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Myśli miesiąca:                               „Pewnego razu tolerancja osiągnie taki poziom, że inteligentnym
ludziom zakaże się myśleć, by głupcy się nie obrazili.”

F. M. Dostojewski

Szanowne koleżanki, koledzy,
w kilku  ostatnich  miesiącach trochę  zaniedbałem sprawy naszego towarzystwa z  całkiem
prozaicznego powodu. Mocno zaangażowałem się do przygotowania obchodów 170. rocznicy
powstania w Suchej Średniej polskiej szkoły, które odbędą się 4 września 2022. Na moje
barki  spadło  przygotowanie  publikacji  jubileuszowej  oraz  multimedialnej  prezentacji
dochowanych do dzisiaj ciekawych fotografii i dokumentów, co zabrało mi niemal wszystek
mój wolny czas. Jednak wertując różne źródła w poszukiwaniu informacji związanych z moją
szkołą, w której rozpoczynałem naukę, natrafiłem również na ciekawe informacje, artykuły
itp. Kilka z nich pozwolę sobie przedstawić w biuletynie jak również w jego załącznikach.
Komentarze i inne konotacje pozostawiam Waszej bujnej wyobraźni.

W roku  1968  król  ołomunieckich  juwenaliów  Józef  Szkworecki  kończąc  swe  monarsze
przemówienie tak ślubował: 
„ ...wzorując się na wielu mych sławnych poprzednikach na różnych tronach i krzesłach
zostanę wierny jakimkolwiek zasadom, które pomogą mi na tronie i w krześle utrzymać
się jak najdłużej”.

Są trzy rzeczy, które utrzymują przy życiu cywilizacje. 
Te trzy rzeczy to – czyste powietrze, czysta woda i czysta strawa. Nawet te najmocniejsze
cywilizacje,  które  kiedykolwiek  istniały,  upadły,  ponieważ  miały  zanieczyszczone
powietrze, wodę i strawę.

Zenda Avesta, ok. 3000 przed.n.e.

Wyleczenie choroby pozostaje lekarzom greckim nieznane, ponieważ nie badają i nie
leczą pacjenta jako całość.

Sokrates, ok. 460 przed.n.e.

Nierozłączną częścią wyleczenia jest pragnienie i  wola się  wyleczyć,  pacjent leczy się
sam, lekarz tylko pomaga.

Seneka, ok. 40 n.e.

O „nowej” etyce dzisiejszych naukowców przeczytajcie sobie w dalszej części biuletynu.

Miłej lektury

22.08.2022 Józef Słowik
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Zaproszenie
na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM,

które odbędzie się 16 września 2022, początek o godzinie 18,00,
w świetlicy MK PZKO w Suchej Średniej, ul. Budovatelů 3.

W programie zebranie sprawozdawcze.
Serdecznie zapraszamy!!!

Naukowiec pokazał zdjęcie. Nie wszyscy zrozumieli. Teraz przeprasza, ale
czy powinien? 
Michał Rolecki, 8 sierpnia 2022

Zdjęcie kiełbasy nie byle jakiej, bo hiszpańskiego chorizo. Miał być to żart, ale okazało się, że
naukowców obowiązują surowsze normy niż nas wszystkich. Może i słusznie?
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pracuje od 12 lipca. Nie wykonał jednak jeszcze zdjęcia
najbliższej nam gwiazdy /NASA /materiały prasowe 
Francuski fizyk Étienne Klein, szef francuskiej Komisji do spraw atomu i zielonej energii,
musiał przeprosić za post na Twitterze. W ubiegłym tygodniu opublikował na nim zdjęcie,
które (jak pisał) przedstawiało najbliższą nam gwiazdę, Proximę Centauri.
Jest odległa od nas o około 4,2 lata świetlne. To nieco ponad 40 bilionów kilometrów (bilion
to jedynka z dwunastoma zerami). Fizyk zachwycił się, jak bardzo szczegółowe było zdjęcie
wykonane przez Teleskop Webba
Post  Kleina  doczekał  się  tysięcy  komentarzy  i  retweetów.  Nie  minął  tydzień,  gdy  fizyk
ujawnił,  że  nie jest to zdjęcie Proximy Centauri, tylko plasterka hiszpańskiej kiełbasy
chorizo zrobione na czarnym tle.

Naukowcom wolno trochę mniej. Klein przyznał, że to nie Proxima
Do  odwołania  żartu  Kleina  skłoniła  reakcja  środowiska  naukowego.  “Wobec  niektórych
komentarzy,  czuję  się  zobowiązany  wyjaśnić,  że  tweet  przedstawiający  rzekome  zdjęcie
Proximy Centauri był żartem", napisał we wtorek.
W środę przeprosił i dodał, że jego intencję było raczej “zwrócenie uwagi na to, że  warto
zachować ostrożność, gdy widzimy obrazy, które wydają się mówić same za siebie".
Teleskop Webba, który rozpoczął pracę 12 lipca, nie wykonał jeszcze zdjęcia Proximy .
Zdjęcie chorizo było więc żartem. Nie dla wszystkich oczywistym.
Niektórzy  naukowcy  uważają,  że  na  uczonych  spoczywa  większa  odpowiedzialność.  Nie
powinni  wprowadzać  w błąd  nawet  żartem.  Ich  niewinne  żarty  mogą potem wędrować
w świat  jako fake newsy.  Post  z  chorizo  jako Proximą  podało  dalej  ponad trzy  tysiące
użytkowników Twittera.

Czytaj więcej na https://geekweek.interia.pl/astronomia/news-naukowiec-pokazal-zdjecie-nie-
wszyscy-zrozumieli-teraz-
przep,nId,6207267#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

~inn-  Mnie  to  rozbawiło  bardzo,  świetny  żart,  plus,  że  to  pokazuję  też  inny  aspekt,  że
bezgraniczna wiara w tzw. ekspertów/naukowców też winna być dzielona przez 100, 
~PIOTR-  To  tylko  dowód  na  oczywista  oczywistość,  że  internet  to  idealne  narzędzie
manipulacji coraz durniejszym ludem, niestety!!!!!!
~Alik- Jest masa ludzi, którzy wierzą we wszystko co przeczytają w internecie a te informacje
publikuje jakiś sfrustrowany Janusz co nie ma o tym zielonego pojęcia.
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