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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:                „Najbardziej rozpaczliwym występkiem jest niewiedza, która mniema, 

że wie wszystko, i czuje się wówczas upoważniona do zabijania.” 

Albert Camus 

 

Szanowne koleżanki, koledzy, 
nie przypuszczałem, że będę kiedyś musiał pisać wstępniak w takich okolicznościach jak 

dziś, kiedy to maleńki wirus w przeciągu zaledwie paru dni wywrócił naszą codzienność do 

góry nogami. Skierował nasze życie na całkiem nowe, nieznane tory. 

Pod wpływem nowych okoliczności przypomniała mi się powieść Dżuma Alberta Camusa  z 

roku 1947, której kilka cytatów do zastanowienia i skonfrontowania z dniem dzisiejszym 

pozwolę sobie przytoczyć poniżej.  

 

    Bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika (…) nadejdzie być może dzień, kiedy na 

nieszczęście ludzi i dla ich nauki dżuma obudzi swe szczury i pośle je, by umierały w 

szczęśliwym mieście. 

    Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie jest od niej wolny. I trzeba czuwać nad sobą 

nieustannie, żeby w chwili roztargnienia nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka. 

    Kiedy wybucha wojna, ludzie powiadają: „To nie potrwa długo, to zbyt głupie”.                

I oczywiście, wojna jest na pewno zbyt głupia, ale to nie przeszkadza jej trwać. Głupota 

upiera się zawsze, zauważono by to, gdyby człowiek nie myślał o sobie. 

    Wszystko, co człowiek może wygrać w grze dżumy i życia, to wiedza i pamięć. 

    Zawsze jest taka godzina za dnia i w nocy, kiedy człowiek jest tchórzem. 

    Zawsze nadchodzi godzina w historii, kiedy ten, który ośmieli się powiedzieć, że dwa       

i dwa to cztery, jest karany śmiercią. 

    Zaraza nie jest na miarę człowieka, więc powiada się sobie, że zaraza jest nierzeczywista, 

to zły sen, który minie. Lecz nie zawsze ów sen mija i od złego snu do złego snu to ludzie 

mijają. 

    Zło na świecie płynie niemal zawsze z niewiedzy, dobra zaś wola może wyrządzić tyleż 

szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona. 

 

Optymizmem napawa to, że wszystko przemija i nic nie trwa wiecznie. Jak będzie wyglądał 

świat kiedy dżuma XXI. wieku przejdzie do historii zobaczymy. Na pewno jednak czekają 

nas zmiany. Jak wpłyną na naszą codzienność… o tym między innymi pisze w swoich 

Glosach z dnia 18.03.2020 dr Miroslav Macek 

( http://viditelny-macek.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=140381&menu=0 ) 

Kiedy tylko aktualna klęska przeminie (a najgorsze klęski kiedyś przeminą), mielibyśmy się 

zacząć zachowywać dokładnie tak samo jak ogrodnik, który chce znowu mieć                       

z zaniedbanego śmietnika kwitnący ogród. Musi wytępić wszystkie rozbujałe chwasty          
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i samosiewki (zlikwidować większość dotacji, niepotrzebne urzędy i urzędników, subsydia 

dla słonecznych baronów, różnorakie zbyteczne fundacje żebracze z ich nonsensownymi      

i niefunkcjonalnymi programami, inwestycje do zupełnie niepotrzebnych rzeczy, itd., itd.), 

zatrzymać jak najwięcej wilgoci (zakazać odpływ dywidend z republiki, opodatkowywać 

zyski tam, gdzie były wytworzone, itd., itd.), a wszystkiemu, co ma perspektywę się 

rozwijać, zakwitnąć i wydać owoce w tym nie przeszkadzać (obniżyć podatki, 

biurokratyczne nonsensy, rozporządzenia, EET, itd., itd.) i nieustannie chronić przed 

ponownym przemnożeniem chwastów. 

Jeżeli tę szansę przegapimy, to kwitnącej ojczyzny nigdy się nie doczekamy! 

 

29.03.2020        Józef Słowik 

 

P.S. 

Spotkanie w Szpitalu Śląskim planowane na 3.4.2020 odwołał nam Covid-19 i spółka. 

 

P.S. P.S. 

Ciekawostka ze statystyk WHO. W roku 2018 na całym świecie, bez rozgłosu, zachorowało 

na tuberkulozę 10 milionów ludzi a zmarło 1,5 miliona.  

 

P.S. P.S. P.S. 

By nie zanudzać Was tylko grypą z nietoperza to polecam w załączniku artykuł                    

o współczesnej „ekologii” samochodowej. 

 

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  

 

Spotykamy się: 
15.5.2020 Rybi dom, Kocobędz – Podobora. Zebranie sprawozdawcze, wybory??? 

6.6.2020 Sobota Jajecznica??? 

2_3.10.2020 Hotel Fridrich, Cierlicko 
 

 


