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Choæ s³uszne jest powiedzenie, ¿e 
verba docent, exempla trahunt – ¿e 
„tylko przyk³ady poci¹gaj¹”, jednak 
nie mniej prawdziwe jest fi lozofi czne 
stwierdzenie, ¿e nihil est in re, quod 
non prius fuerit in mente – przez co 
mo¿na rozumieæ, ¿e „dzia³anie jest 
wynikiem myślenia”, bo rzeczywiście 
– jak mówi inna staro¿ytna senten-
cja: verba res sequitur, czyli ¿e „dzia-
³anie nastêpuje po refl eksji nad treś-

ci¹ s³ów”, natomiast „po zrezyg-
nowaniu z myślenia – wed³ug 

Cycerona – ginie tak¿e po-

WPROWADZENIE



wód do dzia³ania”: Sublata cognitione 
… tollitur omnis ratio … rerum ge-
rendarum!

Tych kilka s³ów wyjaśnia czytelnikowi 
powód napisania tej ksi¹¿eczki przed-
stawiaj¹cej szereg sytuacji, jakie zaob-
serwowa³em w co dziennym ¿yciu.

Je¿eli ktoś siê w nich odnajdzie i przy-
zna im s³usznośæ, to bêdzie znaczyæ, 
¿e jesteśmy na w³aściwej drodze – i tego 
serdecznie ¿yczê moim studentom!

Autor
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Spotka³eś ró¿nych ludzi w ci¹gu 
d³ugiego dnia.
Czy spojrza³eś chocia¿ jednemu 
w oczy?
Czy wyczyta³eś w nich, ¿e chcia³ 
byæ przez kogoś zauwa¿ony? 



2

Przygotowa³eś ca³y projekt, 
ale wykonanie przej¹³ ktoś inny.
Wprowadzone poprawki zaszko dzi³y 
ca³ości.
Prze¿y³eś ¿al, ¿e twoje dzie³o straci³o 
na wartości.
Chyba cierpia³eś niepotrzebnie! 
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Pomóg³bym, ale…
„Ale” nie usprawiedliwia niechêci 
do udzielenia pomocy innym! 
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Przy wysiadaniu nie dziêkuje siê 
kierowcy autobusu.
A dlaczego by nie? Na pewno czu³by 
siê uszczêśliwiony. 



5

Ze zdziwieniem patrzymy 
na pozdrawiaj¹cego nas obcego 
przechodnia.
Ale czy tylko bliscy zas³uguj¹ 
na zau wa¿enie ich? 
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Na ulicy spotka³eś kogoś w k³opocie.
Min¹³eś, bo przecie¿ od tego s¹ s³u¿by 
miejskie.
Pomyśla³eś: „To nie moja sprawa”!
Czy rzeczywiście? 



7

Na rozdro¿u by³y dwie mo¿li wości: 
w prawo lub w lewo.
Zapytany kierowca z uśmiechem i bez 
wahania wskaza³ b³êdny kie runek.
Je¿eli nie wiedzia³, dlaczego 
informowa³? Czy to tylko beztroska? 




