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... to teraz wymarłe miasto. Wszys- · 
cy moi znajomi albo pożenili się I 
i skapcanieli, albo nie pożenili się I 
i skapcanieli, albo wyjechali, żeby 
nie skapcanieć. A niektórzy z nich pokupowali so
bie domy - co jest równoznaczne przyznaniu się 
do utraty osobowości. Od razu można domyślić 
się wielu rzeczy: że jak w klatce trzyma ich praca, 
której nie cierpią; że ciągle brakuje im szmalu; 
że co wieczór oglądają wideo; że mają dziesięć 
kilo nadwagi; że nie dociera do nich nic nowego. 
To takie przygnębiające. Najgorsze, że ci, co już 
mają te domy, wcale nie są z nich zadowoleni. 
A jedyne szczęśliwe chwile zawdzięczają marze-
niom o przeróbkach. 
Oouglas Coupland PokoJenl~ X, przekl. Jan Rybicki, W:;irszawa 1998 

Public relations to sto_sunki międzyludz- 111 
kie. Ludzie chcą zarobie, zeby zyskac wa l- I ł 

ność albo przynajmniej chwilę oddechu I ł 
w swym nieustannym cierpieniu. My zaś, 
copywriterzy, tak ustawiamy rzeczywistość przed ocza
mi target people, że wolność zaczynają symbolizować to 
żelazko, to podpaska ze skrzydełkami, to oranżada. Za to 
właśnie nam płacą. My wciskamy im to z ekranu, a potem 
oni wciskają to sobie nawzajem oraz nam, autorom - to 
jak choroba popromienna, kiedy nie jest już ważne, kto 
rzuci! bombę. Wszyscy usiłują się wzajemnie przekonać, 
że wreszcie osiągnęli wolność i w rezultacie nie robimy 
nic innego, tylko pod płaszczykiem przyjaznych stosun
ków międzyludzkich wciskamy jeden drugiemu rozma
ite czarne płaszcze, telefony komórkowe i kabriolety ze 
skórzaną tapicerką. Zamknięty krąg. Ten zamknięty krąg 
nosi nazwę czarnego pi-ara. 
Wiktor Pielewin, Generation P, przekl. Ewa Rojew:sk.<1-0ll!jarczuk, Warszawa 2002 

Chomiki: Najbardziej pospolita podgrupa • 
6 

pokolenia X; jedyna, która się rozmnaża. 1 I 
Chomiki występują niemal wyłącznie w pa- I 
rach. Są łatwo rozpoznawalne dzięki swym 
rozpaczliwym próbom odtworzenia w swym codziennym 
życiu dobrobytu ery Eisenhowera w sytuacji wyśrubo
wanych cen nieruchomości i konieczności pracy obojga 
małżonków. Wiecznie przemęczone łapczywą pogonią za 
meblami i bibelotami. 
Douglas Coupland Pokolenie X, pn;l!kl. Jan Rybicki, Wa~zawa 1998 

Nowa Polska dała nam niemal nie- · 
ograniczoną paletę życiowych szans. I 
Z dnia na dzień, prosto z ulicy stawa - 1 I ~ 
liśmy się dziennikarzami, biznesme-
nami, maklerami, pracownikami reklamy. Cała 
przestrzeń, której w komunie w ogóle nie było, 
stanęła przed nami otwarta na oścież. ( ... ) Nic 
więc dziwnego, że porzuciliśmy nasz anachro
niczny młodzieńczy bunt rodem z lat osiemdzie
siątych. Kto chciałby się buntować, skoro jest tak 
pięknie? ( ... ) Nasze pokolenie kontestatorów, 
wyrosłych w tyglu punk rocka, NZS, WiP rodem 
z lat SO-tych gładko przekształciło się w bezide
owców, nieskorych do kruszenia kopii o impon
derabilia, robiących kariery w szklanych trzydzie
stopiętrowych domach. 
Generacja NIC: Mikołaj Lizut Nic po noJ nic zo1tanie-, GW 2002, nr 217 

My, dzieci Gierka i Jarocina trafil i śmy w cu -
downy moment w czasoprzestrzeni. Unie- A- -

sienia, które dane nam bylo przeżywać 
4 czerwca 1989 nie sposób przecen i ć. Na 
naszych oczach wypełniał s ię czas i j eszcze 
dostaliśmy niespodziewany bonus - Ziemię obie ca ną. 
Weszliśmy na niąjak pio nierzy na Dziki Zachód(. . .) Pob ka 
rosła jak mały tygrys. I wtedy na tę piękną ziemię przy
byli nowi osadnicy. Barbarzyńcy. Pozbawieni wszelkich 
wartości. Nierozumiejący, co to jest wolność. bo nigdy 
nie doswiadczyli jej braku. Barbarzyńcy chcieli tylko dużo 
zarabiać. Byli gotowi w to zainwestowa C. s kończyć lepsze 
studia niż my skonczyliśmy, n a u czyć się więcej języków 
od nas. A potem chcieli kosić więcej kask i niż my. 
Gl!neracja NIC: Wojciec h Staszewski Borborzyńry no wołnokl, GW 2002, nr 214 

13 grudnia 1981 miałam 1 3 lat. Najpierw El 
zauważyłam. że w t elewi zj i nie nadali Te- I > 
leranka. Potem ro dzice oznajm il i, że mamy I 
stan woj enny. ( ... ) Potem pojawiło się po-
czucie, ze przys z l i ś my na ten świat za pórno. C h c iel i ś my 
powalczyć, ale ni c już nie z d ziałamy, bo w szystko zrob ili 
ci, ktorzy nadstawiali SI <; pod p a łki kilka lat wcze ś niej ( .. ) 
Dlaczego moje pokol en ie nie pisze p ieś ni wychwalan 
cych wo l ność. Dlaczego w ogóle rzadko otwieramy ust ;i l 
Dlaczego staliśmy się ni hi lista m il Dlatego, że nie my wy 
walczyl iś my sobie wolno<, Ć. Wywalczono ją za naszymi 
plecami, a ci, którzy tego dokonali, zdążyli ją osm1eszyc. 
zanim nam ją podarowali. 
Dozwolone do lat trtydriertu: Katarzyn.a Kochm;mska Spóźnione pokokn~. GW 1996, n1 170 
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Jeżeli należycie do klasy średniej, musi
cie żyć ze świadomością, że historia was 
ignoruje. Musicie żyć ze świadomością, że 
historia nigdy nie będzie po waszej stro

nie i nigdy się nad wami nie użali. To cena, jaką się placi 
za codzienny komfort i milczenie. A z powodu tej ceny 
każda szczęśliwa chwila jest bezpłodna, każda smutna 
- niepocieszona. 
Dougla~ Coupland Poł.~t'ttit >"„ przekl. Jan Rybicki, Warszawa 1998 
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Pokolenie dzieci kwiatów wychowało pokolenie yuppies; zgod
nie z zasadą, że dzieci zbuntowanych rodzicow dla odmiany 
idą w konformizm. ( .. ) Młodzi nie krytykują władzy i świata, 
bo mają luźny kontakt ze społeczenstwem. Zyją obok, tworząc 

SWÓJ w1asny świat i własny język. Kolejnej rebelii nie będzie. - Dziś tworzą 
się raczej nowoplemiona skupione np. wokół ekologii czy skoków na bandżi, 
ale to wspólnoty, z których łatwo wystąpić. Młodzi są w grupie, kiedy chcą, 
ale bardzo cenią sobie prywatność i wyraźnie stawiają granice. Zdają sobie 
sprawę także z tego, że bunt się dzi ś nie opłaca, bo już od gimnazjum trzeba 
zbierać punkty na życie.( .. ) Byłyby to dzieci ostatnich buntowników/ 
Joanna Podgórska Dzieci dzieci-imied, Polityka 2004, nr 24 
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Wydaje się, że wraz z wolnością, jaką li 
otrzymaliśmy w wieku podstawów- 1 I 
kowo-licealnym, dużo zmieniło się 1 

w naszych oczekiwaniach i wymaga- \ 
niach. Starsi chcieli pieniędzy i wolności, nas in
teresowała przede wszystkim wolność (ot, taka 
natura wieku, z właściwym sobie młodzieńczym 
romantyzmem), podczas gdy współcześnie nas 
i młodszych od nas interesują tylko pieniądze. 
To banał, jednak dużo w nim prawdy. Ile osób 
porzuciło lub ograniczyło swoje ideały na rzecz 
pracy w agencjach reklamowych, zgadzając się 
na schlebianie najniższym gustom klientów i zle
ceniodawców? 
l(uba Wandachowicz Genl!racja NIC, GW 2002, nr 207 

i tworzyć sztukę ni ekom ercyjn ą? Nie wiem. I 
Czy źle, że zarabiają, zamiast klepać biedę li 
Wiem, że nie każdy ma siłę żyć jak van I "'· 
Gogh. Mamy rodziny, mamy pragnienia 
- podróży, posiadania mieszkania, wyj ści a do kina bez 
zasta nawiania się, czy starczy potem do końca miesiąca. 
Może brak determinacji to wada, ale może są większe 
w naszym spoteczeristwie,jak np. obojętność na kulturę/ 
Generacja NIC : fa ros law Kamlmki To jo - zopJuty karze! rek/omy, GW 2002, nr 2 20 

z dzieciristwem zanurzonym w komuni- I 
zmie, z dojrzewaniem w surowym kapita- I 

M. yślę, że jest dzi ś mnóstwo takich lud zi: m 
l1zmie, z początkami dorosłości w nowym .,._ 
tysiąclec iu . Ten zlepek idei , środowi sk, pomysłów na 
życie powoduje, ż e j esteśmy rozdarci. Niepewni. Nie do 
korica wiedzący o co chodz i. 
Generacja NI C: Jakub Wasiak Nikt nie chce mnie Jfuchoi, GW 2002, nr 246 

wie, którzy pomnażają gotówkę , • I All 

Inteligencję zastąpili menedżero- 111 

ale nie są w stanie popchnąć myśl i 1 I 

ludzkiej dalej, bo myślą tylko w ka-
tegoriach kombinacyjnych, uciekając od pytań 
zasadniczych. 
G~neracja NIC : Dylan, GW 2002, nr 217 

Po lak-katolik niepokoi s ię , gdy lustro mu 
mówi, ze czerpie z religii coraz m niej sily, 
cora z mniej się modli i coraz rzadziej bierze 
udziat w nabożeń stwa c h. Zmiany są może 
niewielkie, ale widać je dobrze na tle dokładn ie przeciw
nego globa lnego trendu. Tylko pod jednym względem 
w ciągu tej dekady religijne poglądy Polaków ewoluowa
ly tak, jakby na to wskazywała światowa tendencja - pod 
względem wiary w piekło . Na początku dekady wierzy
ła w piekło nieco ponad polowa Polaków Na koricu juz 
dwie trzecie. 
Jacek Żakowski Polak, czyli lc'to? Polityka 1004, nr 2 s 

Byli już piękni dwudziestol et ni, szpetni li 
czterdzi estoletni , a teraz są sfruc, trowani I 
trzydziestoletni. .. Teoretycznie nam, po- I 
koleniu trzydziestolatków wszystko wol 
no, możemy robić kariery albo nie, możemy mrec dzieci, 
nie miec dzieci, żyć w mieście , zaszyć się na w si, ale i tak 
czujemy się zagubieni. Być może wynika to z faktu, że 
dorastali śmy w innym świecie, a jako już dojrzałym przy
s zło nam zyć w całkiem innej rzeczywistości. 
Magdalena Goik Miasto i onJoty 
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III 
Ucieczka w tandetną muzykę, alkohol 
i narkotyki jest próbą odnalezienia ja
kiegoś punktu odniesienia w bezbarw
nej codzienności _ Nie ma au torytetów 

- można skoncentrować się na robieniu kasy. 
Dozwolone do lat tnydz,~u : Antoru BugajWi Maska don Kichota, GW 1996, nr 294 
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m Polska przełomu stuleci sia ta się krajem konsump
cji. Kto nie zarabia dość, by konsumowac, ten się nie 
li czy. Nie dla niego sznury samochodów i kolorowe 
płachty billboardów Nie jego kuszą promocje , tanie 

kredyty, sezonowe z niżki i wyprzedaże . Przestrzeń wokól niego wy
ludnia się, pustoszeje. Człowiek niekonsumujący staje s ię bytem 
wątpliwym i ułomnym : niby jest , a jakby go nie byto. Czy można 
sobie wyobrazić dotkliwszy rodzaj sponiewierania? 
Tomuz Mackowiak Nie do( Jif sponiewierał, Newsweek 2003, nr 37 
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W podstawówce nosił znaczek Soli-11 
darności, dziś swój antysystemowy J I 
bunt demonstruje w każdy piątek 1 

wieczorem, gdy zmienia garnitur na 
szorty, wyłącza komórkę i wyjeżdża z rodziną na 
wieś, gdzie wędkuje i rozpala grill. - Ja wiem, że 
od poniedziałku znowu będę musiał dawać dupy 
Systemowi, ale weekend jest mój. Nie dam się 
złamać - deklaruje. To właś nie tacy jak on są fila
rem pokolenia Matriksa . 
Szy mon Hołowni<11 Uclituka l S-YJfemu, Newsweek 2003, nr 21 

Robiłem wszystko, żeby zmyc z siebie li 
brud, jaki pozostawił a na mnie praca I I 
w market ingu, praca, która zbyt beznamięt- I 
nie fo l gowała mojej żądzy w ladzy; która 
w jak i ś sposób n a u czyła mnie nie lubi( sa mego siebie. 
W market ingu chodzi w gruncie rzeczy o ładowanie 

gówna z powrotem do jadłodajni, tak szybko, by ludzie 
myśleli, że dalej dostają prawdziwe jedzenie. Marketin g 
nie jest twó rczy, tylko złodziejski, a przecież nikt nie lubi 
kraśc. 

Doug las C.oupl.lnd Pótolt"•t K, przekl . Ja n Rybicki, Wa rsia wa 1998 

Rok 1989 s pędziliśmy w szkole podstawo· • 
wej, gdzie nikt z nas nie rozum ia ł, co s i ę I I 
wokół nas dziej e - nie mieli śmy, żadnego I 
wpływu na coko lwiek, a echo tego stanu 
rzeczy odbija s i ę do dziś . (. .. ) Miejcie na uwadze, ie mimo 
tego, ie podziwiamy karie ry z lat 90-tych, ie żyjemy ca fy 
czas w szarości blokowisk i niewol i, odbieramy papkę 
pseudokulturaln ą , to nie zatraciliśmy własnych wa rtości 

i chro nimy j e g r u bą skorupą przed światem zewn ętrz

nym. I st rzeżcie się nas, bo nasze pokolenie nawet Jeśli 
nie chce, to będzie mu s i ało dojśc do wszystki ego ciężką 
p racą i siłą własnego cha ra kte ru, gdyż nie ma już miejsca 
na szybkie i niezasłużon e p i en i ą d ze i pozycj e I dlatego 
właśnie mówię: strze żc i e s i ę, bo zajmiemy miej sca star 
szym i nie wpłaci my na wasze eme ryt ury. 
Ge neracja NIL J;u:ek Koperski Stnei:de się n a~ GW 2002 , n r 220 

Dziś inteligencja stopniowo traci li 
swoją tożsamość i wtapia się w kia- 1 1 

sę średnią. Spra część tej niegdysiej- ' 1 

szej elity intelektualnej zmienia si ę 
w zimnych, wyrachowanych profesjonalistów. 
Inteligencja realizuje się w innych zawodach, niż 
te, które tradycyjnie są jej przynależne. Rzadziej 
występuje w roli lekarzy, nauczycieli czy praw
ników, coraz częściej zaś działa w służbie bizne
su. Wiedza, której nie można zamienić w złoto, 
w rozumieniu ogółu staje s ię bezużyteczna . ( .. . ) 
Elitę społeczną wyznacza dziś status materialny. 
Pieniądze pozwalają zdobyć status. Etos odchodzi 
zaś do lamusa. 
Kat.a n:yna Izdebska Obraz pol1kir!j in teligencji, Razem 2003, nr 2 

Obecna generacj a nie produkuje żadnych • 
sil nych środowi s k inte ligenckich, które mo - J I 
g łyby bron ic ku ltury. Jeś li nawet jak ie ś tego I 
typu środowiska powstają, to nie są w sta -
nie obroni( sa mych siebie. Po prostu młod z i inteligenci 
często rezyg nuj ą z p ielęgnowan ia w sobie inteligencji 
- jedni nie mogą , innym s i ę nie chce, jeszcze inni nie mają 

czasu .. 
Generacja NIC: Kuba Wan dachow icz Re woluca)o Ni<, GW 2002, nr 284 

Zan im si ę kto spostrzeg ł , pokolenie X El 
dojrzało, a ozna ki tej dojrza ł ości można I 
znaleźć wszędz i e ( .. ). W tym roku najstarsi I I 
X-owcy dob ieg aj ą j uż czterd ziestk i. Wielu 
spoś ród nich sta ło się właścic i e l am i firm, wychowuje 
dzieci i kp i sobie ze stereotypów, j akie k rąży ły na ich 
temat we wczesnych latach 90-tych - zwłaszcza z tego, 
że są cynicznymi ob ibokami, któ rzy unikaj ą trwa łyc h 
związków i stałej pracy. („.) Poko lenie X dosta ło w spadku 
po poprzed nim pozwolenie na robienie tego, na co ma 
ochotę i podj ęło tę inicja tywę. Jeś l i chcą miec dzieci, to 
je mają Je ś li chcą pracow aC, idą do pracy. Al e jeś l i wolą 
zostać w domu, to zost aj ą. 
Kim Kampbdf'okolemt X J0trulo. h~ Ch11H1•n St;u: nci' MO'l1tot, 1JJ folum 2004 . nr 3? 
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Wszystkie przeżycia poko leniowe na szych 
poprzed ni ków były ciężk i mi urazam i: Po 
wstan ie Warszaws kie dla pokolenia Kolum
bów, wstrząs referatu Chruszczowa dla prysz

cza tych, Marzec dla koma ndosów, 13 grudn ia dla poko
lenia Soli da rn ości. Tymczasem rok 1989 nie by! urazem . 
Był w ielkim otwarc iem superma rketu z szansą. Ka żdy 
z nas korzysta z niej t ak, j ak pozwa la mu na to fortuna 
i zdo l nośc i . Jeś li więc nie j esteśmy pokoleniem, może na le
żałoby westchnąc z ulgą: nareszcie' 

I 

Oot wolone do lat tr1yd1lestu: Mk haf Cichy Polskie pokolen ie X, GW 1996, n r 294 

I 
I 

I 

\ 

\ 
~ 

• 

Ści a na, na któ rej nama lowa no panoramę 
nie istniej ącego św i ata , sama z sieb ie się 

nie zmienia. Ale za bardzo dużą s u mę moż
na kupie w charakterze w idoku za oknem 

namalowane słońce, lazurową zatokę i cichy wieczór. 
Niestety, autorem tego fra gmentu też będz i e Ed ik - jed
nak nawet to nie wydaje się waż n e, jako, ie samo okno, 
do któ rego kupuje s i ę widok, także jest namalowane. 
A wobec tego może i ś ci a n a jest namalowana? Ale przez 
kogo i na czym? 
Wikt or Pielf!win, Generation P, przekl . Ewa Rojewska-Olejar c. iuk , Warszawa 2002 
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i przed s 1ę b,orcy - włJ ~cio ele 

c,,i edn1eh i mntejs tych tirrn To om. 
poc;polu 1 klae. ą ł. rc•d n1ą 1 'N)'zqą . 

przyczynili si .; do tego, że w li RP 

wybodowa r~o pO 1.2 mln mitH«ain 
idom takiJC-Stdom pr1tdstt1 -
w iciela klasy srednie-j. co w nim 

wyp.:tda mieć? Py t dją o Ld,rnie pro
jek lantów w ni..- tr1, S~róbowa !1 <..my 

odtworzyc dommUJ<!C:Y -s tyl ur:ządz .J

nJ ~ ię lud 1. 11 tej k l il ~y. 

U pocz:ąt k w Ili RP glc:>wnr w~1.;ck 
z;:i częly ozd;:i b1 ac patrio t zne ko 

lum ny la dw orek .szlachecki Z cza 
sem obfr lii:o luniny ch udly tworz ąc 

roządane do dzisiaj . a podp.J t rzonc 

na dme1ykan'!ikich fi lm ach kolum· 

riady w stylu 11E."ołc.o lo ni alriy1 

To w t ak ich domach mNna na tknąć 

s i~ nJ globus albo fortep ian. ktory 

Jest ba rkiem. albo w ga binecie na 
rt <f d k i;1 ąlr: • których gn:bc«ty ia 

rrac1S 1t:c1em guzrk.a toZJ ezdzają s ię 

lJkdZUJ.ijC. ba t erię nd.szeJ: . (ł ty ldCh, 
~v ogroch:w. obowll}Zkowc - tabli ca 

do koszykowki Cen tra lnym miej 

scem domu Je~ t s.alon. od k1lhl lat 
to ba rr:li o poi.ąda ne „ otwarty 

na kuchnię . W Y.uchni powinno być 
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lodowka. kuch~nka 1 wyoąg , zmy· 
warka t m ikrofala . Czajnik t robot 
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1d kuchnl .:ł ma lulkanasctP nw· row 

lub w1ęce), nl na le~l tzw wy-.p.1 
Jesl to umw~zcza ,~ n J srodku k -

r-ht""r1ka 1 wyc1qg1rrn, .i obok 

n•ej bla t Na podl gach 1erako1a, 
na snrnach kafel1c1 W s..a lon ie 

ol>i,lf'rna k.i nripa i fotf' lr W wf'r~Ji 

~ kromniejszej obi te mJte11alem 
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Salon lo ldkze 1n1ł"J "-''-r n.1 sp•1i:ty 

audio wideo 021s1aJ naiba«dzieJ 
wypado rn1ec .modomowe S.wo1e 

1xobn~ po~ojP rnaFJ jul ubra111a 
1 buty Gatde1obt: robi s i ~ nawet 

w większych mieszkan1aLh, 
~N blok<tł t; h 7f" \la'1datdowrj 3.S·-

S rnehowt'J łazienki pn nosimy 

~u: WOWCl.dc!>. do Sił fOflU kC1p1eJuwego 
1. okn~m Wann.1 co r łlZ Uę\c1 e1 wy 
~łlzona 1est VJ- urz.1dzenii- do ro 
b1enM botl~lkow, u yh tlyt.l rmncti,az 

Im w1(U~J t;Jyu. y ' JrozH.a. Oprac 
wanny wypada le? mrec: w ldz,encE' 

ki1b1nę pry">znu.ow~ (r pdnt!!lem 

pry~in1cowym), zielen. leizan ę lub 

fotel i grofikę pokrytą niewidoczną, 
paroszc.:.zeił'l(j WM">1W'1 rlJSliku. Od 
podlop,1 po \uh t 0C l )'\'V1\C1e l ee a kola 
1 kafic . Przedstaw iciel klasy sredniej 

wyz. -:. z J Jeidz1 odpowiednio ""' 
moc:hodC'm k t a~ y •>1fdn1e-1 wyzs:ze-1 
To np Słc.odrl Oc1Jv1a Sofa, ford 

Mt>r1d~o. loyOl .i Aven\1\, M1t~ub•~h 1 

Canliima czy Opel Signu m cny 

od SS do 90 y> zl Jako ze a rd10 
modne ~cf autd t fenowe. w ld$it' 

l j ha~d $•(i rna le Suwk1 (od SS 

ty-; zl} Niepracującej żonie można 
kuplC royo lę Yd<<> {40 lyl 71) do 

po1uszani.a s i~ po miesc1e Ubrania 

i buły kupuje St~ w sklepdch firmo 
wych 1 bulikach w centrach hJ ndlo

Wy<h. H&M . Za <a . Mango Nie do 
por,a•dzr nla lf't te? s1eC skl~pow 

1n tage - 1 ol a1i.1. a IP 111.:ir ow11 
odL1t1'1 Mo1 11.1 tam np Jll2' 1a 

800 1J l uptc su kn ię Diora ~lora 

ko!>zlowo l.-1 4 ty\ 11 i ld7 wy\tą pi cl 

w niej pnedst;iw1c1C'lka k•ar.y 
wy75ZCJ utaj na codzieri jada ~i~ 
row mPL zd rowo. Pożqd,wa jt~t 
th11'h2czy1na. il oo;ta tnio modnl" c;,ą 

Ja pońskie restau 1.Jcj ~ i bdr)' !>U:ihi 
No wakaqe JeL.dL1 S1fi> w m1eJ~ca 

egzot z11t 

Wojciec h M~rkiewiu Gro w kloiy ayli )Ok 
si~ dzit!ll pohkie ipo lecztństwo , Polłtyka 
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GRZEGORZ Wl~NIEWSKI ! 

BARBARA HAN ICKA 

TYMON TYMAŃSKI 

JACQUELINE SOBI SZEWSKI ł 

Sergiusz Basow 

Warwara 

Kaleria 

Wł as 

Piotr Susłow 

Julia 

Cyryl Dudakow 

Olga 

Jakub Szalimow 

Paweł Riumin 

Maria Lwowna 

Sonia 

Siemion Dwukropek 

Mikołaj Zamysłow 

Maks Zimin 

Pu stobajka 

Sasza 

Asystent reżysera 

Inspicjent 

SZYMON BOBROWSKI 

ELIZA BOROWSKA 

KATARZYNA HERMAN 

ADAM WORONOWICZ 

CEZARY ŻAK 

PAULINA HOLTZ 

StAWOMIR PACEK 

t EDYTA OLSZÓWKA 
RAFAt KRÓLIKO_WSKI 

JAROSŁAW GRUDA 

MARIA ROBASZKIEWICZ 

KATARZYNA ZIELIŃSKA (AT) 

JANUSZ tAGODZINSKI 

MICHAt SITARSKI 

KRZYSZTOF SZCZERBIŃSKI 

ELŻBIETA KĘPIŃSKA 

ANDRZEJ HAUSNER 

ł Sufler 

ADAM WORONOWICZ 

MAREK GORZKOWSKI 

BARBARA SADOWSKA 
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Teatr Powszechny im. Zygmunta Hiibnera w Warszawie 

zastępca dyrektora Ryszard Jakubisiak 
kierownik literacki Małgorzata Semil 

Teatrowi Powszechnemu im. Zygmunta Hiibnera 
z życzeniami dalszych sukcesów fundacja Feliksa ł.askiego z Londynu 
na działalność artystyczną w sezonie 2004/05 przekazuje 50 000,00 zł 

Działalność Teatru Powszechnego jest finansowana 
przez Biuro Teatru i Muzyki Urzędu m. st. Warszawy 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury 

redaktor programu Cezary Niedziółka 
projekt graficzny Grzegorz Laszuk"'' 
zdjęcia Darek Senkowski 
projekt plakatu Wiktor Sadowski 
druk S-Druk tel. 780-61-85 

wydawca Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera 
03-801 Warszawa. ul Jana Zamoyskiego 20 
tel . do kasy: 838-25-16, 818-48·19 
internetowa sprzeda z biletów www I ick tonline pl 
patron internetowy teatru . www.formacja.pl 
nasza strona w inter necie (na serwerze homenet) 
www.powszechny.art .pl 


