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Myśli miesiąca:                                                                        Nulla iniuria est, quae in volentem fiat
Nie ma żadnej krzywdy, która byłaby

wyrządzona temu, który jej chce.
Formuła prawna sformułowana przez 

Domicjusza Ulpiana „Digesta Iustiniani" 47, 10, 1.

Szanowne koleżanki, koledzy,
koniec  roku  to  okres  sprzyjający  podsumowaniom  tego  co  było  i  snuciu  planów  na
przyszłość.  Ze  względu  na  me  zamiłowanie  do  historii  pozwoliłem  sobie  skorzystać
z mądrości naszych przodków i zasobów internetowych, z tego co już tu było a o czym tak
łatwo zapominamy. Zostawiam Waszej wyobraźni, by skojarzyła poniższe cytaty z tym co
dzieje się wokół nas.

Nulla magna civitas diu quiescere potest, si foris hostem non habet, domi invenit.
Żadne wielkie państwo nie może długo trwać w pokoju; jeśli nie ma wroga na zewnątrz, 
znajduje go w domu.

Liwiusz „Ab Urbe condita Libri" XXX, 44, 8.

“Nasze bezpieczeństwo, nasza wolność zależy od przestrzegania Konstytucji…ludzie są 
prawnymi panami zarówno Kongresu jak i sądów, nie po to, by obalić Konstytucję lecz po to, 
by obalić ludzi, którzy wypaczają Konstytucję.”

Abraham Lincoln 

Wybory już za chwilę. Zastanówcie się, gdzie postawić krzyżyk, żebyście potem nie mieli 
krzyża.

paginainizio.com

Qui parti civium consulunt, partem neglegunt, rem perniciosissimam in civitatem inducunt, 
seditionem atque discordiam.
Ci, którzy części obywateli sprzyjają, część zaniedbują, wprowadzają do państwa rzecz 
najzgubniejszą, bunt i niezgodę.

Cycero „De officiis" I, 25, 86.

Sed immedicabile vulnus // ense recidendum est, ne pars sincera trahatur
Ale nieuleczalną ranę należy usunąć mieczem, aby część zdrowa nie została nią objęta.

Owidiusz „Metamorphoseon Libri" I, 190.

Roma deliberante perit Saguntum
Gdy Rzym obraduje, Sagunt ginie. 

Według Liwiusza „Ab Urbe condita Libri" XXI, 7 Sagunt, miasto liberyjskie na północ od
Walencji po ośmiomiesięcznym oblężeniu (218-219 przed Chr.) zostało zdobyte przez

Hannibala.
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Gaudensque viam fecisse ruina
I ciesząc się, że na swej drodze zostawił ruiny.

Lukan „Pharsalia - Belli civilis Libri X" I, 150 o Juliuszu Cezarze.

Gens humana ruit per vetitum nefas
Rodzaj ludzki upada łamiąc prawo boskie.

Horacy „Carmina” I, 3, 26

Jak nie masz nic, to masz wszystko, by się zemścić.
Kafir, Zawieszeni

Grupy  składające  się  zarówno  z  inteligentnych,  jak  i  mniej  inteligentnych  ludzi  zawsze
osiągają  lepsze  wyniki  aniżeli  składające  się  wyłącznie  z  inteligentnych  ludzi.  Sama
inteligencja nie może zapewnić obecności różnych poglądów na badany problem. Inteligentni
ludzie reagują podobnie. Oznacza to, że grupa jako całość wie mniej, niż mogłaby wiedzieć.
Dodanie  do  niej  kilku  mniej  inteligentnych  osób,  które  mają  inne  umiejętności
i  doświadczenie,  poprawi  jej  wyniki.  Jednorodne  grupy  nie  są  wystarczająco  zdolne  do
poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Bardzo cenne jest wprowadzanie do nich nowych
ludzi, nawet jeśli są mniej doświadczeni i zdolni, ponieważ to, co wnoszą, jest inne.

Kiedy Kolumb powrócił ze swej wyprawy, jego przeciwnicy twierdzili, że tak naprawdę nie
dokonał nic szczególnego. Prędzej czy później ktoś inny i tak dopłynąłby do nieznanego lądu.
Kiedy Kolumb to usłyszał, poprosił o surowe jajko, a gdy je otrzymał, zapytał: „Czy któryś
z was mógłby ustawić jajko tak, aby stanęło na czubku?” Wszyscy próbowali, ale nikomu się
to nie udało. Kolumb wziął jajko, stuknął nim o stół i ustawił na czubku. „Ja też mógłbym to
tak zrobić”, powiedział jeden z najzagorzalszych przeciwników Kolumba. „Więc dlaczego
tego nie zrobiłeś?” zapytał Kolumb.
Lekcja płynąca z tej historii: każde zadanie wydaje się łatwe, gdy ktoś je rozwiązał.

Co ludzie najczęściej nazywają głupotą? Mądrość, której nie rozumieją.
Marie von Ebner-Eschenbach

Polityka to wielka sztuka. Trzeba ludzi przekonać, że muszą płacić za to, że się ich okrada.
Andrzej Majewski

Religia pieniądza jest jedyną religią, która nie zna niewierzących.
Teofil Gautier

Najlepsze pojęcie nieskończoności daje ludzka głupota.
Kornel Makuszyński

Wprost nie do wiary, ile rozumu zużywa się w świecie dla udowadniania głupstw.
Friedrich Hebbel

Politycy z nonszalancją trzymają ręce w kieszeniach, i to zwykle nie swoich.
Andrzej Majewski

Audire verum timet
Boi się usłyszeć prawdę.

Seneka „Epistulae morales ad Lucilium" 29 (III, 8) 1.



Audaces fortuna iuvat timidosque repellit
Śmiałym los sprzyja i bojaźłiwych odtrąca.

Historia magistra vitae
Historia jest nauczycielką życia.

Cycero „De oratore" II, 9, 36.

Niestety dla większości tłumów ostatnia sentencja jest tylko sentencją, z której nie korzystają
w swoim życiu.

25.12.2022 Józef Słowik

P.S.
W  styczniu  2023  po  dwu  latach  posuchy  mam  nadzieję  zakosztujemy  znowu  uroków
karnawału. By nie obarczać Was dylematem spotkanie PTM czy bal, postanowiliśmy zaprosić
Was na spotkanie na którymś z zaolziańskich bali.

J.S.

Wszelkiej pomyślności, zdrowia,
spełnienia marzeń w 2023 roku

życzy

Rada PTM wraz z redakcją Biuletynu.

Sprawy organizacyjne
Składka członkowska na rok 2023, pomimo inflacji znowu wynosi dla wszystkich członków
100 Kč. Składkę prosimy przesłać na konto PTM 
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