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 Wesołych Świąt!  
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OD REDAKCJI…  

 
Drodzy Czytelnicy! 
W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia postanowiliśmy dać Wam 
coś od siebie. Jako, że łączy nas wspólna pasja do pisania i uwielbiamy „bawić się”      
w dziennikarzy wpadliśmy na pomysł wznowienia szkolnej gazety Pumeks. Póki co      
w wersji elektronicznej. Pod bacznym okiem pani Ewy Kubińskiej, intensywnie 
pracowaliśmy, aby zdążyć i tuż przed świętami wręczyć Wam skromny prezent             
w postaci tej gazetki. Prosimy  o wyrozumiałość i jesteśmy gotowi przyjąć wszelkie 
uwagi odnośnie naszej pracy. Już od nowego roku będziemy pracować nad kolejnym 
wydaniem i tu prośba do Was, Kochani Czytelnicy – jeśli ktoś z Was ma głowę pełną 
pomysłów i ochotę dołączyć do nas to serdecznie zapraszamy! Od stycznia bierzemy 
się do roboty i pracujemy nad kolejnymi artykułami. A tymczasem, życzymy Wam 
miłego czytania i Wesołych Świąt! 
 

                     Redakcja Gazety Pumeks 
       

 

 

O czym przeczytacie w świątecznym wydaniu? 

 

Polecamy: 

-  ekskluzywny wywiad z panem Jackiem Borkowskim, 

- nie mniej ekskluzywny wywiad z Laurą Velasquez,  

- felieton i sondę świąteczną, w której tylko nam pan dyrektor Jerzy Maduzia 

zdradził jakie lubi ciasto, a pan Marian Janecki co robi w wigilię o północy, 

- tekst o SZLACHETNEJ PACZCE, 

- recenzję książki „Zanim się pojawiłeś”, 

- oraz porady dotyczące jedzenia, co przed świętami może się przydać... ;) 

 

Dziękujemy za udział w świątecznej sesji zdjęciowej naszym Pumeksowym Przyjaciołom z okładki.  
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   Poczuj to! 
Dookoła ludzie mówią tylko o jednym „Święta, gwiazdka, prezenty, Święty Mikołaj!”, a ja nie 
potrafiłam zrozumieć czym tak bardzo się podniecają. Piątek, plan na popołudnie? Zakup choinki 
oraz innych świątecznych bibelotów z rodzicami. Jak to usłyszałam, zastanawiałam się tylko jak 
tego uniknąć. Myśl o godzinnym poszukiwaniu odpowiedniego drzewka już mnie zniechęcała,          
a gdzie inne zakupy. Szukałam długo wymówki, ale z mamą nie było nawet rozmowy. Jadę i tyle.  

 
W tym roku z choinką poszło o wiele łatwiej    
i przede wszystkim szybciej! Z zakupami nie 
było już tak różowo, aczkolwiek lepiej niż      
w zeszłym roku. Te tłumy przy kasach, mało 
uprzejmi ludzie i wszędzie te „kiczowate” 
świąteczne ozdoby. Gdy już wracałam do 
domu nie chciałam nawet myśleć o tym, że 
będę musiała ubierać tę ogromną choinę – 
koszmar. Oczywiście, po drodze zdążyłam 
wymienić z mamą kilka ostrych zdań na ten 
temat. 1:0 dla mamy. Ubieramy.   I tu nagle 
wszystko jakby się zmieniło. Kiedy 
otworzyłam „magiczne” pudełko z bombkami, 
zobaczyłam wszystkie te kolorowe cudeńka. 
Mniejsze, większe, każda z nich była na swój 
sposób piękna. Te barwy i wspomnienia 
spowodowały, że obudziło się we mnie na 
nowo dziecko. Z chęcią zaczęłam ubierać to 
wysokie drzewko, z czasem przyłączyli się 
rodzice, później zaczęły rozbrzmiewać 
świąteczne piosenki i nagle, nie wiadomo 
kiedy, choinka była już ubrana, a my 
zadowoleni z efektu. Jedno pudełko sprawiło, 
że zaczęłam radować się tym czasem             
i przestałam narzekać jakie to wszystko jest 
beznadziejne.  
A naprawdę byłam sceptycznie nastawiona. 
Sam pomysł kupowania choinki był dla mnie 
bezsensowny. „Po co nam ona, skoro nawet 
nie ma śniegu? To tak, jakby nie było świąt!”. 
Tak myślałam. Błąd! Bo nawet fakt braku 
śniegu można przeżyć. Jest ciężko, ale da 
się. Na pewno jest coś, co powoduje, że 
znowu zaczynacie czuć święta i nie zawsze 
jest to właśnie śnieg. Ozdoby świąteczne, 
sama choinka ustawiona w centralnym 
miejscu czy zapach pierników dopiero co 
wyjętych z piekarnika. Wiem, że u wielu z nas 
atmosferę budzi właśnie ten biały puch za 
oknem.  Ale przecież święta nie kończą się 
na śniegu!  
Negatywnie nastawieni do świąt, mają jeden 
argument - komercjalizacja zamiast 

prawdziwej  świątecznej atmosfery. Wszyscy 
biegający  po sklepach na pewno nie raz to 
poczuli. Nie patrzymy już na samą ideę tego 
okresu, lecz na przykład na to, jak mamy 
wyglądać na wigilii:  „przecież nie ubiorę 
starej sukienki/koszuli sprzed miesiąca, 
muszę jakoś się pokazać przed rodziną”… 
Czy też na tym, jak powinna wyglądać 
choinka, jakie lampki kupić na balkon lub czy 
karp ze sklepu X nie jest droższy od tego ze 
sklepu Y. Tak właśnie  w dzisiejszych czasach 
to wygląda. Nie zwracamy uwagi już na to, że 
Jezus się rodzi, tylko na rzeczy błahe i mało 
ważne. Nawet piękne polskie kolędy wypiera 
już Last Christmas… 
Ale myślę, że i to da się jakoś zmienić. Wciąż 
zdarzają się rodziny z tradycjami, które 
potrafią docenić to co najważniejsze w te dni. 
Właśnie z takich ludzi powinniśmy brać 
przykład. Z tych, którzy mimo tej całej 
świątecznej zakupowej gonitwy potrafią 
cieszyć się sobą, stworzyć miłą i ciepłą 
atmosferę, ale też ujrzeć w drugim człowieku 
to, czego czasami nie potrafimy dostrzec na 
co dzień – dobro.  
To wszystko sprawia, że nagle święta stają 
się lepsze, nie puste i oklepane, ale całkiem 
inne i bardziej magiczne niż zeszłoroczne. To 
w te dni ludzie zaczynają mówić „ludzkim 
głosem”, wybaczają i stają się mili w stosunku 
do drugiej człowieka. Według mnie to 
wystarczy by na nowo poczuć tę atmosferę, 
ten czas i ten zapach żywej choinki. Bez 
zbędnego pośpiechu  i śniegu, którego póki 
co brakuje za oknami. Dajmy się ponieść        
i otwórzmy się na ludzi, wtedy na pewno te 
święta pozostaną w pamięci na długo.  
 
I tego Wam życzę! Aby ten świąteczny czas 
był wyjątkowy i miło spędzony w rodzinnym 
gronie. Wesołych Świąt! 
 

   Karolina Sierszulska, 2A 
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PODZIEL SIĘ, 

NIE TYLKO OPŁATKIEM 
 

Szlachetna Paczka to projekt, w którym 
łączymy siły i pomagamy rodzinom, które 
znalazły się w trudnej sytuacji. Darczyńcą 
może zostać każdy – indywidualna osoba, 
cała rodzina, paczka znajomych, szkoła, 
firma. Także w tym roku nasza szkoła 
postanowiła zorganizować świąteczne paczki 
i wesprzeć nie jedną, ale DWIE rodziny! 
Korzystając z listy potrzeb, uczniowie oraz 
wszyscy pracownicy szkoły przynosili dary, 
które podczas Finału Szlachetnej Paczki (10,  
11 grudnia) zostały dostarczone 
potrzebującym rodzinom. Jak można 
przeczytać w relacji wolontariuszy 
umieszczonej na stronie naszej szkoły, obie 
rodziny były zachwycone  i niejedna łza 
szczęścia zakręciła się w ich oczach. Dzięki 
pomocy Sobieszczaków ci ludzie mogą 
spokojnie spędzić święta i poczuć 
bezpieczeństwo. To piękne, że na tym 
świecie żyje tylu wspaniałych ludzi, którzy 
pragną bezinteresownie pomagać! 
 
 Ale jak to wszystko działa „od kuchni”? 
Otóż wraz z nadejściem września wolontariusze 
otrzymują informacje o potrzebujących rodzinach, 
a następnie udają się do nich, aby dowiedzieć się 
czegoś więcej. Po takim spotkaniu sytuacja 
rodziny zostaje rozpatrzona pod wieloma 
względami i biorąc po uwagę wiele czynników 
zostaje zakwalifikowana do udziału w akcji, bądź 
nie. Jeśli tak, wolontariusze udają się do niej 
ponownie, aby zrobić listę potrzeb, a następnie 
przygotowują opis danej rodziny i wprowadzają 
go do systemu. Po otwarciu baz, Darczyńcy 
wybierają sobie rodzinę, na podstawie 

zamieszczonego opisu i po skontaktowaniu się      
z wolontariuszami, przygotowują dla niej paczkę, 
która podczas Finału zostaje dostarczona 
potrzebującym. Zdarzają się rodziny, które chcą 
poznać Darczyńcę i osobiście mu podziękować, 
natomiast niektóre rodziny wolą pozostać 
anonimowe i wtedy wolontariusze sami zawożą 
paczkę. Trzeba pamiętać, że Szlachetna Paczka 
pomaga ludziom, którym w pewnym momencie 
powinęła się noga i potrzebują wsparcia, aby 
wstać i iść dalej. Dla rodzin, którymi się 
opiekowałam znaleźli się cudowni Darczyńcy. 
Rodziny zostały zaopatrzone w żywność, ubrania    
i wszelkie produkty, które są potrzebne do 
normalnego funkcjonowania.  Dzięki temu, ludzie 
ci nie muszą wydawać pieniędzy na podstawowe 
wydatki, lecz mogą zaoszczędzić i pójść do przodu. 
Jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki mogę 
zapewnić, że pracy jest naprawdę wiele, ale 
radość ludzi, którym pomagamy jest bezcenna,     
a jak powiedział Albert Einstein tylko życie 
poświęcone innym warte jest przeżycia.                  
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że 
wolontariat umożliwia nabycie nowych 
umiejętności i poznanie nowych ludzi. My, 
wolontariusze razem tworzymy jedną wielką 
rodzinę, której przyświeca jeden cel - pomoc 
innym. 
 
 Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana 
Sobieskiego spisał się na medal, za co należą się 
wszystkim gromkie brawa. Wiem także, że w 
naszej szkole jest wielu wolontariuszy, z którymi 
miałam przyjemność współpracować – dziękuję 
Wam za wszystko, jesteście wielcy! Zachęcam 
każdego z Was – dołączcie do nas i zmieniajcie 
świat!                                        

                                                                Wiktoria 
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    „Wiedzieć dokąd się zmierza…” 

       - wywiad z panem Jackiem Borkowskim 

 

 
 
Jak to jest być nauczycielem historii         
w szkole, w której tradycja stoi                   
u podwalin innowacji? 
 
Myślę, że te dwie rzeczy bardzo się  
dopełniają. Jesteśmy świetną szkołą 
techniczną, co potwierdzają rankingi 
wojewódzkie i ogólnopolskie. Jako 
nauczyciele pracujący również w liceum 
bardzo się staramy, aby nasze liceum było 
jak najlepsze pod każdym względem. 
Uważam, że w naszej szkole jest bardzo 
fajne połączenie tradycji i wiedzy. Jesteśmy 
szkołą króla Jana III Sobieskiego, która 
patrzy w przyszłość. Jak mówi stare 
przysłowie, żeby wiedzieć dokąd się 
zmierza, trzeba wiedzieć skąd się 
pochodzi. I tak pojmuję historię. Patron 
naszej szkoły bardzo wpływa na klimat, 
pracowitość uczniów, pomysły na 
innowacje. Znajomość tradycji jest 
niezbędna, aby patrzeć w przyszłość. 
 
Nie jest tajemnicą, że Pan i Pana żona 
pracujecie w naszej szkole, a czy w domu 
również jesteście nauczycielami? 
 
Zdecydowanie tak. Nie da się od tego 
uciec, dlatego że problemy z pracy 
przenosimy do domu, dyskutujemy             
o szkole i o uczniach. Zawód nauczyciela 
jest specyficzny. Zabiera się go do domu      
i praktycznie żyje się nim cały czas. 

Oczywiście dobrze byłoby oddzielić to co     
w domu, od tego co w pracy, ale                 
w przypadku moim i mojej żony jest tak, że 
jesteśmy nauczycielami w pracy i również 
w domu.   
 
Znamy Pana pasję do historii i zastanawia 
nas, czy w domu na dobranoc i do 
śniadania dzieli się Pan historią z dziećmi   
i żoną? 
 
Z żoną raczej nie, ponieważ ona ma inne 
zainteresowania i czyta całkiem inne 
książki niż ja, ale te przeciwieństwa fajnie 
się uzupełniają. Natomiast moja córka 
podziela moją pasję. Często pyta mnie       
o moją pracę i prosi o czytanie 
adekwatnych do jej wieku książek               
o tematyce historycznej oraz bardzo lubi 
legendy i tradycje. 
 
Legenda bingo owiana jest tajemnicą do 
pierwszego razu. Skąd pomysł na taką 
innowacyjną zabawę, gdzie wygrana nie 
jest zwycięstwem? 
 
Teraz to już nawet nie pamiętam dokładnie 
jak się narodziło bingo, ale założeniem 
było, aby na lekcjach powtórzeniowych 
dotrzeć do każdego ucznia, czyli sprawdzić 
jaki jest poziom wiedzy całej klasy                
i zaangażować wszystkich w to 
powtórzenie. Wpadłem wtedy na pomysł 
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takiego quizu edukacyjnego, z tym że na 
początku założenie było takie, że kto 
najlepiej odpowie, dostaje piątkę. 
Zorientowałem się jednak, że nie wszyscy 
uczniowie mają takie ambicje i nie każdy 
chce walczyć o tą piątkę, co spowodowało, 
że nie wszyscy równo się w ten konkurs 
angażowali. Wprowadziłem więc ocenową 
„sankcję”, która miała spowodować, że 
uczniowie będą się bardziej starali. Tak 
właśnie narodziło się bingo.   
 
Co sprawiło, że został Pan pedagogiem      
i dlaczego akurat historia?   
 
Historią interesowałem się już od szkoły 
podstawowej, a zaczęło się od tego, że 
bardzo lubiłem czytać powieści 
historyczne. Pragnąłem dowiadywać się, 
czy to co przeczytałem faktycznie jest 
prawdą, czy ci bohaterowie naprawdę 
istnieli  i czy opisywane przygody miały 
miejsce. W szkole średniej trafiłem do 
technikum, ale jednak okazało się, że nie 
jest to to, co chciałbym robić w przyszłości. 
Nadal bardzo interesowałem się historią      
i postanowiłem studiować właśnie na 
wydziale historii.    
 
Jak to się stało, że po 10 miesiącach pracy 
w szkole zdecydował się Pan na 
„wypoczynek” w charakterze opiekuna 
kolonijnego, skoro to praca z młodzieżą 
24 godziny na dobę? 
 
Był to jeszcze okres, kiedy byłem 
kawalerem i nie miałem obowiązków 
domowych, nie miałem dzieci, więc chęć 
podróżowania i zwiedzania wzięła górę. 
Była to fajna okazja, aby przy pracy             

z młodzieżą zobaczyć nowe miejsca, 
spędzić urlop. Jednak w praktyce okazało 
się, że wcale nie jest to takie łatwe, jak 
myślałem, a wręcz bardzo trudne. Teraz 
nie jeżdżę już z młodzieżą na kolonie, 
ponieważ skupiam się na swojej rodzinie.    
 
Obecnie przygotowujemy się do świąt, 
radosnego czasu. A Pan jakie świąteczne 
tradycje kultywuje w swoim domu? 
 
Pomieszane. Moja rodzina mieszka            
w górach, ale ja urodziłem się na Śląsku       
i na świątecznym stole znajdują się 
potrawy pochodzące z tradycji górali, ale 
część z tradycji śląskiej. Dużo nowości 
wniosła też moja żona, której rodzina 
pochodzi  z Wielkopolski i połączenie tych 
tradycji daje nam fajny, różnorodny, 
świąteczny klimat.   
 
Koniec roku to czas podsumowań               
i patrzenia z optymizmem w Nowy Rok. 
Czy należy Pan do osób, które czynią 
postanowienia noworoczne? A jeżeli tak, 
to jak z ich realizacją? 
 
Zawsze mam postanowienia noworoczne. 
Dotyczą one przede wszystkim mojej 
kondycji i tego, aby dbać o swoją sylwetkę. 
Ostatnio motywuję się, aby dużo biegać, 
chociaż różnie to wychodzi. Czasami mam 
okres, w którym jestem konsekwentny        
i regularnie biegam, a czasami mam 
trudniejszy i zaniedbuję to. Pewnie w tym 
roku także postanowię sobie, aby 
regularnie biegać i dbać o kondycję.   
      

Rozmawiała Wiktoria Bondos
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      moczka vs makówki 
               czyli Sobieszczaki o świętach 
 
Ulubione danie i deser świąteczny? 
 
Pan Jerzy Maduzia: Uwielbiam ryby, a szczególnie 
halibuta, z deserów ciasto kawowe. 
Pan Marian Janecki: Wszystkie. :) Uwielbiam 
każde danie świąteczne, ale najbardziej ryby          
i moczkę. 
Monika Purzycka: Bardzo lubię pierogi z kapustą    
i grzybami oraz moczkę mojej mamy. 
Aleksander Hartwig: Zawsze jadam pierogi ruskie 
z cebulką i makowca ze śmietaną.      
Pani Marysia z portierni: Ryby i karpatka. 
Jacek Orszulik: Pierogi z kapustą i grzybami            
oraz makówki. 
Pani Agata Szweda: Moje święta nie mogą się 
obejść bez barszczu z uszkami, a jeśli chodzi          
o słodkości to uwielbiam wszelkiego rodzaju 
ciasteczka. 
Magdalena Świerczek: Pierogi z kapustą                  
i grzybami oraz jabłecznik. 
Pani Krystyna Galant: Najważniejsze danie to 
barszcz z uszkami i oczywiście makówki. 
Marcin Szostok: Zupa grzybowa i ciasteczka. 
Pani Lidia Różacka: Uwielbiam pierogi z kapustą      
i grzybami, a jeśli chodzi o deser to piernik. 
Klaudia Walus: Barszcz z uszkami oraz czarna 
babka. 
Ks. Marek Lampa: Oczywiście barszcz i makówki. 
Szymon Michalik: Zupa grzybowa z uszkami           
i makówki. 
 

Ulubiona tradycja świąteczna? 
 
Pan Jerzy Maduzia: Bardzo ważne dla mnie jest 
wspólne przygotowywanie kolacji wigilijnej. 
Pan Marian Janecki: Zawsze o północy idę 
porozmawiać ze zwierzętami.  
Monika Purzycka: Ubieranie żywej choinki na 
wigilię. 
Aleksander Hartwig: Śpiewanie kolęd. 
Pani Marysia z portierni: Przygotowywanie kolacji 
wigilijnej. 
Jacek Orszulik: Bardzo lubię śpiewać z rodziną 

kolędy. 
Pani Agata Szweda: Co roku zakładam wraz           
z moją rodziną świątecznego maila, na którego 
każdy członek naszej rodziny wysyła list „do 
aniołka”, w którym pisze, co chciałby dostać na 
święta. Drugą tradycją, która kultywujemy w 
moim domu jest to, że opłatek zawsze znajduje 
się na talerzyku po zmarłej babci. 
Magdalena Świerczek: Dzielenie się opłatkiem. 
Pani Krystyna Galant: Ubieranie choinki                   
i kolędowanie. 
Marcin Szostok: Wspólne przystrajanie choinki.    
Pani Lidia Różacka: Słuchanie wspomnień 
starszych członków mojej rodziny. 
Klaudia Walus: Dzielenie się opłatkiem                    
z najbliższymi. 
Ks. Marek Lampa: Łamanie się opłatkiem oraz 
kolędowanie. 
Szymon Michalik: Wspólne przyrządzanie 
świątecznych dań. 
  

 
BITWA 

NA GUSTY i SMAKI 
             - co lubią Sobieszczaki? 
 

karp vs inne ryby 
50%      50% 

 
moczka vs makówki 

21%           79% 
 

zupa rybna vs barszcz 
7%                    93% 

 
makowiec vs sernik (ale bez rodzynek) 

20%             80% 
 

żywa choinka vs sztuczna choinka 
85%                     15% 
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         Kulinarne grzeszki      
   - jak poradzić sobie ze świątecznym apetytem? 

 
Ogromnych rozmiarów pachnąca jeszcze lasem choinka, wesołe, melodyjne dźwięki 
tradycyjnych kolęd i stół wigilijny po brzegi zapełniony okolicznościowymi 
pysznościami. Święta Bożego Narodzenia to najlepsza okazja do odstępstw od diety i 
zdrowego trybu życia, to czas w którym każdy z nas pozwala sobie na większe lub 
mniejsze, nie do końca zdrowe przyjemności.  
 
Barszcz z uszkami, karp w złocistej, 
chrupiącej panierce czy pierogi z kapustą 
to tylko kilka z potraw, które królują na 
świątecznych stołach. Mimo silnej woli 
podczas uroczystej kolacji i kolejnych dni 
sięgamy po wszystko, na co tylko mamy 
ochotę, a wszelkie przedświąteczne 
postanowienia idą w zapomnienie.  
Niestety, zapewne nikt z nas nie wyobraża 
sobie uroczystości wigilijnych w wydaniu 
zdrowym i niskokalorycznym, sprzyjającym 
utrzymaniu zadowalającej sylwetki, bo 
przecież „raz w roku możemy sobie 
pozwolić”. Tak więc stwierdzenie „co za 
dużo, to nie zdrowo” jest w tym przypadku 
jak najbardziej na miejscu. Te piękne, 
radosne i rodzinne chwile wzbogacone 
ulubionymi przysmakami znacznie odbijają 
się na naszym wyglądzie i samopoczuciu, 
gdyż podczas samej wieczerzy 
przyswajamy około 2500 kcal (warto 
dodać, że to norma kaloryczna dorosłej 
osoby przeznaczona na cały dzień). 
Teoretycznie jednak nie powinniśmy się 
martwić tą liczbą, bo przeciętny 
mieszkaniec USA podczas świątecznego 
posiłku zjada blisko 3291 kcal. Natomiast 
nasi wschodni sąsiedzi Litwini okazali się 
narodem z najmniej kalorycznym 
bożonarodzeniowym menu - 1885 kcal. Jak 
więc poradzić sobie ze świątecznym 

apetytem na tyle skutecznie, by przed 
imprezą sylwestrową zmieścić się               
w niedawno kupioną, czarującą, obcisłą 
sukienkę czy ulubioną elegancką 
marynarkę? Czy w święta nie możemy 
pozwolić sobie choćby na chwilę słodkiej, 
kalorycznej przyjemności? Oczywiście, że 
tak, jednak jak we wszystkim powinniśmy 
znaleźć tutaj złoty środek, a nie popadać   
w skrajności. Po kolacji zamiast corocznego 
spotkania z Kevinem, który został sam       
w domu, warto wyjść na wspólny, rodzinny 
spacer, zaczerpnąć świeżego, rześkiego, 
zimowego powietrza, jednocześnie 
spalając trochę nadprogramowych kalorii. 
Należy również pamiętać, żeby nasze 
świętowanie nie rozpoczynało się zbyt 
wcześnie - od tajnego podjadania                 
i wykradania cudownie pachnących, 
przyrumienionych ciasteczek. Sukces 
odniesiemy także wtedy, kiedy odmówimy 
kolejnej dokładki naszego ulubionego 
dania. Jeśli rzetelnie zastosujemy się do 
tych rad, niesamowite świąteczne chwile 
nie odbiją się na naszym ciele negatywnie, 
a zamiast do poświątecznego odchudzania 
i przeróżnych internetowych diet będziemy 
mogli spokojnie wrócić do codziennego 
życia i bez obaw przygotować kreację na 
sylwestrową noc. 
                                            Martyna Kozok 
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NIE CHODZI O PREZENTY! 

               - WYWIAD ZE ŚPIEWAJĄCĄ LAURĄ VELASQUEZ 
 
 

 
 
 
Wiemy, że bardzo kochasz śpiewać i grać 
na pianinie. Kiedy i w jaki sposób 
odkryłaś w sobie te pasje? 
Muzyka jest częścią mojego domu, odkąd 
pamiętam tata grał na gitarze wyśpiewując 
panamskie ludowe piosenki i pieśni. To po 
prostu samo przyszło nawet nie wiem jak 
mam to opisać. Nadszedł dzień, w którym 
zaczęłam śpiewać i od tamtej pory nie ma 
dnia żebym chociaż czegoś nie zanuciła. 
 
Podczas Twoich występów, można poczuć 
jak wiele serca w to wkładasz. Czym więc 
jest dla Ciebie ta pasja? 
Jest to dla mnie wielki dar. Jako że jestem 
chrześcijanką dziękuję Bogu, że dał mi głos 
i umiejętność grania na instrumentach. 
Przez długi okres w moim życiu tylko przez 
muzykę mogłam wyrazić co we mnie 
siedziało i co czułam, to sprawiło, że mam 
do muzyki ogromny sentyment, tak jakby 
była moim najlepszym przyjacielem, który 

będzie się ze mną śmiał i płakał kiedy tego 
potrzebuję. 
 
Można Cię spotkać na koncertach 
STANDBY. Jak to się stało, że należysz do 
tego zespołu? 
STANDBY to już raczej przeszłość. Kiedyś 
chłopaki zaczęli tworzyć jakieś „ładne 
rzeczy” i w pewnym momencie Filip 
Szweda zapytał mnie, czy nie chciałabym 
pośpiewać z ich zespołem, wtedy właśnie 
tego potrzebowałam. To był bardzo fajny 
czas z chłopakami.    
 
Widać, że podczas swoich występów na 
scenie czujesz się jak ryba w wodzie. 
Zawsze tak było, czy jednak musiałaś 
wypracować tę swobodę?   
 
Tak, musiałam wypracować sobie 
"pewność siebie". Na samym początku, 
kiedy wychodziłam na scenę to wpadałam 
w panikę, chodź walczyłam z nią zaciekle. 
Im więcej praktyki czy w szkole, na 
mieście, przy rodzinie czy przed milionami 
osób, tym lepiej człowiek sobie radzi. Ja 
dalej nad sobą pracuję i mam nadzieję, że 
kiedyś wejdę na scenę z adrenaliną a nie 
stresem. 
 
Wiele osób kryje się ze swoimi talentami, 
bo boją się pokazać swoje umiejętności 
światu. Jaką radę dałabyś właśnie takim 
ludziom, których powstrzymuje strach? 
Powiem tak, nie widzę nic innego, jak po 
prostu ten strach przezwyciężyć. Ja też się  
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kiedyś bałam i nadal się boję. Za każdym 
razem kiedy wychodzę na scenę zjada  
mnie stres, a nawet nie wiem czemu skoro 
wszystko jest okej. Zawsze mówię mojej 
przyjaciółce Marii "przełamujemy lody". 
Polecam ustanowić sobie taki challenge.   
 

 
 
W tym roku szkolnym czeka Cię matura,    
a co dalej? Swoją przyszłość wiążesz ze 
śpiewaniem, czy wybierasz się na coś 
całkiem innego? 
Nie potrafię dostrzec innej drogi niż tylko 
muzyka, boję się pójść w coś innego, bo 
tak naprawdę tylko to mi wychodzi na tyle 
dobrze, że mnie to satysfakcjonuje. Matura 
spędza mi sen z powiek, ale staram się 
pracować, żeby dobrze ją zdać. Zobaczymy 
jaki plan ma dla mnie Pan Bóg. 
 
Okres świąteczny już za pasem, a jak to 
jest w twoim domu, bardzo trzymacie się 
tradycji bożonarodzeniowych? 
U nas jest teoretycznie tak samo jak           
u wielu innych rodzin, ale jednak nie do 
końca. Robimy rybę, jakieś jedzonko 
dobre, kupujemy sobie prezenty, ale to jest 
tylko takie przyzwyczajenie "bo każdy tak 
robi". U mnie w domu największą uwagę 
staram się zwracać na to, co się w tym dniu 

wydarzyło, czyli na to, że narodził się 
Zbawiciel, który potem przelał za nas 
swoją krew. Święta staramy się szczególnie 
spędzić właśnie z Nim. Tak brzydko 
mówiąc, wkurza mnie jak słyszę wokoło       
o prezentach, o tym, że "w tym dniu trzeba 
być dla siebie nawzajem dobrym", i cała ta 
zakupowa gorączka, straszne. Dobroć           
i miłość trzeba okazywać ZAWSZE, a nie 
tylko w święta, mam nadzieję, że kiedyś 
wszyscy ludzie to zrozumieją. Byłoby          
o wiele łatwiej. 
 
Nadchodzi koniec roku kalendarzowego. 
Jesteś osobą, która czyni postanowienia 
noworoczne, a jeśli tak to jak z ich 
realizacją? 
Tak szczerze, to mało mam postanowień, 
jak mi się zachce to wtedy, a tak na Nowy 
Rok to nie bardzo, choć zawsze sobie 
mówię, żeby być większym "świa-
dectwem" dla rówieśników i ludzi wokół, 
ale również z tym bywa różnie,                    
w końcu jestem tylko małym 
człowieczkiem, który nie zawsze mądrze 
myśli, mówi, czy robi, ale warto chcieć        
i starać się.   
 

 
 

Rozmawiała: Wiktoria Bondos  
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    CZYTANIE NA ŚNIADANIE  
 
 
Świąteczny czas to nie tylko ładnie przystrojona choinka, prezenty, kolędy i pyszne dania. Zimą 
towarzyszą nam długie mroźne wieczory, które najlepiej spędzić w przytulnym łóżku pod kocykiem. Każdy 
mól książkowy nie wyobraża sobie takich wieczorów bez dobrej lektury. Ja też nie. Korzystając z paru 
wolnych dni od szkoły w końcu możemy sięgnąć po książki, które odłożyliśmy na półkę, na korzyść 
podręczników do biologii, czy historii. Co polecam na tegoroczne świąteczne wieczory lub ranki? 
Bestsellerowa powieść „Zanim się pojawiłeś”   brytyjskiej pisarki i dziennikarki Jojo Moyes to nie banalny 
romans, ani zwykła lektura o miłości. To książka dla każdego. Książka o wyborach, których przychodzi 
nam w życiu dokonywać, a które wcale nie są proste, jasne i oczywiste. Jest to też opowieść o tym, jak 
ważna w życiu jest obecność drugiego człowieka, bratniej duszy. Autorka w książce porusza także bardzo 
ważny problem społeczny. Ale zacznijmy od początku. 
 
Główną bohaterką jest Lou Clark – 
dwudziestosześciolatka pracująca w kawiarni 
Bułka z Masłem, mieszkająca z rodzicami, siostrą   
i siostrzeńcem. Lou nie wymaga wiele od życia, 
czerpie ogromną przyjemność z tego co ma. 
Praca, w której może porozmawiać z ludźmi oraz 
jej chłopak Patrick są dla niej wszystkim. Jednak, 
gdy z dnia na dzień traci ukochaną pracę, jej życie 
lega w gruzach. Zdaje sobie sprawę, że jej wkład 
w rodzinny budżet jest bardzo ważny i postanawia 
jak najszybciej znaleźć pracę. I tak trafia do domu 
państwa Traynorów, gdzie zostaje zatrudniona do 
opieki nad ich synem Willem. Will jest 
przystojnym młodym mężczyzną, bogatym 
bankierem, który dwa lata wcześniej miał 
wypadek motocyklowy, w wyniku którego jest 
całkowicie sparaliżowany. Z pełnego radości 
chłopaka, który brał z życia garściami stał się 
gasnącym płomieniem. Stracił całkowitą chęć do 
wszystkiego, ale wie jak przerwać pełne bólu          
i cierpienia życie. Jednak jego załamani rodzice 
zatrudniają Lou nie tylko ze względu na pomoc 
przy opiece syna, ale pragną, aby ta dziewczyna 
przywróciła mu chęć do życia. Will i Lou nie mają 
pojęcia jak wspólne spędzanie czasu zmieni ich 
samych oraz ich życie na zawsze.  
On uświadomi jej, że życie ma bardzo dużo do 
zaoferowania i obowiązkiem człowieka jest 
wykorzystywać je jak najlepiej, tym bardziej jeśli 
nie jest się przykutym do wózka inwalidzkiego,      

a ona pokaże mu, że w życiu chodzi o to, żeby 
cieszyć się nawet malutkimi rzeczami, bo bycie 
szczęśliwym to wybór. Ta książka to opowieść       
o trudnej walce o życie drugiego człowieka, 
wiecznej nadziei i istocie obecności drugiej osoby 
oraz o tym, że każdy z nas ma prawo do wyboru    
i decydowania o sobie. Ale czy jeśli się kogoś 
kocha to nie powinno się nigdy odpuszczać? I czy 
faktycznie miłość jest w stanie przezwyciężyć 
wszystko? 
 Uprzedzam, nie jest to książka tylko dla 
miłośników love story. Historia ta jest bardzo 
wzruszająca, ale autorka dodała wiele subtelnego 
humoru, co sprawia, że lekturę czyta się bardzo 
przyjemnie. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to 
najlepsza książka, jaką do tej pory przeczytałam. 
Dlaczego? Otóż, dawno nie spotkałam lektury, 
która w tak dobitny sposób pokazałaby, że życie 
samo w sobie jest piękne i tylko od nas samych 
zależy, czy zamkniemy się w swojej strefie 
komfortu, czy będziemy żyć pełnią życia, bo jak 
już wspomniałam, szczęście to wybór, którego 
sami dokonujemy. Książka ta udowadnia także, że 
pomóc można tylko komuś, kto tego chce. 
Nadzieja jednak pozostaje zawsze, bo wszyscy 
jesteśmy częścią jakiegoś cyklu, rytmu, którego 
zrozumienie dane jest jedynie Bogu.   
Gorąco polecam tę książkę oraz jej drugą część 
„Kiedy odszedłeś”! 
                                                Wiktoria Bondos, kl. 2A 

 
 



 
Drodzy Czytelnicy!  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

wraz z Królem Sobieskim pragniemy złożyć 

Wam najserdeczniejsze życzenia. 

Spokojnych i bezpiecznych Świąt, 

rodzinnej i ciepłej atmosfery przy stole  

oraz dużo szczerego uśmiechu.   

A na nadchodzący rok 2017, 

szczęścia, tylko dobrych chwil i wielu 

szkolnych sukcesów.  

 

  Redakcja Gazety Pumeks 


