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F O T O : A R C H I WU M

Portret Nowin

Krzysztof Cywiński

Śmiało powiedzieć można: rzeczy
niemożliwe załatwia od ręki. Pamiętam swoją pierwszą z nim rozmowę
we wrześniu 2009 roku. Nazwałam go
geniuszem, a on zażartował: „niech
mnie pani nie obraża!”. Ale jak inaczej niż geniuszem właśnie nazwać
Krzysztofa Cywińskiego?
Nie ukończył studiów, a zrewolucjonizował sposób nauczania matematyki w Polsce. Dzięki niemu nawet
matematyczne beztalencia zdają maturę z tego przedmiotu, ba, zaczynają matematykę kochać. To on wykrył
błędy w wydanej przez WSiP encyklopedii matematycznej, a jego poprawki uwzględniono w kolejnym
wydaniu. To nim zachwycają się media w całym kraju i chwalą go profesorowie. To jego pomysł, by nauczyciel stał się funkcjonariuszem publicznym, wprowadził w życie minister
edukacji Roman Giertych. To on wydał pierwszą na naszym rynku książkę do matematyki, którą się po prostu chłonie. Pozycję dla wszystkich,
od podstawówki po studia. Tytuł
mówi sam za siebie: „Matematyka dla
humanistów, dyslektyków i... innych
przypadków beznadziejnych”. To on
wreszcie napisał „Uśmiechniętą matematykę dla przedszkolaków”.
Mieszkający w Zabrzu cieszynianin, zawodowo związany z Gliwicami. W naszym mieście ma swoje biuro korepetycji. Biuro, z którego młodzi ludzie wychodzą odczarowani.
Nagle słupki, funkcje i równania
przestają stwarzać problemy, a szukane dane stają się znane. Na „korki”
do Cywińskiego zapisują się uczniowie z całej Polski, ostatnio nawet z zagranicy. Ci, którzy do Gliwic dojechać
nie mogą, uczą się przez skype’a.
Od młodych z Gdańska, gdzie prowadził kurs dla tych, co maturę oblali,
dostał owacje na stojąco. Młodzież
stwierdziła, że więcej dowiedziała się
z jednego wykładu niż przez 12 lat
szkoły...
Cywiński prowadzi zajęcia w Polsce i za granicą, kręci filmiki, które zamieszczane są w internecie, a pod koniec roku 2012 ruszył powołany
przez niego Matematyczny Uniwersytet Dziecięcy. Wraz z grupą byłych
uczniów założył też stowarzyszenie
„Cała Polska liczy dzieciom”.
„Jest to człowiek dowcipny, wymagający i czasem wręcz okrutny. Osoba, którą można kochać lub nienawidzić, nigdy jednak przejść obojętnie.
Charyzmatyczny jak liderzy kapel
rockowych, jest człowiekiem z pasją
i darem od Boga. Budzi w uczniach
respekt i szacunek.” To słowa jednej
z byłych uczennic. Nic dodać, nic
ująć. Po prostu: Krzysztof Cywiński.
(sława)

Chorujące ciało

Pod patronatem „Nowin”

Za nami trzy wykłady z cyklu Inspirujące Czwartki, na ostatnim,
kwietniowym, tematem wykładu było „Chorujące ciało”. Często mówimy, że życie jest ulotne, że trzeba dbać
o zdrowie, ale tak naprawdę większość z nas się nad tym nie zastanawia, póki choroba nie dotknie nas samych albo kogoś bliskiego. Mamy
wkodowany mechanizm lekceważenia zagrożeń. Trudno byłoby żyć
i normalnie funkcjonować, będąc
stale świadomym, że życie jest kruche.
Obecnie zdrowiu i chorobie poświęca się tak wiele uwagi i wydaje
na nie tyle pieniędzy, jak nigdy
wcześniej. Równocześnie nigdy dotąd ludzie nie byli tak chorzy jak
w czasach współczesnych. Mimo
pracy wielu ośrodków badawczych
wciąż nie wiemy, czym właściwie jest
choroba, jaki ma sens i znaczenie.
W toku historii stworzono wiele poglądów, jednak żaden z nich nie był
w stanie umożliwić ludzkości ostatecznego zlikwidowania chorób. Generalnie choroba jest postrzegana
powszechnie jako coś złego, niewłaściwego, co należy jak najszybciej
usunąć. Ludzie często oddają swoje
ciało w ręce lekarzy, podobnie jak oddaje się samochód do mechanika.
Choroba ma zostać sprawnie usunięta, najlepiej w tempie ekspresowym,
aby można było wrócić do starego

funkcjonowania. Nie mamy w zwyczaju pytać ciała, dlaczego choruje,
ani wsłuchiwać się w nadawane
przezeń sygnały. Tymczasem odpowiedź na pytanie, dlaczego ciało
chce chorować – zna właśnie ciało.
Naturalne jest dla niego dążenie
do zdrowia. Współczesny styl życia
jest jednak często nienaturalny; sprawia, że wyzbywamy się naturalnej inteligencji naszego ciała i przyjmujemy nienaturalne wzorce postępowania. Wskutek niewłaściwej diety,
zbyt małej lub zbyt dużej ilości ćwiczeń fizycznych, nieumiejętnego postępowania z emocjami, negatywnego myślenia, nawarstwiającego się
stresu i zmęczenia zaburzamy stan
równowagi organizmu i ciału nie pozostaje nic innego, jak tylko przemówić językiem choroby. Jednak my
„zatykamy ciału usta” kolejną tabletką i pędzimy dalej... często prosto
w objęcia kolejnej choroby.
Inspirujące wykłady w czwartki:
16. V. 2013: Dobro i zło – między
filozofią i psychologią. Prowadzi:
Mirosław Piróg – fizyk i filozof.
20. VI. 2013: Umysł, który przekracza granice ciała. Prowadzi Elżbieta
Łowińska – biolog i naturoterapeuta.
Spotkania odbywają się w Centrum
Organizacji Kulturalnych GCOP Perełka, ul. Studzienna 6 o godzinie 17.00.

Ekospór o żaby

Sonda „NG”

Modernizacja i rozbudowa Gliwic
trwa. Rozpędzony pociąg cywilizacyjnych udogodnień ruszył, trudno go
zatrzymać. Jego ofiarami stają się
jednak zwierzęta, a te, wiadomo, głosu nie mają. W ich imieniu przemawiają więc ekolodzy i... mieszają gliwickim władzom szyki. Zapytaliśmy
mieszkańców, co sądzą o ich działaniach.
Maria
Działania ekologów są niezbędne.
Jeśli ktoś nie stanie
po stronie natury, ta
już wkrótce zginie
i to na naszych oczach. Pamiętam, że
kiedyś było więcej owadów i zwierząt w miastach. Teraz środowisko
pustoszeje. Jedynym ratunkiem są
właśnie tego typu akcje.
Daniela
Zawsze trzeba szukać kompromi-

NEKROLOG
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.05.2013 roku
odeszła nasza Kochana Żona, Mama i Babcia

Anna Nowaczyk.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 18.05.2013 r.
o godz. 12.00 na cmentarzu
w Żernicy przy ul. Leopolda Miki 3.
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sów. Nie możemy
pozwolić, by ludzie
całkowicie zniszczyli naturę. Z drugiej
strony postęp cywilizacyjny jest niezbędny i bez niego my też nie będziemy
się rozwijać. Zabijanie zwierząt jest
jednak najgorszą drogą do osiągnięcia tego celu.
Adam
Uważam, że ekolodzy przesadzają.
Choć oczywiście
trzeba te zwierzęta
jakoś chronić. Na całym świecie podobne problemy zawsze znajdują jakieś rozwiązania.
W Brazylii na przykład buduje się
domy na palach, które chronią tamtejsze okazy. Jeśli w innych krajach
dają sobie z tym radę, to my też możemy.

