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Myśli miesiąca:              Człowiek jest niewolnikiem, bo wolność jest trudna, a niewolnictwo
łatwe.

Nikołaj Bierdiajew

Wcześniej czy później ciekawość staje się grzechem; 
dlatego diabeł zawsze jest po stronie naukowców.

Anatole France

Szanowne koleżanki, koledzy,
chciałbym podziękować Piotrowi Paszkowi za ciekawe spotkanie marcowe. Mam nadzieję, że
w maju spotkamy się ponownie. Na razie nie wiem jeszcze gdzie. Mogę już jednak zaprosić
Was 4 czerwca do Rybnika na smażenie jajecznicy. Proszę o zgłaszanie udziału w naszych
spotkaniach.
W ostatnim czasie  zalała  mnie  fala  różnych  informacji  i  nie  bardzo  wiem,  co  by  tu  we
wstępniaku napisać.
Dołączyłem, więc do biuletynu kilka artykułów, które mnie zaciekawiły.
Miłej lektury. 

21.03.2022 Józef Słowik

Zaproszenie
na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM,

8 kwietnia 2022, o godzinie 16,00,
w Konsulacie Generalnym RP, ul. Blahoslavova 4, Ostrawa,

na wieczór autorski.
Swoje wiersze przedstawi pan Jerzy Kronhold.

Prosimy o zgłoszenie udziału w tym spotkaniu.
Swój  udział  zgłaszajcie  jak  najszybciej,  najlepiej  formą  poczty  elektronicznej  pod  adres
ptmrc@atlas.cz lub SMS-em pod numer 603 744 575 
Wasze zgłoszenie bardzo ułatwi organizatorom organizację spotkania. 

Serdecznie zapraszamy!!!
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Sprawy organizacyjne
Składka członkowska na rok 2022 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.!  Formularz  jest  dostępny  na  naszej  stronie
www.medics.cz/ptmrc lub ptmrc.virt.cz. Prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres
ptmrc@atlas.cz, lub listownie na adres PTM w RC, 737 01 Český Těšín, ul. Hrabinská 458/33

Po drugiej stronie lustra.
Sprostowanie oficjalnej liczby zgonów spowodowanych
przez covid-19 we Włoszech

Włoska gazeta 77 Tempo donosi, że Wyższy Instytut Zdrowia podał, iż liczba osób, które
zmarły  bezpośrednio  z  powodu  COVID-19,  wynosi  niespełna  4000.  Z  kolei  liczba  tych,
którzy zmarli, mając dodatkowo COVID-19, wynosi 130000.

„Tak,  dobrze  przeczytaliście.  Okazuje  się,  że  97,1  procent  zgonów  dotychczas
przypisywanych COVID-19 nie było spowodowanych bezpośrednio przez niego" - napisał
Toby Young na stronie internetowej Daily Sceptic.

Spośród 130 468 zgonów zarejestrowanych od początku pandemii jako oficjalne zgony z
powodu COVID-19, tylko 3783 można bezpośrednio przypisać samemu wirusowi SARS-
CoV-2.

„Wszyscy pozostali Włosi, którzy zmarli, mieli od jednej do pięciu wcześniej istniejących
chorób. Spośród osób w wieku powyżej 67 lat, które zmarły, siedem procent miało więcej niż
trzy choroby współistniejące, a 18 procent co najmniej dwie" - pisze Young.

„Według Instytutu  65,8 procent  Włochów,  którzy  zmarli  po zakażeniu wirusem SARS-
CoV-2,  chorowało  na  nadciśnienie  tętnicze,  23,5  procent  miało  demencję,  29,3  procent
cukrzycę, a 24,8 procent migotanie przedsionków. Dodajmy do tego, że 17,4 procent miało
problemy z płucami,  16,3 procent chorowało na raka w ciągu ostatnich pięciu lat,  a 15,7
procent cierpiało wcześniej na niewydolność serca".

Przyjęta przez Instytut definicja zgonu z powodu COVID-19 oznacza, że COVID-19 zabił
we  Włoszech  mniej  osób  niż  przeciętny  atak  grypy  sezonowej.  Gdyby  te  definicje  były
stosowane przez inne rządy krajowe, oficjalna liczba zgonów z powodu COVID-19 zostałaby
zmniejszona o ponad 90 procent.

Ale nie ma co na to liczyć, jako że rządy zaangażowały swój autorytet w wyolbrzymianie
zagrożenia, jakie stwarza ten koronawirus.

Na przykład psychologowie behawioralni w Wielkiej Brytanii współpracowali z rządem,
aby  celowo  „wyolbrzymić"  zagrożenie  wirusem  COVID-19  za  pomocą  „nieetycznych"  i
„totalitarnych"  metod propagandowych,  chcąc  przerazić  społeczeństwo  i  zmusić  je  do
masowego podporządkowania się, co się im udało.

Sondaż przeprowadzony po pierwszej blokadzie pokazał, że przeciętny Brytyjczyk uważał,
iż z powodu COVID-19 zmarło 100 razy więcej ludzi niż oficjalnie podana liczba zgonów.

(Źródło: Summit.News, 4 listopada 2021 roku, https://is.gd/1z86zR)
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