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Myśli miesiąca:                                 „Zbrojenia, powszechne zadłużenie i zaplanowane wychodzenie
wszystkiego z mody – oto trzy filary prosperity Zachodu.”

 Aldous Huxley (1894–1963)
„Nigdy tak wielu nie było manipulowanych przez tak nielicznych.”

Źródło: Rysz. Kapuściński, Lapidarium, t.1, Czytelnik, 1990, s.153.

Szanowne koleżanki, koledzy,
w  ramach  relaksu  po  jubileuszu  mojej  podstawówki  przeglądałem  różne  stare  książki.
W jednej znalazłem kilka ciekawych łamigłówek, dwie z nich przedstawiam poniżej. Podczas
długich jesienno-zimowych wieczorów spróbujcie trochę się poznęcać nad swoimi szarymi
komórkami i sprawdzić, w jakiej są kondycji.
a/ 
Na spotkanie PTM-u przyszło dwunastu członków i gości. Każdy z każdym na powitanie
podał sobie rękę. Ile to było w sumie podań ręki?
b/ 
Jeżeli:  2 + 3 = 10

 7 + 2 = 63
 6 + 5 = 66
 8 + 4 = 96

Wtedy: 9 + 7 = ???
Wybierz właściwą odpowiedź: a/ 26, b/ 144, c/ - 34, d/ 81.

Temu,  kto pierwszy nadeśle  pocztą  elektroniczną właściwe odpowiedzi  do 12.10. funduję
butelkę własnoręcznie wyrobionej śliwowicy leżakującej już od roku 2014. Do odbioru na
naszym najbliższym spotkaniu.

03.10.2022 Józef Słowik

Zaproszenie
na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM,

14 października 2022 o godzinie 18,00
w Rybim Domu, Kocobędz – Podobora, 

na wieczór z piosenkami Wojciecha Młynarskiego
w wykonaniu Czesławy i Romualda Gąsiorów.

Swój  udział  zgłaszajcie  jak  najszybciej  (najpóźniej  do  12.10.),  najlepiej  formą  poczty
elektronicznej pod adres ptmrc@atlas.cz lub SMS-em pod numer 603 744 575 
Wasze zgłoszenie bardzo ułatwi organizatorom odpowiednie przygotowanie tej imprezy. 

P.S.  Czekamy  na  Wasze  propozycje  wieczornego  menu,  żeby  kucharz  mógł  się
odpowiednio przygotować.

Serdecznie zapraszamy!!!
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Spotkamy się:
4 listopada o godzinie 18,00 w Rybim Domu, Kocobędz – Podobora, na corocznym zebraniu
sprawozdawczym.
2  lub  9  grudnia,  miejsce  dopiero  w  trakcie  załatwiania.  Program  świąteczny,  szczegóły
w trakcie ustalania. 

W ostatnim czasie jakoś nie udaje mi się znaleźć jakieś fachowe ciekawostki medyczne. Więc
w celu wykorzystania miejsca na tej stronie publikuję tekścik nawiązujący do myśli miesiąca
znaleziony w internecie.

Rower to powolna śmierć naszej planety


