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Myśli miesiąca:                                                                Kiedy obowiązuje wiele praw i nakazów, 
rośnie liczba oszustów i zbrodniarzy.”

Laozi

„Wolność oznacza odpowiedzialność.
 A to jest właśnie to, czego się większość łudzi obawia.”

Oskar Wilde

Szanowne koleżanki, koledzy,
dziwny czas rzucania nas na kolana trwa. Jak długo ta tzw. pandemia potrwa spiera się wiele
uczonych i  mądrych głów i na razie wydaje się,  że w tym temacie nic konkretnego nie
wiedzą. Wydaje się jednak, że odpowiedź jest bardzo prosta, do tej pory, póki kowidowa
szlachta na tym będzie zarabiać krocie.
Każdy nowy dzień przynosi z sobą nowe pytania z tym wszystkim związane. Pozwolę sobie
w tym miejscu zasygnalizować informację ze Zgromadzenia Parlamentarnego UE z dnia
27.01.2021 p.t.: Szczepionki Covid-19: względy etyczne, prawne i praktyczne. Ciekawe jest
też podkradanie sobie klientów różnych ubezpieczalni zdrowotnych czy znaczący wzrost
zakażeń syfilisem w ubiegłym roku. Ciekawie pisze o tzw. szczepionkach enfant terrible
polskiej sceny politycznej poseł J.K.Mikke. O tym wszystkim przeczytacie w załącznikach
do aktualnego biuletynu.

By,  choć  trochę  z  dalsza  dotknąć  jakichś  fachowych  spraw  medycznych,  polecam
przeczytanie  artykułu  Krzysztofa  Murawskiego,  który  ukazał  się  10  maja  1984
w czasopiśmie Radar nr 19 pod tytułem: Antoni Kępiński: Cywilizacja i problem zła.
Artykuł ma już ładnych parę lat, jestem jednak przekonany, że z kontekstu dnia dzisiejszego
jest ciągle bardzo aktualny.

Na zakończenie tego wstępniaka kilka słów znalezionych w internecie na temat wczoraj
i dziś.
Kiedyś  ludzie  umierali  za  wolność.  Dziś  pozwolili  sobie  ją  zabrać
w przekonaniu, że nie umrą. Vaclav Vydra

Powyższe słowa zaprowadziły mnie do starożytnego Rzymu i Cycerona, który powiedział:
Historiam nescire hoc est semper puerum esse. 
(Nie znać historii, to być zawsze dzieckiem).
Dalsze rozważania na ten temat pozostawiam Waszej wyobraźni…

28.02.2021 Józef Słowik

Zaproszenie
Dzięki wyliczance PiESka spotkania naszego towarzystwa na razie są

zabronione. 
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Sprawy organizacyjne
Składka członkowska na rok 2021 wynosi dla wszystkich członków 100 Kč. Składkę można
uiścić na naszych spotkaniach lub przesłać na konto PTM 

2701840036/2010, FIO Banka.
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 

Halo, czy to policja?
Tak. Co możemy dla pana zrobić?
U sąsiada jest prywatka i jest tam co najmniej piętnaście osób!
No widzi pan. Gdyby pan nie był taką donosicielską świnią, to by na pewno pana też 
zaprosili.

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.

Przyjaciółka pyta przyjaciółkę: - Czy spotkałaś już w swoim życiu mężczyznę, który 
delikatnym dotknięciem poruszył w Tobie każdy nerw?
- Tak, spotkałam. To był dentysta.

10 przykazań pijaka.
Jam spirytus twój, który cię wywiódł ze stanu trzeźwości pełnego niedoli: 
1/ Nie będziesz miał drinków cudzych przede mną.
2/ Nie będziesz lał alkoholu swego nadaremno.
3/ Pamiętaj abyś dzień święty oblał.
4/ Pij zdrowie ojca i matki swojej.
5/ Nie wylewaj.
6/ Nie spijaj.
7/ Nie mieszaj. 
8/ Nie rozcieńczaj. 
9/ Nie pożądaj kieliszka bliźniego swego. 
10/ Ani żadnej nalewki, która jego jest.

W szpitalu pielęgniarka ma ogolić 80-letniego pacjenta przed operacją. 
Konkretnie chodzi o pachwiny. Rozbiera pacjenta i widzi ogromny interes. 
Nie może powstrzymać się od uwagi:
- Dziadku, ależ to prawdziwy młot! 
Dziadek dumnie:
- Jeszcze 10 lat temu wieszałem na nim wiadro z wodą i przenosiłem 100 metrów od studni 
do domu bez pomocy rąk!
- A teraz się to już niestety nie udaje?
- Ano nie, kolana po drodze wysiadają.
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