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„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:                                                 „Najwięcej problemów przysparzają światu ludzie, 

którzy pragną być uważani za ważne osobistości.” 

Thomas Stearns Eliot 

Szanowne koleżanki, koledzy, 
od końca minionego roku znowu borykamy się z naszym starym problemem, gdzie się 

spotykać. Po przejściu pana dyrektora Janusza Foltyna na emeryturę spotkania w domu 

seniora stały się nierealne. Niestety znalezienie w Cz. Cieszynie odpowiedniego miejsca do 

naszych spotkań nie jest wcale takie proste. Do odrobiny szczęścia potrzeba nam oddzielnej 

sali, bezproblemowego zamówienia napojów, możliwości parkowania samochodów.            

Z punktu widzenia nakładu czasu i energii to znacznie nieefektywne zajęcie. Mam więc dla 

Was następujące propozycje. Jedna, że Rada PTM bardzo chętnie przekaże wyszukiwanie 

odpowiedniego lokalu na comiesięczne spotkania komuś z chętnych członków do tej 

zabawy. Druga, to propozycja wychodząca z tego jak działają towarzystwa lekarskie           

w krajach zachodnich. Polega ona na mniej regularnych spotkaniach 2-3 razy w roku 

połączonych z wykładem czy kilku wykładami oraz kolacją i wieczorem towarzyskim.       

W ramach spotkań polonii medycznej organizowane są również wszelkiego rodzaju pikniki, 

w których uczestniczą całe rodziny z dziećmi. W dniu 15. 05. 2020 będziemy mieli 

możliwość porozmawiać nie tylko o tym problemie, ale również o dalszej działalności 

naszego towarzystwa, oraz o czekającym nas w październiku jubileuszu 45-lecia 

działalności Klubu Medyka i PTM. 

 

31.01.2020        Józef Słowik 

 

P.S. W lutym balujemy dalej. 

P.S. P.S. Polecam artykuły w załączniku. 

 

Sprawy organizacyjne 
Składka członkowska na rok 2020 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  
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Spotykamy się: 
6.3.2020  ?? 

3.4.2020  ?? 

15.5.2020 Rybi dom, Kocobędz – Podobora. Zebranie sprawozdawcze, wybory 

6.6.2020 sobota Jajecznica 

2_3.10.2020 Hotel Fridrich, Cierlicko 

 

Uśmiechnij się 
Naukowcy zalecają, aby ludzie jedli mniej mięsa, a więcej otrębów. 

Ludzie ignorują te zalecenia. 

Ale producenci kiełbasy - nie. 

 

Jak mówiła moja babcia, najlepszym zajęciem dla rąk jest liczenie pieniędzy. 

Usuwa ono ból stawów, przywraca normalne ciśnienie, łagodzi ból zębów i głowy, 

poprawia wzrok, wygląd zewnętrzny i warunki mieszkaniowe.  

 

10 dowodów na to, że komputer jest mężczyzną:  

1. Czy widziałaś kiedyś, żeby mężczyzna robił coś do jedzenia? 

2. Pod efektowną, wielką, lśniącą obudową jest głównie pustka, gorące powietrze i nieco 

brudu. 

3. Nie zrobi nic, póki nie pokażesz mu jak. 

4 .Im bardziej szczegółowo mu wyjaśniasz jak ma coś zrobić, tym wolniej to robi. 

5. Gdy tylko na chwilkę się oddalasz, przechodzi w stan bezczynności albo zasypia. 

6. Jest zawsze chętny do pomocy, ale gdy rzeczywiście jej potrzebujesz, to...  

7. Gdy rzeczy idą źle, on jest równie z siebie zadowolony jak zawsze. 

8. Nigdy nie możesz za nim nadążyć. Zawsze kończy pierwszy. 

9. Potrafi genialnie udawać idiotę jeżeli udaje. 

10. Najważniejsza dla niego jest możliwie wysoka liczba przy procesorze i wielkość jego 

twardziela. 

 

Kto wymyślił pożegnania?  

Do zobaczenia! - okulista  

Do usłyszenia! - laryngolog  

Jeszcze do Ciebie zajrzę! - chirurg  

Jak będziesz mieć problem, to dzwoń! - psycholog  

Jeszcze się policzymy! - matematyk 

 

W pewnej rodzinie urodziły się trojaczki. Do domu przyszło wielu znajomych, aby zobaczyć 

ten cud natury. Wszyscy oglądali uśmiechali się jak to przy takiej okazji. Tylko jeden            

z gości, kynolog, oglądał noworodki szczególnie dokładnie, przyglądał się im z wielką 

uwagą. Po dobrej chwili skończył oglądać, zdjął okulary i pewnym głosem pokazując jedno 

z dzieci rzekł do szczęśliwego ojca: - Ja bym zostawił tego. 

 


