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ECHO STUDNI 
Piszemy o sprawach, o których wszyscy będą mówić  
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BARAN 

ŻYCIE CODZIENNE 

Nie komplikuj sobie niepotrzebnie spraw, nie 

bój się prosić o pomoc i pamiętaj, że nie jesteś 

ideałem. W kwestiach, które ci nie wychodzą 

warto odpuścić, nie warto jest się męczyć wbrew sobie. 

MIŁOŚĆ 

W sferze uczuciowej prawie przez cały rok dominować 

będzie spokój i bezpieczeństwo. Pod koniec roku jednak 

uważaj na liczne kłamstwa i oszustwa ze strony płci 

przeciwnej. 

PIENIĄDZE 

W 2020 roku Baran może przystąpić do wielkich 

finansowych inwestycji, które nie do końca będą udane. 

 

BYK 

ŻYCIE CODZIENNE 

Uważaj na to co mówisz i komu. Najmniej 

spodziewana osoba może cię zdradzić i wyjawić 

sekrety. Warto wypisać sobie postanowienia, ale 

te realne i powiesić na wielkiej ścianie motywacyjnej. Tylko 

to będzie mogło zmusić cię do działania. 

MIŁOŚĆ 

Nie doszukuj się problemów tam gdzie ich nie ma. Może to 

doprowadzić do prawdziwego kryzysu w uczuciach.  

PIENIĄDZE 

Spore zmiany w pracy, oznaczają również spore zmiany  

w finansach. Zarządzaj nimi jednak rozsądnie, a przy nagłym 

napływie gotówki zastanów się czy warto je od razu 

wydawać. 

 

BLIŹNIĘTA 

ŻYCIE CODZIENNE 

Korzystaj z życia jak najlepiej i nie przejmuj 

się drobnymi porażkami. Uważaj jednak na 

zdrowie i szanuj je. Tarot ostrzega przed 

zaufaniem do nieodpowiednich osób. 

MIŁOŚĆ 

W 2020 roku karta Asa Mieczy podpowiada, aby 

odseparować się nieco od swojej drugiej połówki bądź 

szukania jej i skupić się na sobie. 

PIENIĄDZE 

Niestety w przyszłym roku na Bliźnięta nie czekają 

jakiekolwiek zmiany, ani w życiu zawodowym, ani 

finansowym. Wszystko będzie takie jak do tej pory. 

 

 

RAK 

ŻYCIE CODZIENNE 

Mimo sporej liczby zazdrosnych osób wokół 

ciebie, nie poddawaj się. Musisz bardziej 

uwierzyć w siebie i pokazać swoją wartość. 

Nie przesadzaj jednak z wyręczaniem innych. 

MIŁOŚĆ 

To będzie twój rok. Pomyśl czy warto szukać swojego 

wymarzonego ideału, czy nie lepiej dać szansę komuś kto się 

dla ciebie zmieni, a będziesz z nim naprawdę szczęśliwy.  

W stałym związku pomyśl o odrobinę samotności by 

wzmocnić zastane uczucia. 

PIENIĄDZE 

Nie skupiaj się w tym roku na sobie, przecież masz już 

prawie wszystko. Pomyśl czy nie lepiej by było sprawić 

przyjemności bliskiej osobie, która na to zasługuje. 

  

LEW 

ŻYCIE CODZIENNE 

   W 2020 roku musisz stać się bardziej 

zdyscyplinowany i opanowany. Przemyśl 

każdą rzecz i nie działaj pochopnie. Nie 

pozwalaj sobie na za dużo spontaniczności, może ci 

zaszkodzić. 

MIŁOŚĆ  
Lew na miłość w 2020 roku nie może narzekać. Ogromne 

wydarzenie w najbliższym roku da ci motywację, aby 

przełamać swoje wszelkie obawy związane z przeszłością      

i wdać się w wir szalonej miłości. 

PIENIĄDZE 

Nie myśl o nich za dużo. One szczęścia ci nie dadzą. Skup 

się na przyjaciołach, być może któryś z nich będzie 

potrzebował drobnej pożyczki, mimo iż się do tego nie 

przyzna.  

 

PANNA 

ŻYCIE CODZIENNE 

Nowości i zmiany w życiu osobistym będą obecne 

przez cały rok. Pomyśl jak przyzwyczaić się do 

zmian, a nie z nimi polemizować. Nie ma sensu 

dłużej ukrywać swojego sekretu, czas by usłyszał go świat. 

MIŁOŚĆ 

Pamiętaj, że związek to dwie osoby, postaraj się więc dawać 

większe wsparcie drugiej połówce. Singlom radzę się skupić 

na dokładnym zakończeniu byłych miłości. Nie warto wciąż 

myśleć o przeszłości. 

PIENIĄDZE 

Nie kupuj niepotrzebnych rzeczy. Pomyśl tysiąc razy czy na 

pewno jest ci to potrzebne. Jeśli dotychczasowy system 

oszczędzania nie przyniósł rezultatów, może warto 

wprowadzić klasyczną świnkę skarbonkę z młotkiem. 
 

Spis treści 
 

W nowym numerze m.in: 

- Madame Natalie przepowiada co czeka nas 

w 2020 roku 

- Paulina Swoboda w poszukiwaniu 

dziecięcej radości 

- Sonia Laska recenzuje The Act 

- Michał Thomys i historia „Pacjentki” 

- Natalia Kapica w rozmowie z prawdziwymi 

bohaterami 

- Zuzanna Koziar radzi jak dotrzymać 

postanowień noworocznych 

- Z życia MBP – Świąteczny Jarmark             

i spotkanie z Zofią Czechlewską 

- Amelia Andruszkiewicz diagnozuje 

społeczeństwo 

- Wiersze z cyklu „Moje teksty z szuflady” 

- Proza Olgi Zbroińskiej 

- Do siego roku! 

 

Styczeń 

w Studni 
 

08.01.2020 r., godz. 16.00  
Młodzieżowy Klub Książki 

 

11.01.2020 r., godz. 17.00  
Wieczór Gier Planszowych 

 

15.01.2020 r., godz. 16.00  
„Moje teksty z szuflady” – spotkania dla 

młodych poetów i pisarzy 

 

18.01.2020 r., godz. 19.00  
Rebelianci W Studni, czyli Słowo Na 

Rockowo - Pół / Pół – spotkanie mu-

zyczne z zespołem Rebelianci. Bezpłatne 

wejściówki na wydarzenie będzie można 

odbierać od 8 stycznia 2020 r. w Oddziale 

dla młodzieży (Poniatowskiego 1-3/II), 

MBP (Rynek 3) i Filii nr 5 (Damrota 32) 

 

22.01.2020 r., godz. 16.00  
Warsztaty dziennikarskie – spotkanie 

redakcyjne miesięcznika „Echo Studni” 

 

24.01.2020 r., godz. 16.00  
Strefa mangi i anime. Klub Otaku 

 

 

Madame Natalie 
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WAGA 

ŻYCIE CODZIENNE 

W pierwszych miesiącach warto wybrać 

się na wakacje. Później może nie być na to 

czasu. Uważaj na nowo poznane osoby, 

którym powierzasz sekrety, mogą oni zacząć 

wykorzystywać je przeciw tobie. Zwłaszcza, że są            

w twoim życiu tylko po to, aby się wybić i zyskać 

popularność. 

MIŁOŚĆ 

Długo wyczekiwane wsparcie i poczucie 

bezpieczeństwa wreszcie nadejdzie. W 2020 będziesz 

mieć ramię do wypłakiwania się. Nie będziesz dłużej 

udawać swojej twardości i nieugiętości. To rok,                

w którym możesz odetchnąć.  

PIENIĄDZE 

Niektóre pomysły mogą przynieść jedynie niezły deficyt 

finansowy. Warto słuchać osób, które naprawdę chcą 

pomóc, a nie tylko udają. 

 

 

SKORPION 

ŻYCIE CODZIENNE 

Staraj się stawiać sprawę jasno. Nie bój 

się mówić co ci przeszkadza czy nie 

pasuje. Odetnij się wreszcie od problemów z zeszłego 

roku. Niektórych spraw nie warto wciąż rozpatrywać.  

MIŁOŚĆ 

W uczuciach czeka was stabilizacja oraz pewność 

dotycząca relacji, o czym mówi karta Cesarza. Będzie 

dobrze, ale to nie znaczy, że macie osiąść na laurach          

i nic nie robić. Czasami szczęściu trzeba pomóc. 

PIENIĄDZE 

Skorpiony w 2020 roku niestety mogą odczuwać 

przemęczenie lub zniechęcenie jeśli chodzi                               

o pracę. Czeka was niezadowolenie. Będzie wam wciąż 

wszystkiego mało, nie tylko pieniędzy, ale również 

chęci. 

 

 

STRZELEC 

ŻYCIE CODZIENNE 

W pracy i w szkole uważaj na wir pracy        

i nauki, który z czasem może nabrać 

niebezpiecznego tempa.  

MIŁOŚĆ 

W uczuciach czeka was rezygnacja, odstąpienie, 

zakończenie. Możecie wycofać się z pewnej relacji 

osobistej, niekoniecznie chodzi tutaj o związek.   

PIENIĄDZE 

Strzelce w 2020 mogą spodziewać się dodatkowego 

źródła dochodu. Pomyśl jednak czy nie pochłonie ono 

całego twojego czasu. 

 

KOZIOROŻEC 

ŻYCIE CODZIENNE 

W 2020 roku czeka cię dużo ciężkich 

decyzji, warto zaparzyć dobrą herbatę              

i wszystko milion razy przemyśleć. 

MIŁOŚĆ 

W miłości wielki rozkwit, dużo nieporozumień zostanie 

wyjaśnionych. Uważaj jednak na drobne sprzeczki, by 

znowu nie zrujnowały dobrej atmosfery. 

PIENIĄDZE 

Wreszcie doczekasz się finansowego skoku wzwyż. 

Modlitwy i błagania nie pójdą na darmo, wyjdziesz           

z finansowego dołka na ogromny plus! 

 

WODNIK 

ŻYCIE CODZIENNE 

Nie wolno się poddawać. Wodnik musi 

wytrwale pracować, jeśli pragnie odnieść 

sukces. Ostatecznie jego działania przyniosą 

niebywałe rezultaty. Wydaje się, że Wodnik 

jest na dobrej drodze, by spełnić wszystkie swoje 

pragnienia. 

MIŁOŚĆ 

Uważaj by nie skrzywdzić rozrastającej miłości. Pomyśl 

czy wypada dalej eksperymentować, czy nie lepiej już 

się ustatkować? 

PIENIĄDZE 

Wodnik będzie szczególnie aktywny w tym roku, a co 

za tym idzie? Spory spadek i deficyt gotówki. Jednak 

warto sobie przypomnieć czy przypadkiem ktoś nie ma 

u nas długu? 

 

RYBY 

ŻYCIE CODZIENNE 

Będziesz musieć nauczyć się radzić               

w trudnych i bolesnych sytuacjach, których 

na początku roku może być sporo. Warto 

czasem przypomnieć sobie słowa babci, 

która zawsze ostrzegała przed szybkimi przyjaźniami. 

MIŁOŚĆ 

Mimo, iż straciłeś już nadzieję na lepsze jutro w sferze 

uczuciowej – nie poddawaj się. Wreszcie dopniesz 

swego. 

PIENIĄDZE 

Uważaj na niepewne inwestycje, do których zachęcać 

cię będą najbliżsi, mogą one zachwiać twoją sytuację 

finansową. 

 

 

Nowy rok, stara ja 
Paulina Swoboda 

 

Zanim większość z was powie, czy pomyśli „nowy rok, nowa ja”, może warto się zastanowić, czy nie lepiej wyszlibyśmy na stwierdzeniu „nowy rok, 

stara ja”. 

 

Już tłumaczę. 

 

Wraz z nowym rokiem ludzie zaczynają tworzyć swoje postanowienia: schudnę, pojadę na wakacje, kupię sobie ten płaszcz, zacznę się zdrowo odżywiać, będę 

uprawiał więcej sportu… Większość z tych postanowień w lutym zginie śmiercią naturalną, zasypana przez serię innych, bardziej kluczowych impulsów.  

Podzielę się z wami moim postanowieniem, ale zanim o tym, powrócę do pewnego grudniowego wieczora… 

 

Jest grudniowy mroźny wieczór. Kto nie musi, zostaje w domu, jedynie nieliczni „zabłąkani” mieszkańcy gdzieś spieszą. Obserwuję ich z okna, opatulona 

kocem i z kubkiem ciepłej korzennej kawy. Właśnie skończyłam oglądać  serial „Anne with an E” z myślą „gdzie podziała się dawna ja”. Doszłam do wniosku, 

że zgubiłam się po drodze. Tylko gdzie?  

 

Dzieci charakteryzują się między innymi swoją delikatnością, wrażliwością, idealizowaniem rzeczywistości, marzeniem out-loud. Trwają w tym swoim 

idealnym świecie aż dorosną, bo wtedy zapominają o tym, kim tak bardzo chcieli być, jak pięknie było zachwycać się światłem „tańczącym”  w szklance                         

z wodą. Zapominają o tym, wkraczając w inny świat, świat dorosłości, niekoniecznie już taki kolorowy i piękny. 

 

W wspomniany już zimowy wieczór o 23.46 obudziłam się zastanawiając się, gdzie podziała się osoba, która zachwycała się życiem, promieniała, zapalała 

innych, potrafiła wyrazić swoje zdanie, być sobą, widzieć świat w zupełnie odmienny sposób od reszty, i być z tego dumną.   

Myślę, że nie jestem jedyną osobą, która czasem zastanawia się, gdzie podziało się to dziecko z przeszłości. Może początek nowego roku to dobry czas na 

powrót. Na przygarnięcie i przytulenie tego dziecka, którym się było. Opowiedzenie mu o trudach dorosłego życia, pogubieniu, wątpliwościach. Powrót do 

wspomnień, do tych dni bardziej kolorowych. Jak to zrobić?  

Zaczęłabym od tego, żeby sobie przypomnieć siebie. Tego małego brzdąca, który po kolana w śniegu wracał ze szkoły, zatrzymywał się po drodze, żeby zjechać 

z pobliskiej górki. Tego, jak widział świat, o czym myślał, czym zajmował się całymi dniami, czym lubił się bawić. Pomóc w tym może coś z dzieciństwa,                    

z czym wiążą się emocje. W moim przypadku  była to seria książek o Ani autorstwa Lucy M. Montgomery. Na ich podstawie budowałam swój świat, rozbieżny 

od tego w którym obecnie żyję.  

 

Nie mówię tu o tym, żeby stać się dziecinnym dorosłym, który nie potrafi zająć się swoim życiem. Na wszystko jest w życiu czas - czas bycia dzieckiem, czas 

bycia ni to dzieckiem, ni  to dorosłym, czas bycia dorosłym. Chodzi mi bardziej o to, żeby na chwilę zwolnić, wyciszyć się i zadać sobie pytanie „czy jestem 

tym kim chciałem być?”. 

Moje postanowienie na następny rok: odszukać Paulinkę, to jakimi wartościami, chciałam się kierować w dorosłości, jakie wyznaczyłam standardy sobie i innym, 

zastanowić się co z dziecięcego sposobu życia dołożyć do chwili obecnej, aby ją upiększyć i rozjaśnić.  

 

Tego Wam życzę w Nowym Roku - starych Was. Tych sprzed lat,  kiedy bycie astronautą było realne, kiedy świat był piękny nie tylko w Boże Narodzenie,                   

a uśmiech nie schodził z twarzy przez cały dzień. 
 

 

źr
ó

d
ło

: 
p
l.

fr
ee

p
ik

.c
o

m
 z

 d
n
. 
2

8
.1

0
.2

0
1
9

 r
. 

źródło: pl.freepik.com z dn. 23.12.2019 r. 
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Z serii: Złodzieje czasu 

 THE ACT 
Sonia Laska 

 

To amerykański serial z gatunku dramat kryminalny. Wyprodukowany przez Eat the Cat, Writ 

Large oraz Universal Content Productions. Oparta na prawdziwych wydarzeniach produkcja jest 

emitowana od 20 marca 2019 roku za pośrednictwem platformy internetowej Hulu, natomiast               

w Polsce od 21 kwietnia 2019 roku przez  HBO. 

 

Serial opowiada o młodej dziewczynie Gypsy Blanchard (Joey King), która postanawia uwolnić się od 

swojej toksyczniej matki Dee Dee Blanchard (Patricia Arquette). Owe panie poznajemy, kiedy 

wprowadzają się do nowego domu w Springfield. Na początku widzimy jedynie to, co widzą wszyscy 

inni mianowicie: matkę, z bardzo chorą córką, która nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, jest 

opóźniona w rozwoju, ma cukrzycę, była leczona na białaczkę, a to tylko niektóre z jej chorób. Jednak 

z czasem dowiadujemy się, że wszystko to, jest wielkim kłamstwem i tak naprawdę Gypsy jest w pełni 

zdrową dziewczyną. Jej matka cierpi jednak na Zespół Münchhausena – zaburzenie polegające na 

wywoływaniu objawów choroby zmuszających do hospitalizacji. Przez dwadzieścia lat Dee Dee 

wmawiała wszystkim, że ma chorą córkę, która wymaga pomocy matki. Dziewczyna zauważa                       

z czasem, że coś jest nie tak, i nie widzi sensu w udawaniu chorób, nie rozumie, dlaczego mama ją do 

tego zmusza. W przekonaniu, że tak być nie powinno utwierdza ją chłopak, którego Gypsy poznaje               

w internecie, i w którym się zakochuje. Wkrótce zaczynają planować zabójstwo rodzicielki, które 

dochodzi do skutku.  

 

Serial jest niesamowicie nakręcony, ale najbardziej urzekła mnie gra aktorska Joey King, która idealnie 

odwzorowuje Gypsy. Historia jest bardzo wciągająca i trzymająca nas w napięciu na każdym kroku. 

Przeraża jeszcze bardziej, gdy zdamy sobie sprawę, że wydarzenia te zdarzyły się naprawdę, i to nie 

tak dawno temu, gdyż w 2015 roku. Obecnie prawdziwa Gypsy Blanchard znajduje się w więzieniu, 

gdzie odbywa karę dziesięciu lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojej matki.  

 

Tytuł: The act 

Sezon: 1 

Twórcy: Adam Arkin, Laure de Clermont-Tonnerre 

Występują: Joey King, Patricia Arquette, Chloë Sevigny, AnnaSophia Robb 
 

 

 

 

 

 

Z serii: Wiem co czytam! 

 „Pacjentka” 
Michał Thomys 

 

"Ta książka to rzadkość – thriller idealny. Chciałem tylko do niej zajrzeć, minęło jedenaście godzin – skończyłem lekturę i jestem oszołomiony" - A.J. 

Finn 

 

Alex Michaelides to niezwykły pisarz, który stworzył swoją powieść pt. „Pacjentka” na doświadczeniach zdobytych na 

oddziale psychiatrycznym dla młodzieży. Poświęca dużą uwagę ludzkiej psychice. Studiował literaturę angielską, a także 

scenopisarstwo.  

 

Ceniona malarka i fotografka mody Alicia Berenson wiedzie życie, którego z pozoru każdy mógłby jej pozazdrościć. 

Pewnego wieczoru jej mąż Gabriel wraca do domu, a bohaterka strzela mu pięć razy w głowę. Przez ten incydent kobieta 

przestaje mówić. Nikt poza nią nie wie, co wydarzyło się ówczesnej nocy. Trafia do zamkniętego ośrodka 

psychiatrycznego w Grove. 

 

W ośrodku zaczyna pracę psychoterapeuta Theo Faber, gdyż jest zafascynowany postacią Alicii i jej historią. Postanawia 

sprawić, aby kobieta zaczęła mówić, a w jednocześnie próbuje rozwiązać zagadkę śmierci Gabriela.  

 

Czy Alicia zacznie mówić? W jaki sposób Theo postanowi porozmawiać z kobietą? Przeczytajcie tę książkę, a wszystkiego 

się dowiecie i polubicie historię Alicii Berenson. 

 

Osobiście „Pacjentka” to była dla mnie uczta. Uwielbiam wątki psychologiczne w książkach, a tych tutaj z pewnością nie 

brakowało. Rozdziały są krótkie, nie ma w nich miejsca na zbędne informacje i nic nie wnoszące do sprawy historie. Każda 

nowa część jest dopełnieniem kolejnej. Całą historię poznajemy z pamiętnika Alicii i perspektywy Theo. Nie przez 

przypadek również poznajemy momenty z życia bohatera. Autor perfekcyjnie wije się między rozdziałami i idealnie łączy 

fakty ze sobą, które tworzą jednolitą i spójną całość. Alex zaserwował nam, bardzo interesującą, okraszoną wspaniałym 

zwrotem akcji historię, zwieńczoną satysfakcjonującym i jakże zaskakującym zakończeniem.  

 

Jedyne o czym mogę jeszcze wspomnieć to warto zabezpieczyć się w koc i herbatę! Gwarantuję, że historia Alicii Berenson wciągnie Was na całą noc. Obiecuję, 

że wspaniale wyważone tempo akcji oraz absorbująca treść sprawią, że ta książka na długo pozostanie w Waszej pamięci! 
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Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny. Nasi noszą chusty!  
Natalia Kapica 

 

„Trójka licealistów z Kędzierzyna-Koźla uratowała krwawiącą 72-latkę w trakcie podróży 

miejskim autobusem.” Takie nagłówki pojawiały się przez ostatnie tygodnie w praktycznie 

każdym z lokalnych mediów. Nie ma co się dziwić, że historia ta wzbudziła tak ogromną sensację 

i poruszenie. Młodzi ludzie wykazali się niebywałą odwagą i opanowaniem, a ich postawa może 

być śmiało naśladowana przez innych. Pamiętajmy, by nigdy nie być obojętnym na potrzebę 

pomocy dla drugiego człowieka. 

Niewielu wie, że Kasia, Kamil i Mateusz są również harcerzami zrzeszonymi w drużynach Hufca 

ZHP Kędzierzyn-Koźle (VII Szczep Harcerski „ZOŚKA”). 

Udało nam się przeprowadzić krótką rozmowę z młodymi bohaterami i odpowiedzieć na kilka 

ważnych pytań, które od dłuższego czasu nas nurtowały. 

 

Natalia Kapica: - Cześć! Bardzo cieszę się, że zgodziliście się na przeprowadzenie przeze mnie 

tego wywiadu. Jak powszechnie wiadomo, bycie harcerzem to świetna zabawa, ale i niesienie 

bezinteresownej pomocy innym. Powiedzcie wobec tego, słowem wstępu trochę o swoim 

harcerskim życiu. 

Kasia Syguda: - Hej, mam na imię Kasia i aktualnie należę do 35 próbnej Specjalnościowej Drużyny Wielopoziomowej “Trawers” działającej w VII Szczepie 

Harcerskim „ZOŚKA” (Hufiec ZHP Kędzierzyn-Kożle). We wrześniu tego roku przekazałam swój zastęp i obecnie nie mam stałej funkcji w żadnej z drużyn. 

Mateusz Ruczka: - Ja, tak samo jak Kasia należę do 35 pSDW “Trawers”, a dodatkowo pełnię funkcję przybocznego w 16 GDH im. Jana Jaworowskiego ps. 

Świst. W harcerstwie jestem już 7 lat. 

Kamil Cyran: - Należę do tej samej drużyny co Mateusz i Kasia, za to w 17 DSH “Czarne Diabły” im. Stanisława Sieradzkiego ps. “Świst” pełnię funkcję 

przybocznego. 

Wygląda na to, że dość prężnie angażujecie się w harcerstwo. Co było jednak impulsem, który pchnął Was, aby wstąpić do Związku Harcerstwa 

Polskiego?  

Kamil Cyran: - W moim przypadku do harcerstwa zaprosiły mnie dwie koleżanki, które w tym 

momencie niestety nie są już w ZHP. 

Kasia Syguda: - Ja do harcerstwa dołączyłam zaraz po naborze. Pamiętam, że bardzo spodobała 

mi się pierwsza zbiórka. 

Nawiązując do Waszego niesamowitego czynu sprzed ostatnich dni – czy harcerstwo 

nauczyło Was tego, jak reagować w przypadkach nagłej potrzeby udzielenia pierwszej 

pomocy? 

Mateusz Ruczka: - Bardzo często braliśmy udział w grach terenowych opierających się na 

symulacjach związanych z pierwszą pomocą. 

Kasia Syguda: - Dokładnie, bardzo często braliśmy udział w tematycznych grach, podczas których 

trzeba było w odpowiedni sposób zadbać o symulującego i odpowiednio opatrzyć rany. 

Świetnie! Bez wątpienia wiele się nauczyliście! Ciekawi mnie kwestia tego, czy kształciliście 

się w kierunku pierwszej pomocy również poza uczestnictwem w zbiórkach? 

Kasia Syguda: - Poza zbiórkami drużyny jak najbardziej, ale nie poza harcerstwem. Brałam udział 

w warsztatach organizowanych przez harcerskie środowisko, które były dostosowane do mojego 

wieku i dotyczyły właśnie pierwszej pomocy. 

Mateusz Ruczka: - Ja oprócz tego dosyć sporo wiedzy na ten temat wyniosłem z lekcji EDB (edukacja dla bezpieczeństwa) odbywających się w mojej szkole. 

Czy oprócz ostatniej sytuacji zdarzyło się Wam być na miejscu jakiegoś zdarzenia, gdzie poszkodowany wymagał udzielenia pierwszej pomocy? 

Wykazaliście się wielkim profesjonalizmem! 

Kamil Cyran: - Na całe szczęście był to pierwszy raz. 

W związku z tym, że było to pierwsze w Waszym życiu tego typu doświadczenie muszę koniecznie zapytać o emocje, które Wam wówczas towarzyszyły. 

Kasia Syguda: - Osobiście byłam dosyć zestresowana, głównie ze względu na to, że pani, której chcieliśmy pomóc początkowo bardzo opierała się naszym 

namowom, by wyjść z autobusu. Byliśmy pewni, że tej pomocy potrzebuje, więc przekonanie jej o tym było, wydaje mi się, zdecydowanie najtrudniejszym 

momentem tej akcji. Mimo nerwów związanych z chociażby oczekiwaniem na karetkę emocje powoli opadały. Gdy jednak wszystko się udało byłam bardzo 

szczęśliwa. Świadomość, że mogło się komuś pomóc jest niesamowicie budująca! 

Mateusz Ruczka: - Początkowo opanował mnie szok i zdziwienie, ale miałem świadomość, że aby pomóc, muszę zachować trzeźwość umysłu i zimną krew. 

Potem, gdy już trzymałem nerwy na wodzy, wszystko poszło sprawnie. 

Kamil Cyran: - Ja właściwie od początku byłem dobrej myśli. Starałem się mieć pozytywne nastawienie, ponieważ podjąłem się rozmowy z poszkodowaną                  

i moja postawa miała wtedy bardzo duże znaczenie. 

Wspomnieliście dużo o Pani, której udało Wam się pomóc. Jak wiadomo poszkodowani nie często wszczynają tak intensywne poszukiwania, aby 

podziękować za pomoc swoim ratownikom. Jaka była Wasza reakcja na akcję w mediach, za pomocą której Was „poszukiwano”? 

Kamil Cyran: - Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że ktoś zrobi z tego coś wielkiego. Spodziewałem się, że po powrocie do domu wszystko rozejdzie się 

po kościach, a tu nagle okazało się, że szukają nas media. Chcieli z nami porozmawiać! Byłem 

bardzo zaskoczony takim obrotem zdarzeń i ogromnym zainteresowaniem innych tą sprawą. 

Mateusz Ruczka: - Myślę, że wszyscy czuliśmy się w tej sytuacji dosyć nieswojo. Spełniliśmy 

przecież tylko nasz obywatelski obowiązek. 

Tylko albo aż! Nie każdy człowiek postąpiłby w taki sposób. Chciałam na koniec zapytać 

Was o to, co powiedzielibyście innym młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają uczyć się 

pierwszej pomocy lub boją się jej udzielania? 

Kasia Syguda: - Zanim otrzymaliśmy bandaż, Mateusz uciskał ranę skarpetką. Myślę, że jest to 

dobry przykład na to, że do przyjazdu karetki jesteśmy w stanie pomóc nawet nie posiadając 

apteczki! Najważniejszy jest spokój i opanowanie. Jednak nawet jeśli ktoś nie wie w jaki sposób 

ma zareagować na dany przypadek to myślę, że telefon na pogotowie jest już dużą pomocą dla 

poszkodowanego. 

Kamil Cyran: - Poza tym udzielanie pierwszej pomocy wcale nie jest takie straszne na jakie może 

się wydawać. Gdy ktoś potrzebuje pomocy nie bójmy się i reagujmy. Możliwość nawet drobnej 

pomocy jest wspaniałym uczuciem! 
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Rubryka mam problem! Co robić? 

 Postanowienia noworoczne - jak do nich podejść? 
Zuzanna Koziar 

 

Postanowienia noworoczne to świetna okazja do stanięcia twarzą w twarz z ograniczeniami i niekorzystnymi nawykami. Najczęściej dotyczą 

one uporania się z uzależnieniami, poświęcania większej ilości czasu dla najbliższych, nauki nowego języka lub polepszenia sylwetki. 

 

Planowane osiągnięcia brzmią bardzo ekscytująco, a dusza zaczyna radować się z powodu zapowiadanych rezultatów. Niestety, prawie wszystkie postanowienia 

kończą się niepowodzeniem, nawet już po upłynięciu pierwszych tygodni nowego roku. Statystyki są jasne - jedynie 8% szczęśliwców może pochwalić się 

udaną metamorfozą. Dlaczego jest to takie trudne? Dążenie do zgubnej perfekcji od samego początku bywa szczególną trudnością. Brak   efektów sprawia, że 

tracisz motywację i stajesz się krytyczny wobec samego siebie. I właśnie w tym momencie większość się poddaje. 

Brak wsparcia również bywa czynnikiem, przez który nasza lista postanowień ląduje do kosza. Jeśli nie potrafisz znaleźć w sobie motywacji, rozważ, 

przykładowo, zapisanie się na siłownię ze swoim przyjacielem, wspólne uczęszczanie do szkoły językowej lub udzielanie sobie wzajemnych rad dotyczących 

grania na gitarze. Pomoże Ci to przebrnąć szczególnie przez trudne początki. 

Nie zakładaj z góry spektakularnych efektów, wypełniaj etapowo noworoczne cele i nie spiesz się. Należy pomyśleć o zmianach, które naprawdę Cię 

uszczęśliwią. Nie warto podążać za tłumem i trendami, ponieważ możesz szybko się zniechęcić.  

Pamiętaj, że spełnianie postanowień ma satysfakcjonować przede wszystkim Ciebie, a robienie czegoś na pokaz bardzo często jest zgubne. Stawianie poprzeczki 

na miarę indywidualnych możliwości i podążanie za własnymi potrzebami wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Zobaczysz, że wtedy proces zmiany 

będzie o wiele łatwiejszy i przyjemniejszy. 

 

 

 

Jarmak Świąteczny 
Miejska Biblioteka Publiczna 

 

Okres świąteczny to dla wszystkich 

magiczny czas. To okazja do pokazania 

czym jest prawdziwa wspólnota. 

Mieszkańcy miast łączą się wspólnie 

przeżywając miłe chwile. 

 

Aby podkreślić wartość i piękno wspól-

nego oczekiwania na święta w naszym 

mieście zorganizowano aż dwa week-

endy (8 i 9 grudnia oraz 14 i 15 grudnia) 

ze Świątecznym Jarmarkiem. Atrakcji 

było bez liku – żywa szopka, szczudlarze, 

animacje dla dzieci, wspólne śpiewanie 

kolęd, uroczyste rozświetlenie choinki to 

tylko kilka z nich. Świąteczny Jarmark 

był doskonałą okazją do oficjalnego 

otwarcia nowo wyremontowanego 

Rynku w Koźlu. I choć Rynek był oddany do użytku 

mieszkańców już kilka tygodni wcześniej to właśnie 

świąteczne dekoracje podkreśliły jego piękno i orygi-

nalny charakter. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna również przygotowała 

atrakcje dla uczestników Świątecznego Jarmarku. Jak 

co roku w kozielskiej bibliotece odbył się konkurs 

zdobienia pierników pn. „Radosne Pierniki 2019” or-

ganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej. W Oddziale dla Młodzieży do wspólnego kolędo-

wania zaprosił Chór „Red Voices” z II Liceum Ogól-

nokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzy-

nie-Koźlu, a w holu naszej biblioteki można oglądać 

wystawę pt. „Kozielski Rynek - wę-

drówka w czasie. Fotografie stare  

i nowe" przygotowaną przez biblioteka-

rzy w oparciu o zbiory MBP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taniec drugim życiem  
Miejska Biblioteka Publiczna 

 

Młodzi pasjonaci tańca w dniu 9 grudnia w Oddziale dla 

Młodzieży mieli okazję spotkać się z Zofią Czechlewską – 

tancerką, choreografką, dr nauk muzycznych i prawdziwą 

legendą polskiego baletu. 

 

W tym dniu odbyły się dwa spotkania z autorką. Oba cieszyły 

się zainteresowaniem. Wszak taniec to sztuka, która towarzyszy 

człowiekowi przez całe życie. I tak jest też w przypadku Zofii 

Czechlewskiej, której dorobek artystyczny robi ogromne 

wrażenie.   

Pretekstem do spotkania był przepięknie 

wydany przez artystkę album pt. „Histo-

ria tańca”. Autorka z wielką pasją opo-

wiadała o tej najstarszej dziedzinie sztuki 

rozpoczynając spotkanie od historii i po-

czątków tańca, omawiając poszczególne 

epoki aż do tańca nowoczesnego. Zofia 

Czechlewska, w trakcie spotkania z mło-

dzieżą opowiadała również o najbardziej 

interesujących współczesnych formach           

i stylach tańca, w tym dancehall, hip-hop, 

new style, street dance, house dance                

i innych. Wspaniała, w takich spotka-

niach jest aktywność młodzieży. I tu 

uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Po-

wstańców Śląskich w Kędzierzynie-

Koźlu nie zawiedli wykazując się dużą wiedzą nie tylko na temat 

tańca współczesnego, ale także o klasycznego baletu. 

A co się tyczy samej „Historii tańca”, to książka w barwny             

i przystępny sposób opisuje dzieje tańca. Pomaga lepiej 

zrozumieć, a co za tym idzie, pełniej odbierać różnorodne 

rodzaje tańca. Książkę warto przejrzeć choćby dla wspaniałych, 

artystycznych zdjęć, bogato ilustrujących treść. Książka jest 

dostępna do wypożyczenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
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Dzieci XXI wieku. Nie ma słów, są tylko piksele 
Amelia Andruszkiewicz 

 

Telefon komórkowy znacznie ułatwia nasze życie. Jego rolą jest uproszczenie nam komunikacji ze sobą. Posiada go prawie każdy. Lecz prawie nikt nie 

zdaje sobie sprawy, jaki ma on na nas wpływ i jak łatwo jest się uzależnić. 
 

  
Jak to wszystko się zaczęło? 

Pierwsze telefony powstały w pierwszej połowie 

XX wieku. 

Wyglądem i funkcjonalnością zupełnie nie przypo-

minały dzisiejszych smartfonów. Kiedyś telefony 

bezprzewodowe posiadali tylko nieliczni ludzie, 

dziś posiadaczem smartfona jest prawie każdy. Już 

nawet ośmioletnie dzieci posiadają urządzenia nie 

tylko aby kontaktować się ze swoimi opiekunami. 

Dzieci i nastolatki korzystają z telefonów aby mię-

dzy innymi grać w gry, robić sobie zdjęcia oraz mieć 

dostęp do przeróżnych mediów społecznościowych. 

 

Demencja cyfrowa? Co to takiego? 

Od niedawna w medycynie pojawił się nowy 

termin określający demencję cyfrową. Cy-

frowa demencja to określenie, którego przed 

kilku laty użyli południowokoreańscy leka-

rze do opisania symptomów chorobowych - 

zarówno psychicznych, jak i fizycznych - 

będących skutkiem niekontrolowanego ko-

rzystania z mediów cyfrowych. Ludzie nad-

miernie korzystający z telefonów, kompute-

rów, telewizorów będą mieli między innymi 

problem z zapamiętaniem najprostszych 

rzeczy. Dzieci i nastolatkowie są tak 

uzależnieni od smartfonów że te czynią je 

głupimi. Wszystko zamiast w głowie robią w 

tych właśnie urządzeniach. Młodzież nad-

miernie korzystająca z mediów cyfrowych 

ma problem z zapamiętaniem siedmio cyfro-

wego numeru. Oprócz skutków intelektual-

nych występują też skutki fizyczne. 80 - 90% 

dzieci ma wady postawy. Przyczyniają się do 

pogorszenia sprawności i wydolności or-

ganizmu. Mięśnie w naszych dłoniach stop-

niowo słabną, tworzy nam się garb w odcinku 

szyjnym kręgosłupa od nadmiernego patrze-

nia w dół na ekran telefonu. Wyświetlacze te-

lefonów stopniowo osłabiają nasz wzrok. 

Według danych statystycznych lekarze przyj-

mują o 30% więcej młodocianych pacjentów 

(2004- 2015) mających problem ze wzro-

kiem. 

 

Czy łatwo jest się uzależnić? 

Uzależnić jest się bardzo łatwo. W telefonach jest 

teraz wszystko od budzika przez notatnik po latarkę. 

Młodzież nie rozstaje się ze swoimi smartfonami 

prawie nigdy. Widać to na ulicy, w autobusie,                 

w centrach handlowych, a szczególnie w szkole. 

Młodzież nie rozmawia ze sobą jak dawniej. 

Wszystko robią tylko i wyłącznie online. Osoby uza-

leżnione od telefonów cierpią na tak zwany fonoho-

lizm. Jest to kolejne nowe zjawisko od niedawna 

funkcjonujące w medycynie. Jednyn z pierwszych 

krajów w którym zauważono objawy choroby były 

Chiny a zaraz za nimi Japonia. Wyróżnia się wiele 

objawów charakterystycznych dla tej choroby, ale 

podstawą jest to, co we wszystkich znanych 

uzależnieniach - potrzeba wypełnienia dotkliwej 

pustki i ucieczka przed spotkaniem z samym sobą. 

Wyróżniamy kilka rodzajów uzależnienia od 

telefonu: 

 Uzależnienie od mediów społecznościowych 

- osoby uzależnione mają wewnętrzny przy-

mus nadmiernego publikowania przeróż-

nych treści. 

 Uzależnienie od gier - osoby te cały czas 

grają na telefonie bądź komputerze. Ściągają 

nowe gry oraz prawie w ogóle nie odchodzą 

od grania. 

 Chęć kupowania nowości - ludzie uzależ-

nieni (szczególnie nastolatkowie) czują chęć 

kupowania coraz lepszych i nowszych 

modeli. 

 

Czy dzieci są bezpieczne w Internecie? 

Żadne dziecko nie jest bezpieczne                    

w Internecie. Internet źle wpływa na roz-

wój nastolatków i dzieci. Młodzież bez 

problemu może ominąć blokady stron 

dotyczące wieku. W Internecie dziecko 

może napotkać między innymi: poten-

cjalnie niebezpieczne osoby, pornogra-

fię, strony zawierające nieodpowiednie 

treści. Dzieci narażone są też na mob-

bing. Młodzież w dzisiejszych czasach  

i Internecie nie ma wobec siebie sza-

cunku. W szkołach rówieśnicy robią so-

bie zdjęcia w różnych kompromitujących 

sytuacjach oraz bez żadnego zahamowa-

nia obrażają się (funkcjonuje to pod poję-

ciem hejtu). 

 

Co mówią o tym statystyki? 

Statystyki są alarmujące lecz nikt się tym nie 

przejmuje. Wskaźnik depresji i samobójstw               

u młodych ludzi spowodowanych między 

innymi hejtem cały czas rośnie. W Polsce 

zaledwie 3% obywateli nie posiada telefonu. Aż 

81% osób korzystających ze smartfona używa 

go w innych celach niż komunikacja. 

 

Kilka słów do rodziców i nauczycieli. 

Uzależnienie od telefonów ma tragiczne 

skutki psychiczne i fizyczne. Jeżeli dziecko 

posiada telefon komórkowy rodzice powinni 

ograniczyć mu do niego dostęp. Zabraniać 

używać smartfona w szkole, przy obiedzie,  

w nocy. Nauczyciele powinni zabierać 

uczniom telefony na czas lekcji. W szkołach 

dyrektorzy powinni wprowadzić całkowity 

zakaz wnoszenia telefonów. Powinniśmy 

zacząć coś robić bo będzie jeszcze gorzej niż 

teraz. 

 

źródło: pl.freepik.com z dn. 23.12.2019 r. 

 

 

 

 

źródło: pl.freepik.com z dn. 23.12.2019 r. 
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Cykl „Moje teksty z szuflady” 
Prezentujemy wiersze uczestników kolejnego spotkania dla młodych poetów i pisarzy z cyklu „Moje teksty z szuflady” 

 

 

 

 

Cykl „Moje teksty z szuflady”  

„W objęciach magii”  
Olga Zbroińska 

 

- Nadal nie jestem przekonany – mruknął Lonan kilka godzin później, kiedy przeprawiali się 

przez górski strumień. Zerknął w kierunku Strażnika – Mógłbyś się chociaż przedstawić, skoro 

już za nami leziesz. 

- Bevan – mężczyzna odparł lakonicznie, nawet na niego nie spojrzawszy. 

- Super rozmowny facet, co nie? - Zaburczało mu w brzuchu. - Rany, jaki jestem głodny. Mamy 

coś jeszcze do jedzenia? 

- To będzie już ostatnia porcja – Ericka podała mu prowiant zawinięty w pomięty papier. - Musimy 

wkrótce poszukać czegoś do jedzenia. 

- I jak chcieliście sobie beze mnie poradzić? - Bevan wyraźnie zwrócił swoje słowa do Lonana. 

- Nie jesteś niezastąpiony, jakoś dalibyśmy radę. 

- Ciekawe czy odróżnisz trujące jagody od jadalnych, chętnie się przekonam. 

- Możecie już przestać się kłócić? 

- Ale to on zaczął – zaprotestował Lonan. 

- A ja skończę, wystarczy tego dobrego – przyspieszyła kroku, zmuszając pozostałych do tego 

samego. Zdezorientowane konie parskały i próbowały się rozglądać na boki, nie rozumiejąc, o co 

chodzi. 

- Ty tak wszędzie na piechotę po tym lesie? Przecież nie wszędzie jest taki gęsty, dałoby radę 

konno. 

- Tu nie ma dzikich koni… 

- Czyli… 

- Co nie znaczy, że wszędzie chodzę pieszo. 

- Po drzewach skaczesz? 

- Lonan, czemu musisz być taki nieuprzejmy? 

- Ależ Ericka, ja tylko grzecznie pytam. 

Dziewczyna prychnęła i postanowiła nie zawracać już sobie tym głowy. 

Bevan przyłożył dwa palce do ust i powietrze przeszył przenikliwy gwizd. Lonan skrzywił się, bo 

szedł tuż koło niego. 

- Na co to było? 

- Zaraz się przekonasz. 

Szli tak może jeszcze kilka minut, ale nic się nie wydarzyło. 

- Zrobiłeś to tylko dlatego, żeby mnie uciszyć? 

Nagle spomiędzy drzew wyszedł jeleń o ogromnym porożu, którym niemal zahaczał o ich gałęzie. 

Był nad wyraz wysoki i spoglądał na nich wielkimi mądrymi oczyma. Ericka także na niego 

spojrzała, a zwierzę powoli podeszło do Bevana. Chłopak i dziewczyna stali oniemiali, nawet 

konie się przypatrywały rozgrywającej się scenie. Wreszcie Lonan otrząsnął się i zażartował: 

- A już myślałem, że to obiad. 

                                      

 

                                               Jork 

                    Przyszedł. Usiadł. Popatrzył z byka 

                    Serce, czas, co jeszcze mam Ci dać? 

                    Wstał, idzie, lekko utyka 

                    Płacz, ból, ile jeszcze będzie to trwać? 

                    Wychodzi, bo czas mu już tyka 

                    Jak długo będziemy się bać? 

                    Chudnie i brzydnie, w oczach umyka 

                    Zdrowaś i Ojcze, mam to na gitarze grać? 

                    Ciężka powieka już mu świat zamyka 

                    Przychodzi, nie siada, myśli czy już go brać 

                    Za późno, po wszystkim, już wieko domyka 

                    Patrzy, wychodzi innemu odebrać 

                    Szybko, szybciutko jak woda strumyka  

                    Zabiera i niszczy ten cholerny rak 

                                                        Natalia Laska 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Gomuła Elżbieta Gomuła Elżbieta Gomuła 

źródło: pl.freepik.com z dn. 23.12.2019 r. 
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Opiekun redakcji: Bronisław Piróg 

Zespół: Amelia Andruszkiewicz, Elżbieta Gomuła, Natalia Kapica, Zuzanna 

Koziar, Natalia Laska, Sonia Laska, Aleksandra Ligocka, Paulina Swoboda, 

Michał Thomys, Olga Zbroińska 

W imieniu całej redakcji ,,Echa Studni” życzymy wszystkim pewnego i odważnego startu             

w Nowy Rok, aby marzenia stawały się realne i prawdziwe, a postanowienia nie były tylko 

napisem na kartce czy ścianie. Życzymy abyście w 2020 roku otaczali się prawdziwymi 

przyjaciółmi i życzliwymi osobami, by Nowy Rok był nie tylko zmianą dwóch cyferek, ale 

zmianą nas wszystkich – na lepsze. Życzymy również dużo Kultury i kultury, by ani jednej, 

ani drugiej nigdy wam w życiu nie brakowało! Do siego! 
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