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„Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, co ją głoszą. 

Prawda jest nową mową nienawiści. 

Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem.” 

George Orwell. 

Myśl miesiąca:                             „Najmroczniejsze czeluście piekieł zarezerwowane są dla tych, 

którzy zachowują neutralność w czasach moralnego kryzysu.’” 

Dante Alligeri Boska komedia 

Szanowne koleżanki, koledzy, 
w listopadzie podsumowaliśmy kolejny rok naszej działalności. Ucieszyło mnie 

zainteresowanie naszych członków raczej nudnym programem zebrania sprawozdawczego 

oraz dyskusja, która się wywiązała. Jednym z jej wątków był zbliżający się jubileusz         

45-lecia działalności Klubu Medyka – PTM. Rada planuje przygotowanie 

okolicznościowego zebrania, którego termin ustalono na 2 lub 9 października 2020. 

Wszystko to jednak może ulec zmianie, albowiem w pierwszej połowie roku 2020 upływa 

pięcioletnia kadencja aktualnej Rady PTM oraz komisji rewizyjnej. Co zadecydują nowe 

władze, pokaże czas. Pomimo to proszę Was o zgłaszanie się do pomocy w przygotowaniu 

jubileuszu pod adresem mailowym naszego towarzystwa. Proszę również o zgłoszenia 

(najpóźniej do 20.12.2019) chęci udziału w Zgromadzeniu ogólnym Kongresu Polaków, 

które odbędzie się 25.04.2020 w Trzyńcu. 
Jeżeli zaś chodzi o najbliższą przyszłość, to zapraszam do Konsulatu w Ostrawie, by choć 

na chwilę zapomnieć o czekających nas w Nowym Roku nowych biurokratycznych 

obowiązkach. Ciekawe, kiedy czas poświęcany papierkowej robocie, nie związanej 

bezpośrednio z leczeniem chorego, przekroczy połowę naszego czasu pracy. Jeżeli dobrze 

pamiętam to wg. obliczeń niemieckich stomatologów osiągnął już 47%. 

 

Lekarz i pacjent znajdują się na tej samej łodzi, obaj stanowią wielki kłopot 

dla służby zdrowia… 

23.11.2019        Józef Słowik 

P.S. W styczniu spotykamy się na którymś z bali na Zaolziu. 
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Zaproszenie na 
 

Wieczór poetycko muzyczny 
Wiersze autorów Grupy Literackiej „63” przedstawią studenci Gimnazjum  

im. J. Słowackiego a oprawę muzyczną zapewni młodzież z rybnickiej szkoły Przygoda. 

06.12.2019, godzina 17,00 

Konsulat Generalny RP w Ostrawie, Blahoslavova 4. 

Serdecznie zapraszamy!!! 
 

Zdrowych, pogodnych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

życzy PTM wraz z redakcją Biuletynu. 
 

MODLITWA 
Prosiłem Boga o siłę, aby triumfować.  

On dał mi słabość, abym nauczył się smaku rzeczy małych. 
 

Prosiłem Go o zdrowie, aby robić rzeczy duże; 

On dał mi chorobę, abym robił rzeczy lepsze... 
 

Prosiłem Go o bogactwo, aby być szczęśliwym;  

On dał mi ubóstwo, abym był wrażliwym... 
 

Prosiłem Go o towarzysza, aby nie żyć samemu;  

On dał mi serce zdolne kochać wszystkich braci.., 
 

Prosiłem Go o wszystko, aby cieszyć się życiem.  

On dał mi życie, aby cieszyć się wszystkim... 
 

Nie otrzymałem nic, o co prosiłem; 

ale mam wszystko, czego mogłem oczekiwać,  

ponieważ - chociaż mówiłem coś przeciwnego 

- Bóg mnie wysłuchał 

 i jestem najszczęśliwszy z ludzi. 

 

Mały duży poradnik życia - H. Jackson Brown 
 

1. Zużywaj się, nie rdzewiej. 

2. Rozluźnij się. Spokojnie. Z wyjątkiem spraw życia i śmierci nic nie jest tak ważne, jak się 

początkowo wydaje. 

3. Niech twoje życie będzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania. 

4. Pamiętaj, że kiedy matka mówi ci: "Będziesz tego żałował", to z pewnością tak będzie. 

5. Każdy człowiek, którego poznajesz, wie to, czego ty nie wiesz. Ucz się od ludzi. 

6. Wspieraj każdego, kto stara się osiągnąć wyższy poziom umysłowy, fizyczny lub 

duchowy. 

7. Nie myl głupoty z odwagą. Nie myl dobroci ze słabością. 

8. Podchodź do miłości i do gotowania z bezgranicznym oddaniem. 

9. Bądź ostrożny w pożyczaniu pieniędzy przyjaciołom. Możesz stracić i pieniądze,              

i przyjaciół. 



10. Okazuj szczególny szacunek ludziom, których praca sprawia, że mają brud za 

paznokciami. 

11. Nie pracuj z myślą o zdobyciu uznania, pracuj w sposób zasługujący na uznanie. 

12. Szukaj swojej szansy, nie bezpieczeństwa. Okręt w porcie jest bezpieczny, ale jego dno  

z czasem przerdzewieje. 

13. Nie pozwól, aby twoje marzenia zarosły chwastami. 

14. Pamiętaj, że nie osiągając czasami tego, co chciałeś, osiągnąć masz czasami szczęście. 

15. Charakter dziecka jest jak dobra zupa. Jedno i drugie robi się w domu. 

16. Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro. 

17. Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich twoich próśb. 

 


