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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.

Modernizacja i rozbudowa Gliwic
trwa. Rozpędzony pociąg cywiliza-
cyjnych udogodnień ruszył, trudno go
zatrzymać. Jego ofiarami stają się
jednak zwierzęta, a te, wiadomo, gło-
su nie mają. W ich imieniu przema-
wiają więc ekolodzy i... mieszają gli-
wickim władzom szyki. Zapytaliśmy
mieszkańców, co sądzą o ich działa-
niach.

Maria
Działania ekolo-

gów 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 zwie-
rząt w miastach. Teraz środowisko
pustoszeje. Jedynym ratunkiem są
właśnie tego typu akcje.

Daniela
Zawsze trzeba szukać kompromi-

sów. Nie możemy
pozwolić, by ludzie
całkowicie zniszczy-
li naturę. Z drugiej
strony postęp cywili-
zacyjny jest niezbęd-

ny i bez niego my też nie będziemy
się rozwijać. Zabijanie zwierząt jest
jednak najgorszą drogą do osiągnię-
cia tego celu.

Adam
Uważam, że eko-

lodzy przesadzają.
Choć oczywiście
trzeba te zwierzęta
jakoś chronić. Na ca-

łym świecie podobne problemy za-
wsze znajdują jakieś rozwiązania.
W Brazylii na przykład buduje się
domy na palach, które chronią tam-
tejsze okazy. Jeśli w innych krajach
dają sobie z tym radę, to my też mo-
żemy.

Sonda „NG”

Ekospór o żaby
Portret Nowin
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Krzysz tof Cy wiń ski
Śmia ło po wie dzieć moż na: rze czy

nie moż li we za ła twia od rę ki. Pa mię -
tam swo ją pierw szą z nim roz mo wę
we wrze śniu 2009 ro ku. Na zwa łam go
ge niu szem, a on za żar to wał: „niech
mnie pa ni nie ob ra ża!”. Ale jak ina -
czej niż ge niu szem wła śnie na zwać
Krzysz to fa Cy wiń skie go? 

Nie ukoń czył stu diów, a zre wo lu -
cjo ni zo wał spo sób na ucza nia ma te ma -
ty ki w Pol sce. Dzię ki nie mu na wet
ma te ma tycz ne bez ta len cia zda ją ma -
tu rę z te go przed mio tu, ba, za czy na -
ją ma te ma ty kę ko chać. To on wy krył
błę dy w wy da nej przez WSiP en cy -
klo pe dii ma te ma tycz nej, a je go po -
praw ki uwzględ nio no w ko lej nym
wy da niu. To nim za chwy ca ją się me -
dia w ca łym kra ju i chwa lą go pro fe -
so ro wie. To je go po mysł, by na uczy -
ciel stał się funk cjo na riu szem pu blicz -
nym, wpro wa dził w ży cie mi ni ster
edu ka cji Ro man Gier tych. To on wy -
dał pierw szą na na szym ryn ku książ -
kę do ma te ma ty ki, któ rą się po pro -
stu chło nie. Po zy cję dla wszyst kich,
od pod sta wów ki po stu dia. Ty tuł
mó wi sam za sie bie: „Ma te ma ty ka dla
hu ma ni stów, dys lek ty ków i... in nych
przy pad ków bez na dziej nych”. To on
wresz cie na pi sał „Uśmiech nię tą ma -
te ma ty kę dla przed szko la ków”. 

Miesz ka ją cy w Za brzu cie szy nia -
nin, za wo do wo zwią za ny z Gli wi ca -
mi. W na szym mie ście ma swo je biu -
ro ko re pe ty cji. Biu ro, z któ re go mło -
dzi lu dzie wy cho dzą od cza ro wa ni.
Na gle słup ki, funk cje i rów na nia
prze sta ją stwa rzać pro ble my, a szu ka -
ne da ne sta ją się zna ne. Na „kor ki”
do Cy wiń skie go za pi su ją się ucznio -
wie z ca łej Pol ski, ostat nio na wet z za -
gra ni cy. Ci, któ rzy do Gli wic do je chać
nie mo gą, uczą się przez sky pe’a.
Od mło dych z Gdań ska, gdzie pro wa -
dził kurs dla tych, co ma tu rę ob la li,
do stał owa cje na sto ją co. Mło dzież
stwier dzi ła, że wię cej do wie dzia ła się
z jed ne go wy kła du niż przez 12 lat
szko ły...

Cy wiń ski pro wa dzi za ję cia w Pol -
sce i za gra ni cą, krę ci fil mi ki, któ re za -
miesz cza ne są w in ter ne cie, a pod ko -
niec ro ku 2012 ru szył po wo ła ny
przez nie go Ma te ma tycz ny Uni wer -
sy tet Dzie cię cy. Wraz z gru pą by łych
uczniów za ło żył też sto wa rzy sze nie
„Ca ła Pol ska li czy dzie ciom”. 

„Jest to czło wiek dow cip ny, wy ma -
ga ją cy i cza sem wręcz okrut ny. Oso -
ba, któ rą moż na ko chać lub nie na wi -
dzić, ni gdy jed nak przejść obo jęt nie.
Cha ry zma tycz ny jak li de rzy ka pel
roc ko wych, jest czło wie kiem z pa sją
i da rem od Bo ga. Bu dzi w uczniach
re spekt i sza cu nek.” To sło wa jed nej
z by łych uczen nic. Nic do dać, nic
ująć. Po pro stu: Krzysz tof Cy wiń ski. 

(sła wa) 
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REKLAMA

Za na mi trzy wy kła dy z cy klu In -
spi ru ją ce Czwart ki, na ostat nim,
kwiet nio wym, te ma tem wy kła du by -
ło „Cho ru ją ce cia ło”. Czę sto mó wi -
my, że ży cie jest ulot ne, że trze ba dbać
o zdro wie, ale tak na praw dę więk -
szość z nas się nad tym nie za sta na -
wia, pó ki cho ro ba nie do tknie nas sa -
mych al bo ko goś bli skie go. Ma my
wko do wa ny me cha nizm lek ce wa że -
nia za gro żeń. Trud no by ło by żyć
i nor mal nie funk cjo no wać, bę dąc
sta le świa do mym, że ży cie jest kru -
che. 

Obec nie zdro wiu i cho ro bie po -
świę ca się tak wie le uwa gi i wy da je
na nie ty le pie nię dzy, jak ni gdy
wcze śniej. Rów no cze śnie ni gdy do -
tąd lu dzie nie by li tak cho rzy jak
w cza sach współ cze snych. Mi mo
pra cy wie lu ośrod ków ba daw czych
wciąż nie wie my, czym wła ści wie jest
cho ro ba, ja ki ma sens i zna cze nie.
W to ku hi sto rii stwo rzo no wie le po -
glą dów, jed nak ża den z nich nie był
w sta nie umoż li wić ludz ko ści osta -
tecz ne go zli kwi do wa nia cho rób. Ge -
ne ral nie cho ro ba jest po strze ga na
po wszech nie ja ko coś złe go, nie wła -
ści we go, co na le ży jak naj szyb ciej
usu nąć. Lu dzie czę sto od da ją swo je
cia ło w rę ce le ka rzy, po dob nie jak od -
da je się sa mo chód do me cha ni ka.
Cho ro ba ma zo stać spraw nie usu nię -
ta, naj le piej w tem pie eks pre so wym,
aby moż na by ło wró cić do sta re go

funk cjo no wa nia. Nie ma my w zwy -
cza ju py tać cia ła, dla cze go cho ru je,
ani wsłu chi wać się w nada wa ne
prze zeń sy gna ły. Tym cza sem od po -
wiedź na py ta nie, dla cze go cia ło
chce cho ro wać – zna wła śnie cia ło.
Na tu ral ne jest dla nie go dą że nie
do zdro wia. Współ cze sny styl ży cia
jest jed nak czę sto nie na tu ral ny; spra -
wia, że wy zby wa my się na tu ral nej in -
te li gen cji na sze go cia ła i przyj mu je -
my nie na tu ral ne wzor ce po stę po -
wa nia. Wsku tek nie wła ści wej die ty,
zbyt ma łej lub zbyt du żej ilo ści ćwi -
czeń fi zycz nych, nie umie jęt ne go po -
stę po wa nia z emo cja mi, ne ga tyw ne -
go my śle nia, na war stwia ją ce go się
stre su i zmę cze nia za bu rza my stan
rów no wa gi or ga ni zmu i cia łu nie po -
zo sta je nic in ne go, jak tyl ko prze mó -
wić ję zy kiem cho ro by. Jed nak my
„za ty ka my cia łu usta” ko lej ną ta blet -
ką i pę dzi my da lej... czę sto pro sto
w ob ję cia ko lej nej cho ro by.

In spi ru ją ce wy kła dy w czwart ki:
16. V. 2013: Do bro i zło – mię dzy

fi lo zo fią i psy cho lo gią. Pro wa dzi:
Mi ro sław Pi róg – fi zyk i fi lo zof.

20. VI. 2013: Umysł, któ ry prze kra -
cza gra ni ce cia ła. Pro wa dzi Elż bie ta
Ło wiń ska – bio log i na tu ro te ra peu ta.

Spo tka nia od by wa ją się w Cen trum
Or ga ni za cji Kul tu ral nych GCOP Pe -
reł ka, ul. Stu dzien na 6 o go dzi -
nie 17.00.

Pod pa tro na tem „No win” 

Cho ru ją ce cia ło 


