
Those ideal years. 
It is said that when you are a teenager everything is simple. Not at all overwhelming, 
exhausting or stressing. It is a very common thing to hear, especially from old people. 

Is it really that easy to be a teenager now? Are those years still considered “the 
best”? 

First of all, teenagers have “freedom”. Most of the time, they do not have to pay bills, 
take care of the family, go to work every day. However, the word freedom does not 
mean not doing chores or not paying taxes. The definition of this word says that it is 
the power or right to act, speak or think as they want. For many people it might still 
seem like teenagers have every right to do those things. However, it is not like that. 
When they try to fight for their rights they are called for example childish, horrible, 
uneducated, uncultured. It cannot be called freedom. 
Nowadays, being under pressure is a part of every teenager’s life. Getting bad grades, 
being compared to better students, feeling like they failed and let down other people 
because of that. Current schooling system made it extra difficult for teenagers that ac-
tually care about their grades, not to feel overwhelmed and exhausted. They are ex-
pected to be good at everything because those things are “easy and not at all compli-
cated”. They hear that they must pay more and more attention because they have to be 
better next time. 
The worst thing in a teenager's life  is the influence of social media. They see beauti-
ful models, perfect lives on every app. As a result , teenagers forget how excellent 
they are. The thought of not being skinny or pretty or handsome enough is in every 
teenager’s head. While being a child they did not care about anything like that. Adults 
do not use social media and are not harmed by the thought of being “perfect” just 
like the people on social media. Teenagers , however, are the group of people that the 
internet has the biggest effect on. Because of that every one of them thinks that there 
is something wrong with them. 
In summary, being a teenager is not ideal. Even though it might seem like it, it is not 
true. Not a lot of people would admit that those years are very far from being “the 
best”. 
                 Jagoda Leciejewska 



Cicha woda brzegi rwie 
Wyłamywanie się z normy było jedną z cech charakterystycznych dla Witolda Gombrowicza. Potocznie 
możemy nazwać go lodołamaczem epoki. Dlaczego? Nigdy nie przestał słuchać samego siebie. Niestraszne 
było mu wykraczanie poza granice. Zauważyć można to w spektaklu, który miałam przyjemność obejrzeć. 
„Iwona, księżniczka Burgunda” jest po brzegi wypełniona awangardą, którą szczycił się Gombrowicz. 
Wspomniana sztuka była dla mnie twardym orzechem do zgryzienia. W pewnym momencie czułam się 
zagubiona, nie wiedziałam, co się dzieje, dlaczego tak zachowują się postacie.  
24 września 1987 roku Teatr Telewizji zachwycił swoich widzów premierą sztuki Witolda Gombrowicza 
pt. „Iwona, księżniczka Burgunda” w reżyserii Zygmunta Hübnera. Młodej, biednej, nieurodziwej kobiecie 
oświadcza się dobrze znany Książe Filip. Wzbudza to ogromne poruszenie na dworze. Historia 
przedstawiała kruchość umowy społecznej bohaterów. 
Z łatwością przenosimy się do czasów międzywojennych, w których toczy się akcja. To wszystko dzięki 
wybitnej pracy scenografa, Jana Banuchy. Świetnie dobrane kostiumy podkreślają różnice pomiędzy 
różnymi sferami. Biedna Iwona, pozbawiona kobiecości, ubrana w łachmany, została zaprezentowana przy 
Izie występującej w fantastycznej kreacji. Ten kontrast funkcjonuje przy wszystkich postaciach na dworze. 
Tradycyjny jest wygląd wnętrz. Dopełnia to koncepcję spektaklu i pozwala nam przenieść się jeszcze 
bardziej do tamtego czasu. Bardzo klasyczne zagranie światłem jak i choreografią nie wprowadza 
zamieszania. Zastosowanie specjalnego makijażu Szambelana na początku ogromnie mnie wystraszyło, a 
nawet odrzuciło. Jednakże ta przesada miała swoje bardzo ważne zadanie. Jakie? Miała być kolejną maską 
na twarzy bohatera. Wszystko złożyło się w idealną całość. Widać, że każdy krok był przemyślany i miał 
głębszy sens, który odkrywamy interpretując i rozmawiając o spektaklu.  
Tak fantastyczną wizję całościową sztuki zawdzięczamy Zygmuntowi Hübnerowi. Jego pomysły sprawiły, 
że spektakl był porywający, a zarazem naturalny. Przyjemność oglądania oraz łatwość, z jaką przenosimy 
się do historii Iwony, jest niespodziewana. Dostrzec możemy również tak zwane „smaczki”. Pomysł na 
charakterystyczny śmiech Króla Ignacego czy specjalny makijaż Szambelana pokazują nam, z jaką pasją i 
dokładnością podchodził do tego Hübner. Wszystko to płynna całość, udekorowana specyficznymi 
szczegółami. Dzięki temu również interpretacja sztuki stała się ciekawsza oraz bardziej pogłębiona, 
zostawia nam ogromne pole do popisu. Również awangardowa inscenizacja przykuwała moją uwagę. 
Niespodziewane, czasami wręcz przerysowane i komiczne ruchy aktorów, oddawały w pełni charaktery 
odgrywanych przez nich postaci. To kolejna fantastyczna cecha Zygmunta Hübnera, wybrał bardzo 
profesjonalnych oraz oddanych aktorów, którzy nie zawiedli nas –widzów nawet przez chwilę. 
 

Król to na ogół osoba, która w ryzach trzyma wszystko i wszystkich. W spektaklu dostrzegłam ogromne 
odstępstwo od tego  klasycznego znaczenia. Postać Ignacego była przedstawiona  komicznie. Widziałam 
przerażenie możliwością utraty swojego stanowiska. Nie da się zaprzeczyć, że ukazany charakter 
mężczyzny odbiega od charakteru władcy. Ignacy potrzebował atrybutów, aby udowodnić swoje 
stanowisko. Nie potrafił osiągnąć tego swoim zachowaniem czy słowami. Całokształt postaci oraz jej 
komizm zawdzięczamy wybitnej pracy Zbigniewa Zapasiewicza.. Jego gestykulacja, mimika, tonacja 
głosu, to wszystko spowodowało, że spoglądamy na bohatera z przymrużeniem oka. Jestem pewna, że 
właśnie taki zamysł postaci istniał w głowie Witolda Gombrowicza.  
Szambelan był postacią stanowiącą dla mnie pewną zagadkę. Wydawał się osobą, której zadaniem była 
pomoc i oddanie królowi. Jednakże z każdą chwilą jego maska zanikała. Odsłaniały się jego prawdziwe, 
ale jednocześnie okropne, brudne barwy. Byłam zdziwiona, jak człowiek może być tak zakłamany i 
podstępny.  



W momencie, w którym pokazał, kim tak naprawdę jest, przestawiając meble, nie mogłam uwierzyć, jak 
zmanipulował Króla. Przecież przyłapał Szambelana na gorącym uczynku. Pomimo tego nie zrobił 
niczego. Ten moment pokazał, kto tak naprawdę rządził w tej sytuacji. Specyficzny charakter postaci 
dodała gra aktorska  Mariusza Benoit’a. Nie mogłam wyjść z podziwu, jak genialnie potrafił  niemal w 
sekundę pokazać różne emocje. Zmiany w zachowaniu mężczyzny sprawiały, że miałam gęsią skórkę. 
Według mnie przejście emocjonalne od śmiechu przez szept aż do krzyku i strachu jest sztuką.  
 
W końcu przechodzimy do tytułowej bohaterki. Nie bez powodu tytułem mojej recenzji jest cytat „Cicha 
woda brzegi rwie”. To właśnie ta postać od początku kojarzyła mi się z tymi słowami. Iwona uznawana za 
osobę o charakterze „drewnianego klocka” odstawała od dworzan. Na pierwszy rzut oka wydaje się 
bezpłciowa, niemrawa, inna, niewyrazista. Natomiast po obejrzeniu spektaklu zaczęłam rozumieć, jak 
ogromna siła w niej tkwi. Dlaczego? Była jedyną osobą, która nie zakładała maski, aby wpasować się w 
schemat. Pomimo szantażu dalej walczyła z okropnymi normami, oczywiście nieświadomie. Co więcej, 
była tak silna, że nie zauważała swojej potęgi. Nie zauważała, że powoli doprowadzała do przełamania 
osobistych barier poszczególnych postaci. Niestety nie chcieli tego pozostali. Przerażeni bohaterowie 
postanowili o jej śmierci, to udowadnia, jak silna i wpływowa była inność Iwony. Odegranie takiej roli 
mogłoby wydawać się proste, przecież niczego nie mówisz. Bzdura. Daria Trafankowska wcielając się w 
postać narzeczonej Filipa nie mogła przekazywać uczuć ani ruchem ciała ani słowami. Emocje 
przedstawiała głównie mimiką twarzy. Ogromne wrażenie, wręcz nie do opisania. Jak utalentowaną 
aktorką trzeba być, aby opowiadać twarzą, przedstawiać tak cały charakter postaci i zarazem poruszyć 
uczucia odbiorcy.  
 Jaki był sens tego spektaklu? Dlaczego Zygmunt Hübner podjął takie decyzje? Awangarda, która 
wypełniała sztukę, była kolejną próbą wyjścia poza schemat. W mojej reakcji, czy w reakcji rówieśników, 
można było zauważyć zdziwienie, może nawet w pewnym sensie wyśmianie. Po rozmowie o sztuce 
doszłam do wniosku, że każdy z nas zareagował dokładnie tak samo na coś nowego. Czy nie oznacza to, że 
to my utknęliśmy w tym schemacie? Czy to nie my byliśmy Małgorzatą, Ignacym, Filipem czy Izą? Czy 
spektakl nie był lodołamaczem, który najpierw wydawał się niezrozumiały i komiczny, a później 
dotarliśmy do jego prawdziwego znaczenia? 
Wychodzenie poza schemat nie było, nie jest i nigdy nie będzie łatwe. Gdybym zapytała was, abyście 
wymienili osoby, które samotnie przełamały jakieś bariery społeczne, ilu z nich moglibyście wymienić? 
Jak myślicie, jaka byłaby reakcja osób, które wiecznie chowają się za schematem? Oczywiście nie piszę o 
przełamaniu bariery i wyjściu w krótkich spodenkach na dwór w grudniu. Chociaż już takie zachowanie 
spotyka się z odzewem, który jest podobny do tego, jaki spotkałby osobę lekceważącą jakieś założone 
normy. Dlatego też uważam, że każdy powinien chociaż spróbować obejrzeć spektakl pt. „Iwona, 
księżniczka Burgunda” .Nie będzie to łatwa  sztuka, ale jeśli otworzycie umysły, zaczniecie szukać tak 
zwanego drugiego dna, nie zmarnujecie czasu. Co więcej, aby lepiej zrozumieć zamysł Gombrowicza, 
spróbujcie wyjść poza schemat. Może to wy będziecie tą niepozornie silną Iwoną, która doprowadzi do 
wielkich czynów. Może cytat: „Cicha woda brzegi rwie” będzie odnosił się właśnie do was.  

         Jagoda Leciejewska 



Cała albo pół prawdy o deszczu 
 
Parasole, kropki, kreski, 
Świeżo malowane deszczem. 
Wszyscy tu przyszli podobno w jednym celu, 
Ale każdy patrzy na to, na co chce patrzeć . 
 
Na dziewczynę, na chłopca, 
Na drzewa, na wodę,  
W końcu na piłkę. 
A ja patrzę na to wszystko razem, ale śmiem 
stwierdzić, że w inny sposób. 
 
Widzę w tym życie, lub inne życie. 
Ruch, lub inny ruch. 
Chyba ciekawiej widzę. 
Podoba mi się taka wizja świata. 
 
I te krople lecą wolniej, szybciej 

Duże, małe, 
Szare, różowe, żółte, niebieskie, 
Przybierają kolory parasoli, zsuwają się 
powoli, po śliskiej grani, 
Aż w końcu spadają na ziemię… 
 
Tracą prędkość, tracą rozmiar i kształt, 
I przede wszystkim, tracą kolor. 
Bo ziemia jest zła, zła i smutna. 
To nie deszcz jest ponury, to ziemia go tak 
zmienia, a ludzie są z ziemi. 
 
Niektórzy ludzie po prostu nie potrafią 
patrzeć na deszcz. 
Nie umieją słuchać deszczu  
Spójrz, kap kap  
Posłuchaj, kap kap  
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Film głośny i wcale nie ten z najnowszych,  bo z roku 1999, było mi 
dane obejrzeć go dopiero niedawno i  nie żałuję, że stało się to teraz, a 

nie kiedyś. Do  filmu trzeba być w pewnym sensie gotowym, wciąż 
nie jestem pewna, czy byłam. Dramat zrealizowany na podstawie 
autobiografii Susanny Kaysen, opowiada o losach młodej dziewczyny, 

Susanny świetnie zagranej przez Winonę Ryder. Bohaterka nie bez 
powodu trafia do szpitala psychiatrycznego. Szuka siebie i pomaga w 
tym innym. W obsadzie oprócz Ryder spotkamy także między innymi 

Angelinę Jolie, która za odegranie Lisy otrzymała Oscara. W obsadzie  
są także takie sławy, jak: Whoopi Goldberg czy Jareda Leto. 
Poruszający film z cudownym przekazem, do tego akcja rozgrywająca 

się w latach 60 i świetna ścieżka dźwiękowa. Produkcja dla 
poszukiwaczy niebanalnego i mocnego dramatu, poruszającego 
niebanalne i mocne tematy. 

Hania Bruzi 

Przerwana lekcja muzyki 

Fot. Internet 



Leć Ptaszku, odfruń Ptaszku! 
 

Odfruń Ptaszku, póki możesz 
Odfruń nim zniszczy cię świat 
Leć Ptaszku przez spokojne morze 
Zanim burza rozpęta się i tam 
 
Tutaj z ptaszków takich jak ty, 
Zostają tylko pióra 
Już dosyć, zostaw dla siebie te łzy 
Zrozum, to wszystko ludzi natura 
 
W tym gnieździe jest dla ciebie za zimno 
Nie wmawiaj sobie, że nie jest ci tu źle 

Ptaszku, masz taką duszę niewinną 
Leć zanim spotka ciebie, co spotkało mnie 
 
Leć ptaszku, nie oglądaj się za siebie 
Ptaszku proszę, nie patrz w dół 
Bo zobaczysz jeszcze złą ziemię 
Ona ściągnie kolor z twoich piór 
 
Więc leć Ptaszku, nie zasługujesz na to  
Leć, już pora wydostać się zza krat 
Tam daleko trwa wieczne lato 
Leć Ptaszku! Leć nim zniszczy Cię świat 
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Przestańcie pytać 

 

„Kim jesteś?” – Pytają, oczekując szybkiej 

odpowiedzi 

Zmyślam, kłamię, łżę 

Potrzebuję szybkiej spowiedzi, ale za dużo 

by mówić, więc to odwlekę… 

Boję się Go, boję się Mu spojrzeć prosto w 

oczy 

„Kogo kochasz?”- Pytają, oczekując szybkiej 

odpowiedzi 

Rozmyślam, zmyślam, łżę 

Bo nie jestem pewna czy umiem kochać czy 

może jednak nie 

„Co ty robisz?”- Pytają, oczekując szybkiej 

odpowiedzi 

Zmyślam, łżę, chowam 

Nie jestem pewna, nie rozumiem swoich 

zachowań 

„Co tu robisz?”- Pytają, oczekując szybkiej 

odpowiedzi 

Zmyślam, łżę, płaczę 

Dlaczego o to wszystko pytacie?! 

Sama chcę wiedzieć! 

Dlaczego mi nie odpowiadacie?! 

Dlaczego nie chcecie powiedzieć?! 

Dlaczego tak do mojej głowy, serca, duszy 

zaglądacie?! 

Wychodzicie z pytaniami? 

Czyżby za duży bałagan? 

Ja też chcę też potrzebuję tych odpowiedzi 

Pomóżcie mi, błagam… 
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Ludzie 
 
Mam was dość, bo nie macie uczuć 
Mam was dość, bo nie używacie uszu 
Mam was dość, bo nie widzicie na oczy 
Mam was dość. Nikt granicy nie przekroczy 
 
Mam was dość, bo nie doceniacie 
Mam was dość, bo serc nie używacie 
Mam was dość, bo tylko bierzecie 
Mam was dość. Róbcie co chcecie 

 
Mam was dość, bo nie pytacie 
Mam was dość, bo wiem gdzie to macie 
Mam was dość, bo nie rozumiecie 
Mam was dość i kocham was najbardziej na 
świecie 
 
2020   
  


