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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 Orwel 

Myśl miesiąca:    "Obywatele nie powinni bać się rządów. To rządy powinny bać się obywateli." 

("V jak Vendetta", reż. James McTeigue, 2005) 

 

Szanowne koleżanki, koledzy, 
na jednej ze stron www.idnes.cz pojawił się artykuł pod tytułem: Statistik: V Česku 

epidemie nebyla a není. Proto nevíme, kdy „skončí“. (W Czechach epidemii nie było i nie 

ma. Dlatego nie wiemy, kiedy się „zakończy“). 

W sumie to korona wirus znacznie mnie rozleniwił, miedzy innymi obowiązek noszenia 

kagańca zwolnił mnie od codziennego golenia – co za ulga dla skóry twarzy. 

W ramach wirusowego lenistwa jednak nie całkiem próżnowałem, albowiem trochę 

porządkowałem strych. Przeglądając stare numery Zwrotu znalazłem kilka ciekawych 

obrazków sprzed chyba 12-14 lat. Mam wrażenie, że dojrzały i dzisiaj są bardziej aktualne 

aniżeli zaraz po powstaniu. Osądźcie sami. 
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26.05.2020        Józef Słowik 

 

 

P.S. 

Ciekawe z internetu 

Życie jest piękne! Gdy prawidłowo dobierze się środki antydepresyjne…  

Samuel Langhorne Clemens, znany pod pseudonimem Mark Twain, powiedział: 

„O wiele łatwiej jest oszukać ludzi, niż przekonać ich, że zostali oszukani”. 

 



P.S.  P.S. 

Również zaplanowaną na początek czerwca czesko-polską jajecznicę odwołał nam Covid-

19 i spółka. 

Mam nadzieję, że w trakcie wakacji sytuacja się trochę unormuje i kolejny sezon naszych 

spotkań przebiegnie bez większych zakłóceń. 

J.S. 

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: 
4.9.2020 ?? 

2_3.10.2020 Hotel Fridrich, Cierlicko 

6.11.2020 Zebranie sprawozdawczo wyborcze 
 


