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"Każdy ma prawo do wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje wolność 

posiadania poglądów bez ingerencji oraz do poszukiwania, otrzymywania                            

i przekazywania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na granice." 
Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ 

                                                                                                         Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego, 10 grudnia 1948.       

 

Myśl miesiąca:                                           „Jedynym sposobem na walkę z plagą jest uczciwość“.  

Albert Camus, The Plague (1947) 

 

Szanowne koleżanki, koledzy, 
to już parę tygodni, kiedy zmuszony jestem nosić kaganiec na mordzie i wdychać powietrze 

z dużo większym stężeniem dwutlenku węgla. Niestety w moim organizmie zupełnie nie ma 

chlorofilu, co niestety w tej sytuacji nie jest najlepsze dla kondycji fizycznej i duchowej. 

Wynikiem czego jest między innymi ten nieuczesany wstępniak. 

Na początek zastanówcie się nad myślą tego miesiąca napisaną przez Camusa przed 73 laty  

i aktualizujcie na dziś. 

Reklama wokół miłościwie nam panującego Covid-19 jest ciągle super i na wysokim 

poziomie. W mediach co chwila pojawiają się różne wiadomości, w większości nie bardzo 

spójne. I tak francuski nosiciel Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z roku 2008 Dr. Luc 

Montagnier ogłosił, że koronawirus zawiera w sobie sekwencje wirusa HIV, który nie mógł 

się w nim znaleźć w wyniku naturalnej mutacji. Światowa Organizacja Zdrowia zaś 

twierdzi, że wirus jest wynikiem naturalnego procesu. Warto też zauważyć wypowiedzi 

fachowców od statystyki na temat upublicznianych danych związanych z zachorowaniem na 

Covid-19. Tu przypomina mi się powiedzonko, że statystyka to dokładna suma 

niedokładnych liczb. Ciekawy jest również felieton porównujący prawodawstwo Polski        

i Japonii w związku z Covid-19 zamieszczony na stronie internetowej Korwina Mikke, do 

przeczytania w załączniku. Z materiałami z Polski doskonale koresponduje wypowiedź 

Wacława Klausa z 22. 04. 2020, również w załączniku. 

Wszystkie te informacje powodują zamęt w mej głowie, bo ścierają się w niej myśli, czy 

„Homo est animal sociale”, czy jednak „Homo homini lupus”. 

Ja ciągle wierzę, że prawdziwsza jest pierwsza sentencja i że w czasie tej dziwnej wiosny 

„wygłodniejecie” i nabierzecie jeszcze większego „apetytu” do udziału w spotkaniach 

naszego towarzystwa. Na pewno nie zabraknie nam tematów do jesienno-zimowych 

rozmów. 

Kończąc polecam tym, którzy nie przeczytali, przeczytać książkę Dana Browna Inferno, 

wydaną w roku 2013. Tym zaś, którzy czytali, przeczytać ponownie kilka ostatnich 

rozdziałów, które nie znalazły się w filmie pod tym samym tytułem. 
 

26.04.2020        Józef Słowik 
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P.S. 

Zebranie sprawozdawcze, wybory zaplanowane na 15. 05.2020 odwołał nam Covid-19 i 

spółka. 

 

 

Znalezione w internecie 
 

 
 

 

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: 
6.6.2020 Sobota Jajecznica??? 

2_3.10.2020 Hotel Fridrich, Cierlicko 
 

 


