
 

 

 

Numer 09/2020 (229)                                                                   01. 10. 2020 

E-mail: ptmrc@atlas.cz Strona internetowa - www.medics.cz/ptmrc lub ptmrc.virt.cz   

Myśli miesiąca:                                       "A do polityki garną się ludzie, którzy nic nie osiągnęli, 

a więc nieudacznicy i darmozjady.  

Polityka to dla nich deska ratunku, mogą godnie żyć, nie dając w zamian nic.” 

 Ziuk. (J. Piłsudzki) 

 

Szanowne koleżanki, koledzy, 

również listopadowy termin naszego zebrania sprawozdawczo- wyborczego pogrzebał kovid 

i ska. Gospody, restauracje i inne instytucje pozamykane i zabarykadowane. W telewizji     

w większości same starocie. Biblioteki zamknięte. Pozostaje czytanie książek ze skromnej 

domowej biblioteczki. I tak na pierwszy ogień poszedł Orwell i jego 1984. Jakoś to, co się 

dzieje wokół zaczyna się do treści tego dziełka upodabniać. Mam nadzieję, że jeszcze będzie 

trochę normalnie. Na razie jakiekolwiek planowanie na parę dni do przodu jest praktycznie 

niemożliwe. Życie z dnia na dzień też ma swoje uroki. Pierwsze jaskółki już są, jak 

mogliście sobie przeczytać w załączniku do poprzedniego numeru (Epidemia Covid-19 

doprowadziła do drastycznego wzrostu liczby przypadków chorób psychicznych w Hiszpanii). 

Czekam doniesienia z Czech i Polski. 

 

 

27.10.2020        Józef Słowik 

 

 

 

Zaproszenie 
 

Spotkanie naszego towarzystwa zaplanowane na 6 listopada 2020 w Rybim 

Domu w Kocobędzu Podoborze z powodu najnowszych wytycznych dla 

społeczeństwa obywatelskiego niestety się 

nie odbędzie. 

Życzę miłego pobytu w czterech ścianach, mam nadzieję, 

 że z odpowiednim zasobem prozacu. 
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Spotykamy się, mam nadzieję 
4 grudnia 2020. Dom PZKO w Karwinie-Frysztacie. Na wieczór z piosenkami Wojciecha 

Młynarskiego zapraszają Czesława i Romuald Gąsiorowie. 

 

Proszę już dziś o zgłaszanie swego udziału, najlepiej formą poczty elektronicznej pod adres 

ptmrc@atlas.cz lub SMS-em pod numer 603 744 575. Wasze zgłoszenie bardzo ułatwi pracę 

organizatorom. 

 

 

Sprawy organizacyjne 
Składka członkowska na rok 2020 wynosi dla wszystkich członków 100 Kč. Składkę można 

uiścić na naszych spotkaniach lub przesłać na konto PTM  

2701840036/2010, FIO Banka. 
Jako symbol zmienny (variabilní symbol) prosimy podać datę urodzenia w formacie 

DD MM RRRR – dzień-miesiąc-rok! 
PROSIMY o aktualizacje danych kontaktowych – zmiany adresu, adresu poczty 

elektronicznej itp.! Odpowiedni formularz jest dostępny na naszej stronie 

www.medics.cz/ptmrc lub ptmrc.virt.cz. Prosimy o przesłanie na adres PTM w RC, 737 01 

Český Těšín, ul. Hrabinská 458/33, lub pocztą elektroniczną na adres ptmrc@atlas.cz  

 

 

Na poprawę humoru 
 

Im większe niewolnictwo, tym wyborniejsza błazenada. 

Anthony Ashley Cooper, Trzeci Earl Shaftesbury Sensus Communis, 1711 

 

Dawno, dawno temu był sobie młody człowiek, który obiecał sobie zostać wielkim 

pisarzem.  

Mówił: - Chcę pisać rzeczy, które będzie czytał cały świat, rzeczy, które poruszą ludzi aż do 

głębi, rzeczy, które będą sprawiały, że będą krzyczeć, płakać, zwijać się z bólu                      

i wściekłości! 

Teraz pracuje on dla Microsoftu pisząc komunikaty o błędach. 

 

Panie prezydencie, a nie obawia się pan, że po poluzowaniu ograniczeń epidemicznych 

będzie gwałtowny wzrost zachorowań? 

- Nie, nasi specjaliści nauczyli się kontrolować statystyki. 

 

Egzamin na medycynie. Profesor do studenta: 

- Proszę mi przedstawić trzy zalety mleka matki. 

Po długim namyśle student duka: 

- Po pierwsze jest w stu procentach naturalne, 

po drugie ma odpowiednią temperaturę, 

a po trzecie ma świetne opakowanie! 

 

Trwa sesja na uniwersytecie medycznym.  

Z sali wychodzi przygnębiony student i zaraz zlatują się jego koledzy. 

- Zdałeś? - Nie. 

- Dlaczego? - Bo mi zadał takie debilne pytanie. 

- Jakie? 

- Co jest potrzebne do lewatywy?  
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- Jak odpowiedziałeś? 

- Dupa. 

 

Wykładowca pyta studentkę medycyny. 

- No niech nam Pani powie. Co oddziela głowę od reszty ciała? 

- Topór? 

 

Jest lekcja, pani pyta dzieci: Co daje nam krówka?  

Dzieci: Mleczko!  

Pani: Dobrze. A kurka?  

Dzieci: Jajko  

Pani: No pięknie! A świnia?  

Dzieci: Zadania domowe! 

 

- Tato, a czemu mamę tak często boli głowa? 

Bo przynoszę do domu mało pieniędzy. 

A dlaczego przynosisz mało pieniędzy? 

- Bo dużo wydaję na kobiety, których głowa nie boli. 

 

Przebudzenia po upojeniu alkoholowym: 

- na Kopciuszka - budzisz się w jednym bucie; 

- na Rejtana - budzisz się pod drzwiami z rozdartą koszulą; 

- na Królewnę Śnieżkę - budzisz się i dostrzegasz jeszcze siedmiu nieprzytomnych facetów; 

- na Czerwonego Kapturka – budzisz się w łóżku babci; 

- na Krzysztofa Kolumba - budzisz się i nie wiesz, gdzie jesteś; 

- na Śpiącą Królewnę - budzisz się i czujesz, że ktoś cię całuje, otwierasz oczy i widzisz, że 

pies ci buzię liże. 

 

Wywiad z jubilatem. 

- Jak pan dożył 100 lat?  

- Raz w roku urządzam organizmowi alkoholową terapię szokową. 

- I ile wtedy pan wypija? 

- Tego dnia nie piję. 

 

Nastoletnia córka pyta matki: 

- Mamo, chłopaki wybierają się na noc ryby łowić, mogę iść z nimi?  

- Możesz, tylko prezerwatyw sobie nakop. 

 


