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Myśli miesiąca:              "Prawdziwe niebezpieczeństwo naszego wieku nie polega wcale na tym,
że maszyny zaczną myśleć jak ludzie, ale że ludzie zaczną myśleć jak maszyny".

Przekrój 1964

    "Obywatele nie powinni bać się rządów. To rządy powinny bać się obywateli."
 ("V jak Vendetta", reż. James McTeigue, 2005)

Szanowne koleżanki, koledzy,
przeglądając stare numery Przekroju znalazłem wiersz,  który chyba doskonale ocenia to,
czego od zeszłego roku na m brakuje.

http://ptmrc.virt.cz/
http://www.medics.cz/ptmrc
mailto:ptmrc@atlas.cz


Mam nadzieję, że kuracja Zdrowego Rozsądku będzie zakończona szybko i skutecznie.
W związku z tym Rada pozwala sobie zaplanować w drugiej połowie czerwca spotkanie
członków i sympatyków, w którym planuje połączyć przyjemne z pożytecznym. By móc
nadal  legalnie  działać  musimy  przeprowadzić  zebranie  sprawozdawczo  wyborcze
i ukonstytuować nowe władze na kadencję 2021-2025 oraz wprowadzić drobne zmiany do
statutu.  W związku z tym proszę  Was o podawanie  nazwisk kandydatów do Rady oraz
komisji rewizyjnej. Oczywiście za ich zgodą. Usprawni to przebieg naszego spotkania i o to
szybciej  będziemy  mogli  przejść  do  przyjemniejszej  części  spotkania  a  to  smażenia
jajecznicy.  W załącznikach,  statut  z  uzupełnieniami,  lista  kandydatów do rady i  komisji
rewizyjnej.  Proszę  o  poprawki,  uzupełnienia,  zgłoszenia  kandydatów  do  organów
statutowych PTM. 

31.05.2021 Józef Słowik

P.S.

Pozwalam  sobie  zamieścić  tekst  dr.  Jarosława  Kosiatego,  który  przed  jakimś  czasem
znalazłem na jednej z jego stron internetowych.

 
"Gdy wokół głupota i  nienawiść pustoszą Ziemię i  chcą zawładnąć wszystkimi ludzkimi
umysłami,  siadam cicho  w  kącie,  otwieram starą  książkę  i  czytam...  O  czasach,  kiedy
godność  i  honor  nie  były  pustymi  słowami...  czasach,  w  których  o  karierze,  szacunku
i pozycji w społeczeństwie decydowały ciężka praca, wiedza i doświadczenie... czasach, gdy
pieniądze nie były najważniejsze, a ludzie spotykali się razem, wspólnie cieszyli i smucili,
nie byli przywiązani do telefonów i odgrodzeni od siebie betonowymi ścianami zamkniętych
osiedli.  Choć  bezprzewodowo  przesyłamy  terabajty  danych,  odkrywamy  kolejne  geny
i  latamy  w  kosmos,  nadal  lubimy  stare  baśnie  i  legendy.  Jednak  coraz  mniej  wiemy
i pamiętamy o drugim człowieku obok nas... Zapomnieliśmy także, że słowa "Człowiek -
istota rozumna", to przywilej, ale i zobowiązanie."

Jarosław Kosiaty (autor strony) 

Nie jestem wszak pewien, jak dzisiaj w kontekście ostatnich miesięcy wygląda kondycja
istoty rozumnej.

J.S.

Zaproszenie
na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM,

które odbędzie się 26 czerwca 2021, początek o godzinie 15,00,
w Rybim Domu, w Kocobędzu – Podoborze

W programie zebranie sprawozdawczo-wyborcze oraz jajecznica.

Serdecznie zapraszamy!!!
Uwaga!
Termin i godzina rozpoczęcia spotkania mogą jeszcze ulec zmianie. 



Sprawy organizacyjne
Składka członkowska na rok 2021 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 
Dziękuję wszystkim, którzy już uiścili składkę członkowską.

Na poprawę humoru


