
 

Numer 04/2019 (214)                                                         1 kwietnia 2019  

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

„Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, co ją głoszą. 

Prawda jest nową mową nienawiści. 

Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem.” 

George Orwell. 
Myśl miesiąca:                                                           "Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby:  

albo tak, jakby nic nie było cudem, albo tak, jakby cudem było wszystko." 

Albert Einstein (1879-1955) 

 

 

Szanowne koleżanki, koledzy, 
ponad tygodniowa niedyspozycja zdrowotna i konieczności uregulowania spraw 

podatkowych do końca marca spowodowały drobny poślizg w wydaniu aktualnego numeru 

naszego biuletynu. 

Albowiem Wielkanoc tuż tuż, pozwalam sobie przedstawić Wam kilka cytatów 

zaczerpniętych z książki Jeffreya Smalla Oddech Boga. (Wydawnictwo Poznańskie           

sp. z o.o., 2015). 

 

„Na początku było Tao. Wszystkie rzeczy wywodzą się z niego, wszystkie rzeczy powracają 

do niego. Każde stworzenie na świecie jest przejawem Tao. Tao stwarza wszystkie istoty, 

karmi je i utrzymuje". 

Daodejing (Tao Te Ching), VI w. p.n.e. 

 

„Na początku było Słowo, 

a Słowo było u Boga, 

i Bogiem było Słowo. 

Ono było na początku u Boga. 

Wszystko przez nie się stało, 

a bez niego nic się nie stało, 

co się stało. 

W nim było życie, 

a życie było światłością ludzi". 

Ewangelia wg świętego Jana, I w. n.e 

Biblia Tysiąclecia, wydanie IV,  

Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1991. 

 

„Jestem początkiem wszech rzeczy, ode mnie pochodzi wszechświat... Ogromowi mojemu 

nie masz granic. Ja jestem Duszą, która przebywa we wszystkich istotach żyjących; ja 

jestem początkiem, środkiem i końcem istot żyjących... Beze mnie żadna rzecz stać się nie 

może". 

Bhagawadgita, V w. p.n.e 

Na podstawie tłumaczenia Bronisława Olszewskiego. 
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„Jam jest Alfa i Omega, który jest, który był i który przychodzi". 

Księga Objawienia, I w. 

 

„Gdy wasi przywódcy powiedzą wam: «to królestwo jest w niebie», wtedy ptaki niebieskie 

będą pierwsze przed wami. Gdy powiedzą wam, że ono jest w morzu, wtedy ryby będą 

pierwsze przed wami. Ale królestwo jest tym, co jest w was, i tym, co jest poza wami. Skoro 

poznacie samych siebie, wtedy będziecie poznani i będziecie wiedzieć, że jesteście synami 

Ojca żywego". 

Jezus, Ewangelia Tomasza I-II w. n.e. 

Opublikowano w: Apokryf y NowegoTestamentu,  

red. M. Starowiejski, 1.1, TN KUL Lublin 1986, s. 123-133. 

 

„Ten, kto medytuje i współczuje, 

Może na własne oczy zobaczyć Brahmę, 

Porozmawiać z nim i zadać mu pytania". 

Budda, Digha Nikaya, Sutta Pitaka II-III w. p.n.e. 

 

Mam nadzieję, że powyższe teksty pomogły Wam odpowiednio się nastroić do zbliżających 

się świąt. 

 

         Józef Słowik 

31.03.2019 

 

Zaproszenie 

na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM, 

 

które odbędzie się 12 kwietnia 2019, początek o godzinie 18,00, 

w Domu seniora, Sokolovská 1997 w Czeskim Cieszynie. 

Program:  

Jan Karczmarczyk: Co nowego w ratownictwie medycznym. 

        Serdecznie zapraszamy!!! 
 

 

Spotykamy się: 

 

26.04.2018, godzina 9,00 ul. Sosnowa 7, Rybnik, PL 

Konferencja Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku. 

3.5.2019 Wasze pomysły 

7.6.2019 Wasze wykłady 

 

Sprawy organizacyjne 

Składka członkowska na rok 2019 wynosi dla wszystkich członków 100 Kč. Składkę można 

uiścić na naszych spotkaniach lub przesłać na konto PTM 1683997309/0800, ČS, a.s. 

Karviná. 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  

 

 

Z cyfrowej wioski: 

 

CZADY I ODPADY 

PC Format 2/2019 s.98 

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała szefa polskiego oddziału Huawei pod 

zarzutem szpiegostwa. 

Tę wiadomość opublikowały chyba wszystkie media w Polsce: od ogólnopolskich po 

lokalne. Co więcej, weekendowe wydanie dużego amerykańskiego dziennika „The Wall 

Street Journal" poświęciło temu zdarzeniu solidny fragment swojej „jedynki". To nie 

przypadek. 

W Stanach Zjednoczonych kogoś zaciekawiły wewnętrzne sprawy jakiegoś europejskiego 

mikropaństewka? Uhm... Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o mamonę. No, może nie 

wprost. Huawei jest chińskim koncernem telekomunikacyjnym, który „szturchają" na całym 

zachodnim świecie. Za sznurki u nas, a także w Australii, Czechach, Francji, Japonii, 

Kanadzie, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, ciągnie Wuj Sam, który nie może sobie 

pozwolić na dominację „chińskich komuchów" w dziedzinie telekomunikacji. A warto 

wiedzieć, że np. w 5G Huawei przoduje. 

Zgadzam się, że firma ta może zagrażać bezpieczeństwu kraju. Natomiast czyni to w takim 

samym stopniu jak Apple, Facebook czy Google. Różnica jest taka, że w przypadku 

amerykańskich koncernów dane użytkowników lądują na serwerach w USA, a nie w ChRL. 

W1991 o wojnie w Zatoce Perskiej Kazik śpiewał: „Ta wojna nie jest dla wolności, to wojna 

dla korzyści!". Tak jest i tym razem. 

ACH 


