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Myśl miesiąca:                                                            "Polak, jak mu przyjdzie fantazja do głowy,  

może być całkiem porządnym człowiekiem." 

Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) 

 

Szanowne koleżanki, koledzy, 
Kolejny numer naszego biuletynu niestety rozpoczynam od smutnej informacji. 

29. 06. 2020 zmarł  

Mgr Stanisław Macoszek, 

członek Klubu Medyka, długoletni działacz PTM, przewodniczący komisji rewizyjnej.  

Za swą działalność na rzecz naszego towarzystwa odznaczony 11. 01. 2002 przez 

Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Proszę Was o uczczenie JEGO pamięci chwilą zadumy i wspomnień.  

Dziękuję. 

 

Sytuacja z kowidkiem nadal jest, jaka jest, w wyniku czego nasze nadnercza wcale się nie 

nudzą i biją kolejne rekordy produkcji niedobrej adrenaliny. W związku z tym serdecznie 

zapraszam na jesienno-zimową serię naszych spotkań, które aż na listopadowe zapowiadają 

się spokojnie i przyjemnie, i na pewno zagwarantują Wam obniżenie poziomu złej 

adrenaliny we krwi. 

I tak 4 września tematem spotkania będą BACHORA doprawione występem Zespołu Pieśni 

i Ruchu Nieskoordynowanego Niezapominajki. 

W dniach 2 i 3 października czeka nas Jubileusz 45-lecia istnienia naszego towarzystwa. 

Wstępny program już na naszych stronach internetowych. Spotykamy się w hotelu Fridrich 

w Cierlicku. 

Dnia 4 grudnia w Domu PZKO w Karwinie-Frysztacie na wieczór z piosenkami Wojciecha 

Młynarskiego zapraszają Czesława i Romuald Gąsiorowie. 

By wszystkie te planowane wydarzenia przebiegły bez większych zgrzytów, proszę już dziś 

o zgłaszanie swego udziału, najlepiej formą poczty elektronicznej pod adres ptmrc@atlas.cz 

lub SMSem pod numer 603 744 575. Wasze zgłoszenie bardzo ułatwi pracę organizatorów 

tych wydarzeń.  

Zaś 6 listopada w Rybim Domu w Kocobędzu Podoborze musimy dopełnić 

biurokratycznych formalności i spotkać się na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.          

W związku z tym proszę chętnych do pracy w Radzie PTM oraz Komisji rewizyjnej              

o zgłaszanie swych kandydatur. Równocześnie zachęcam do składania propozycji, jak 

poprowadzić dalszą działalność naszego towarzystwa. Wasze kandydatury i propozycje 

przesyłajcie na adres naszej poczty elektronicznej. 

UWAGA od 21.7.2020 zmieniliśmy konto bankowe.  2701840036/2010, FIO Banka 

 

22.07.2020        Józef Słowik 
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P.S. 

Wstałem rano: Kaszlu brak, kataru brak, gorączki brak, oddycham normalnie. 

Tak sobie myślę: Przecież to typowe objawy bezobjawowego koronawirusa….  

 

P.S. P.S. 

Jako ciekawostkę pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź Tomasza Bati z lat wielkiego 

kryzysu 1929-1933 zapoczątkowanego krachem na giełdzie w Nowym Jorku. Mam 

wrażenie, że są bardzo aktualne również dziś. 

J.S. 

 

Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli 

říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský 

úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek 

lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, 

nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska       

k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat 

hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat       

a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. 

Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji 

však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem        

a osobním příkladem. 

Výrok Tomáše Bati z roku 1932 

 

Sprawy organizacyjne 
Składka członkowska na rok 2020 wynosi dla wszystkich członków 100 Kč. Składkę można 

uiścić na naszych spotkaniach lub przesłać na konto PTM  

2701840036/2010, FIO Banka 
UWAGA od 21.7.2020 zmieniliśmy konto bankowe. 

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  

 

Korona na wesoło 
Ksiądz rano opowiada na mszy. 

Dzwoni do mnie kobieta i pyta: 

proszę księdza, a czy nasza parafia jest przygotowana na koronawirusa? 

-tak jest 

-a w jaki sposób? 

-a dokupiłem pół hektara cmentarza. 

 
Rozmawiają dwie koleżanki. - Jak ci się podoba praca zdalna? 

Całkiem. Dalej pracuję na komputerze, ale nie tracę czasu na dojazdy. 

 A Tobie? 

Mi bardzo. Jestem sprzątaczką i dzwonię do klientów mówiąc im co mają posprzątać. 

 


