi głównie nocny tryb życ ia , stąd bardzo lubi Kreta. 
Jest w nim po mysie uszy zakochana. Niestety bez wzajemności. 



Pająk 

Araneae 

Ciało pająka podzielone jest na głowotułów i odwłok, połączone 
ze sobą stylikiem. Na głowotułowiu - sześć par odnóży. Masy
wne szczękoczułki zakończone są ruchomym pazurem, w którym 
znajduje się gruczoł jadowy. Nogogłaszczki - smukłe, umięśnione, 

których ruchomość umożliwia wykonywanie na pajęczynie m.in.: 
arabesque, battement jete, changements de pies, pas de basque. 



Świerszcz polny 
Gry/Ius campestris 

Gatunek prostoskrzydłego owada. Ciało grzbietobrzusznie spłasz
czone. Mocny aparat gryzący. Na pokrywach skrzydeł umiesz
czone są aparaty strydulacyjne. Organum stridentium wytwarzają 
fale elektromagnetyczne, których pozytywna energia zależy od 
częstotliwości fali v i wynosi E=hv (gdzie h to stała Planca). Dobra 
energia Świerszcza jest skuteczna w pokonywaniu przeciwności 
losu. 



Żaba wodna 
Rana esculenta 

• 

Płaz bezogoniasty o krótkim, spłaszczonym ciele i długich tylnych 
kończynach, których palce pokryte są błoną pławną. Dzięki spe
cyficznej budowie kręgosłupa (dziewięć kręgów i kość ogonowa), 
żaba może bezpiecznie skakać na piłkach gimnastycznych 
o średnicy 65 cm i maks. obciążeniu dynamicznym do 250 kg. 



Żuk gnojowy 
Geotrupes stercorarius 

Chrząszcz z rodziny gnojarzowatych; zamieszkuje lasy i łąki. 
Znalezione odchody formuje w kulki, w których wylęgają się młode 
żuki. Częste walki chrząszczy o utoczone kulki, przebiegają 
według ściśle ustalonych reguł walki. W sparingach wykorzystują 
elementy sumo, karate oraz ciosów poniżej pasa. 



Jelonek rogacz 
Lucanus cervus 

A to jest właśnie jelonek rogacz, który nie występuje w naszej his
torii i nie jest żukiem, ale należy do tej samej rodziny co on. Poza 
tym , jako jeden z największych chrząszczy w Polsce, promuje 
nasze przedstawienie. 



Hans Christian Andersen napisal „ Calineczkę" poszukując 

w dziecku, którego metaforą jest dwuipólcentymetrowa dziew

czynka, dowodu bezbronności, posluszeństwa i niewinności; 

wskazując jednocześnie ogromny wplyw świata zewnętrznego 

na to, co dzieje się z bohaterem. „Mikrokosmos" jest swobod

ną interpretacją tej popularnej baśni. „ Calineczka " jest jedynie 

pretekstem do zderzenia się z podobnymi wątkami, ale na 

zasadach, które dyktuje w opowieści bohater ciekawy świata, 

silny. ·zdecydowany, dążący do tego, by być sobą i czuć się 

wolnym. Powodem tej swobodnej interpretacji jest chęć podję

cia dialogu ze stereotypem bohatera dziecięcego, sprowadzo

nego do postawy bezwolnej, pozbawionej charakteru i wptywu 

na wlasny /os. 

Konrad Dworakowski 



scenariusz i reżyseria - Konrad Dworakowski 
scenografia i kostiumy - Maria Balcerek 
projekcje wideo - Michał Zielony 
reżyseria światła - Bartek Dębowski 
muzyka - Piotr Klimek 
w wykonaniu: 
Gustawa Bachorza - klarnet 
Bartłomieja Orłowskiego - gitary 
Jakuba Fiszera - perkusja, instrumenty perkusyjne 
Piotra Klimka - kontrabas 
Wiktora Szostaka - fortepian 
Krzysztofa Kowalczyka - saksofony 
Bohdana Szczerkowskiego - skrzypce 
Ewy Szczerkowskiej - wiolonczela 
Kwintetu Dętego Garnizonu Szczecin 
w warstwie muzycznej spektaklu wykorzystano 
ponadto następujące kompozycje W. A. Mozarta: 
Requiem KV626 
Koncert klarnetowy A-dur KV622 
Koncert waltorniowy Es-dur KV495 

obsada: 
Artur Borkowski, 
Agnieszka Charkot, 
Izabela Cześniewicz, 
Agnieszka Dziewa*, 
Paulina Jóźwin , 

Mateusz Kowalski , 
Agnieszka Kulińska , 

Marek Oleksy, 
Aneta Piorun, 
Monika Rostecka-Komorowska, 
Mariusz Sikorski, 
Krzysztof Szczepańczyk*, 
Robert Wieczorek (gościnnie) 

Za pomoc w przygotowaniu przedstawienia dziękujęmy 
Magdalenie Jaroszyk i Tomaszowi Kapuścińskiemu . 

* Studio Pantomimy 



KONRAD DWORAKOWSKI 

Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Lalki i Aktora „Pinokio" 
w Łodzi. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie - wydzia
łu Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku na kierunkach: aktorstwo 
i reżyseria . Jako reżyser współpracował m.in. z warszawskimi 
teatrami „Guliwer" i „Lalka'', szczecińską „Pleciugą", Teatrem 
im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie, Teatrem „Maska" 
w Rzeszowie oraz Teatrem Lalek „Banialuka" w Bielsku-Białej. 
W latach 2003-2005 pełnił funkcję kierownika artystycznego 
Teatru Lalek „Guliwer" w Warszawie. Jako twórca dla dzieci do
maga się w swych „niegrzecznych" spektaklach wolności dla 
dziecięcej wyobraźni, uwagi dla ich wrażliwości i porzucenia 
wszechobecnego infantylizmu, na rzecz nieskrępowanej wypo
wiedzi twórczej dziecka. W spektaklach dla widzów dorosłych 
koncentruje się na plastyce i poetyce formy. Poszukuje wyra
zistego języka pozawerbalnego, szukając napięcia pomiędzy 
obrazem, a intencją. We Wrocławskim Teatrze Pantomimy łą
czy doświadczenia teatru adresowanego do widza dziecięcego 
i dorosłego budując świat uniwersalny, opowiadany językiem 
teatru pantomimy, dostępnym każdemu. 
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MARIA BALCEREK 

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Pięknych w Kielcach oraz 
Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziałach : Tkaniny 
Unikatowej i Malarstwa (dyplom 1985). Współpracę z teatrem 
rozpoczęła od projektu scenografii do przedstawienia „Czupu
rek" (reż. B. Hertz, 1992) w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi. Przy 
kolejnych realizacjach współpracowała m. in. z Anną Augusty
nowicz („Wesele Figara", 1993), Waldemarem Zawadzińskim 
(m.in .: „Czarodziejski flet ", 2008; „Madama Butterfly", 2009; 
„Mary Stuart ", 2010), Waldemarem Wolańskim (m.in.: „Pan 
Twardowski", 2007), Remigiuszem Brzykiem (m.in. : „Kadisz", 
2001 ; „Car Mikołaj ", 2002), Ewą Wycichowską („Tango z lady 
M.", 2000), Markiem Weissem-Grzesińskim (m.in. opery: 
„Halka", 2000; „Wolny strzelec", 2001) , Januszem Józefowi
czem („Zemsta nietoperza", 2005; „Zabobon, czyli Krakowiacy 
i Górale", 2007) - tworząc scenografie jak i kostiumy. Projektuje 
zarówno dla teatrów dramatycznych, lalkowych oraz oper. Lau
reatka Złotej Maski („Carmen p. Merimee", Teatr Lalek „Arlekin" 
w Łodzi , reż. W Wolański ; 1995) oraz Nagrody Ministra Kultury 
i Sztuki („Pan Tadeusz", reż. W. Wolański , Teatr „Baj Pomorski "; 
1996). 



PIOTR KLIMEK 

Kompozytor, wykładowca, producent muzyczny. Absolwent 
Królewskiego Konserwatorium w Hadze (Kompozycja w klasie 
Giliusa van Bergeijk'a i Diderika Haakmy Wagenaar'a; 1997) 
oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu (Kompozycja w klasie 
Grażyny Pstrokońskiej-Navratil) . Doktor sztuk muzycznych 
w dziedzinie kompozycji (AM w Poznaniu; 2003) . Dodatkowe 
konsultacje mistrzowskie pobierał u prof. Marka Jasińskiego 
i prof. Włodzimierza Kotońskiego. Wykłaqa na Wydziale Eduka
cji Muzycznej oraz Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki 
w Szczecinie. Gościnny wykładowca w Królewskim Konserwa
torium w Hadze (2003) oraz na Uniwersytecie Sztuki w Zuri
chu (2009). Pisze muzykę symfoniczną, chóralną, kameralną 
i elektroniczną. Tworzy instalacje dźwiękowe oraz bierze udział 
w projektach z pogranicza różnych dziedzin sztuki. Zasiada 
w Kapitule Muzycznej Stowarzyszenia Zachęty Sztuki Współ
czesnej . Od 2010 jest dyrektorem Centrum Promocji i Rozwoju 
Akademii Sztuki w Szczecinie. 
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Wrocławski Teatr Pantomimy im . Henryka Tomaszewskiego 
Aleja Dębowa 16, 53 - 121 Wrocław 
www.pantomima.wroc.pl 
pantomima@pantomima.wroc.pl 

dyrektor naczelny: Zbigniew Szymczyk 
zastępca dyrektora, dyrektor artystyczny: Marek Oleksy 
zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych: 
Kazimierz Janusz Doniec 
główna księgowa : Ewa Dąbrowska 

sekretarz literacki : Agnieszka Charkot 
marketing i promocja: Renata Majewska 
sekretariat i kadry: Mirosława Chmiel 
kierownik administracyjny: Mariusz Gubler 
kierownik techniczny: Krzysztof Kowalski 
realizator dźwięku : Jacek Aumuller 
garderobiany: Zbigniew Czech 
montażysta i rekwizytor : Jerzy Szelągowski 
oświetleniowiec : Włodzimierz Karabanowicz 

redakcja programu : Agnieszka Charkot 
projekt graficzny plakatu i programu : Aleksandra Wałaszek 
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Opis gry: 
Chrząszcz, pająk, motyl i mucha zostal i zamknięci w słoiku . Pomóż 

im jak najszybciej wydostać się z pułapki i uratować Calineczkę . Kret 
zastawił na zwierzęta dużo pułapek - droga nie będzie więc łatwa 
i bezpieczna. Pełna jest krecich tuneli , barykad z gałęzi i pułapek 
z dżdżownicami. Musisz się pośpieszyć, zanim zrobi się ciemno i kret 
wyjdzie ze swojej nory, aby porwać Calineczkę! 
Zasady gry: 
Do gry potrzebne Ci będą: 
• pionki-zwierzaki, które znajdziesz pod spodem, 
• kostka do gry, którą znajdziesz pod łóżkiem . 
Kolejność na starcie ustala się według ilości wyrzuconych oczek. 
Grę rozpoczyna gracz, który wyrzuci największą liczbę oczek. 
Gracze posuwają się o taką liczbę pól , jaką wyznaczy ilość 
wyrzuconych oczek na kostce. 
Na jednym polu gry może znajdować się tylko jeden pionek. Jeśli 
podczas gry pionek-zwierzak jednego gracza stanie na polu zaj
mowanym przez drugiego, pionek-zwierzak stojący tutaj poprzednio 
zostaje zbity i wraca na start. 
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