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1. Cel i podstawowe założenia
Celem pracy jest stworzenie ilustrowanego słownika wyrazów trudnych 
nie tylko dla dyslektyków, wyrazów, z których zrozumieniem znaczenia 
mają  problem nie  tylko  dyslektycy.  Książka zawiera  hasła,  które,  co 
prawda,  nie  są  w  powszechnym  użyciu,  ale  z  którymi  jednak  dość 
często  się  spotykamy  i  z  wyjaśnieniem  znaczenia  których  miałaby 
problem większość  z  nas,  choć  nie  wszyscy  do  tego  chętnie  by  się 
przyznali. Ilustracje egzemplifikujące znaczenia słów są jak najbardziej 
proste, maksymalnie przystępne, zrozumiałe i klarowne. Chciałem, aby 
rysunki miały cechy i charakter klasycznego humoru rysunkowego ale 
także satyry i karykatury współczesności. Istotą tej koncepcji było to, 
żeby  rysunki  były  dowcipne,  żartobliwe  a  jednocześnie  żeby,  choć 
z lekkim  przymrużeniem  oka,  rzetelnie  i  przede  wszystkim 
jednoznacznie,  interpretowały  sens  hasła.  A  inspiracją  były  rysunki 
takich  rysowników  jak:  Butenko,  Czeczot,  Flisak,  Fuglewicz,  Ha-ga, 
Jujka,  Jura,  Kobyliński,  Lengren,  Lipiński,  Lutczyn,  Miklaszewski, 
Mleczko, Mrożek, Podulka, Pytlik, Sawka, Twardoch. 

Praca  ma  przygotować  książkę  do  edycji,  więc  obejmuje  również 
takie  czynności  wstępne  jak  opracowanie  treści,  wybór  fontu, 
przygotowanie ilustracji, opracowanie szaty graficznej. 
2. Realizacja projektu
Języki  ludów  pierwotnych  liczą  około  300  słów.  Tyle  tylko  słów 



wystarcza  im  aby  w  sposób  werbalny  wyrazić  wszystkie  potrzeby  i  troski. 
Największy  słownik  ortograficzny  PWN,  zawiera  ponad  140  000  haseł. 
Większości  Polaków  wystarczy  znajomość  około  trzydziestu  tysięcy  słów. 
Statystyczny Polak używa w wypowiedziach około dwóch tysięcy słów.

Mój  starszy  Syn,  Szymon,  jest  zdiagnozowanym dyslektykiem.  I  to  nie 
takim,  któremu  „papiery”  załatwialiśmy  po  to,  aby  lepiej  zdał  test 
kwalifikacyjny do gimnazjum czy po to, żeby mu było lżej na maturze. Jest 
dyslektykiem, i jak każdy dyslektyk, zapłacił za to w swoim szkolnym życiu 
niezłe frycowe. 

Od  dawna  chciałem  stworzyć  dla  Syna  (i  może  też  dla  kogo  innego) 
ilustrowany  „słownik  wyrazów  trudnych”.  Od  pierwszego,  bardzo  jeszcze 
abstrakcyjnego,  pomysłu  na  ten  „słownik”,  minęło  jednak  mnóstwo  czasu. 
Dlaczego mój  projekt  wcześnie „upadł”  i  nie  został  dotąd zrealizowany? Bo 
obaj,  ja  i  mój  Syn,  musieliśmy  do  niego  dorosnąć  i  dojrzeć.  Musieliśmy 
„odkryć”, że dysleksja nie żadne upośledzenie ani kalectwo. Musieliśmy pojąć, 
że leczenie dysleksji, to w wielu przypadkach, tak naprawdę nic innego, jak 
nauka tego, jak z nią żyć. 

„Ilustrowany słownik wyrazów trudnych nie tylko dla dyslektyków” to zbiór 
ilustracji  interpretujących słowa, z których zrozumieniem, może mieć kłopot 
każdy z nas. To słowa trudne nie tylko dla dyslektyków. Słownik więc, jest 
dedykowany  nie  tylko  dyslektykom.  Tak  pisany  tytuł  jest  więc  celowo 
dwuznaczny.  Jestem  przekonany,  że  „Słownik”  doskonale  przyda  się 
dyslektykom także tym „normalnym”.  

Nie  od  dziś  wiadomo,  że  jedni  z  nas  przetwarzają  informacje  odebrane 
przez zmysły za pomocą słów, czyli werbalnie, inni – wykorzystując stworzone 
w umyśle obrazy pojęć lub idei,  czyli  niewerbalnie; niektórzy słyszą własne 
myśli, „ubrane” w słowa, inni je widzą, jakby zilustrowane.  Są i tacy, którzy 
przetwarzają informacje przy pomocy obu tych   sposobów. 

Dyslektycy myślą niewerbalnie, tzn. każde słowo, każde pojęcie, każdą ideę 
ubierają w obraz. Problem wtedy, gdy natrafią na słowa, które nie niosą za 
sobą żadnego obrazu – na przykład „wcale”, „nigdy”, „niebawem”, „ten”, „ta”, 
„to”,  „mieć”,  „być”.  Mózg  sobie  nie  radzi,  bo  nie  potrafi  sobie  przywołać 
obrazów,  które  egzemplifikują  te  części  zdania.  Widząc  słowo  „gdyby”, 
dyslektyk czyta „grzyby” – jego mózg w momencie bezradności podsuwa sobie 
najbliższe brzmieniowo słowo i wywołuje jego obraz. Usiłowania zrozumienia 
czytanego  zdania,  wtedy,  gdy  takich  zamian  jest  więcej,  jest  praktycznie 
niemożliwe.  Dysleksja  jest  specyficzną  reakcją  mózgu  na  poczucie  zamętu 
i dezorientacji.

Podobno osoba która myśli  niewerbalnie lub, u której dominuje myślenie 
niewerbalne, jest w stanie zawrzeć w jednym obrazie myślowym koncepcję, do 
której  opisania  za  pomocą  słów,  trzeba  by  setek  lub  tysięcy  wyrazów. 
Naukowcy  dowodzą,  że  myślenie  obrazami  ma  znaczną  przewagę  nad 
myśleniem  zdaniami.  Dlatego  dyslektycy  są  z  reguły  kreatywni,  obdarzeni 
intuicją,  zdolni  do  niekonwencjonalnego  rozwiązywania  problemów.  Dla 
dyslektyków  wszelkie  zadania  wymagające  twórczej  wyobraźni  okazują  się 
bardzo łatwe. Jednym z najbardziej znanych dyslektyków był Albert Einstein, 
a teorię  względności  zawdzięczamy  właśnie  dzięki  jego  dysleksji.  Ale  też 
dyslektykami byli  między innymi Leonardo da Vinci,  Izaak Newton, Graham 
Bell,  Karol  Darwin,  Tomas Edison,  Henry Ford i wielu  innych.  Możemy więc 



powiedzieć, że dysleksja jest swego rodzaju... "darem".
Każdy z nas jest inny,  oryginalny, we Wszechświecie niepowtarzalny. Nie 

ma dwóch dokładnie takich samych ludzi. Nie ma też dwóch takich samych 
dyslektyków.  Nie  ma dwóch  takich  samych  osób,  których  objawy  dysleksji 
byłyby  takie  same.  Nie  ma  dwóch  takich  samych  osób,  które  tak  samo 
odczuwałyby wszelkiego rodzaju niedogodności związane z dysleksją.

Skąd więc wziąć taki wybór słów o trudnym do wyjaśnienia znaczeniu, który 
byłby  faktycznie  zbiorem  słów  trudnych  dla  wszystkich  -   nie-dyslektyków 
i dyslektyków? Kto się mógłby podjąć autorytatywnego stwierdzenia,  że ten 
zbiór został prawidłowo określony? Jak tworzyć ten zbiór, żeby słowa te nie 
były tak wyszukane, że tylko nie byle jaki erudyta czy językoznawca mógłby 
pomóc w zrozumieniu ich znaczenia. Nie sprawiałoby mi frajdy gdybym czytał 
te słowa a każdy, do kogo bym je kierował, wybałuszałby gały ze zdziwienia 
i zwieszał głowę z zakłopotania swoim „dyletanctwem”. Te słowa  miały być 
słowami, które może nie są w codziennym użyciu,  ale są dość powszechne 
i nawet jeśli nie potrafimy wytłumaczyć ich znaczenia ad hoc, to jednak gdzieś 
siedzi  w  nas  to  sedno  i  mniej  więcej  je  pojmujemy.  Szukałem więc  słów, 
z wyjaśnieniem znaczenia których miałaby problem większość z nas, choć nie 
wszyscy do tego chętnie by się przyznali.  

Jak  je  znaleźć?  Szukałem  na  forach  internetowych  i  rankingach, 
w teleturniejach,  krzyżówkach,  wśród  znajomych.  Nie  wiem  jak  to 
wytłumaczyć,  mam  wrażenie  jakby  co  niektórzy  politycy  prześcigali  się 
w „wynajdywaniu”  czy  „odgrzebywaniu”  tego  rodzaju  trudniejszych  słów  ‒ 
wiele słów „pożyczyłem” od polityków, z ich wystąpień sejmowych i wystąpień 
telewizyjnych  .
  Postanowiłem, że nie będę  cytował „wpadek” dyslektycznych Syna. Mimo, że 
skrupulatnie  je  latami  zapisywaliśmy.  To,  co  nas  rodziców  i  Syna  bawiło 
czasem do łez i  co stanowiło temat do ciepłego, serdecznego żartu, odarte 
z tego  ciepła  i wyrwane  niejako  z  kontekstu,  mogłoby  być  niezrozumiałe 
i narazić Go na śmieszność czy drwinę.  Tak więc „Słownik” nie stanowi wyboru 
słów „podpowiedzianych” mi przez Syna. 

Szukałem, zapisywałem, weryfikowałem, wyrzucałem, i znowu szukałem.... 
Wybór,  w  większości  przypadków,  jest  moim  wyborem  samodzielnym.  Czy 
uważam, że wybrane przeze mnie słowa są na tyle „powszechne”, że powinien 
znać je każdy? Nie wiem czy wybrałem dobrze i  nie wiem czy znać je powinien 
każdy. To oceni ten, kto będzie „czytał” „Słownik”

Wybór słów, haseł do „Słownika” to jedno,  jasne i przystępne tłumaczenie 
to drugie. Wśród tego, co znalazłem, trafiały się, niestety, takie „wyjaśnienia”, 
które raczej zacieniały sprawę a nie rozjaśniały. W rezultacie korzystałem z 
trzech źródeł jednocześnie. Internetowo bo tak wygodniej:

• ze Słownika języka polskiego PWN https://sjp.pwn.pl;
• z Wikipedii https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia; 
• ze Słownika SJP.PL - Słownik języka polskiego https://sjp.pl.
Niemałą  troską  było  dla  mnie  takie  zdefiniowanie  ilustracyjne  każdego 

hasła, aby było maksymalnie przystępne, zrozumiałe i klarowne. Wymyśliłem 
postać,  która  w  zależności  od  potrzeb  mocno  ewoluuje.  Emocje  i nastroje, 
atmosferę, klimat i koloryt odzwierciedlają głównie twarz, głowa i kończyny. 
Oczywiście  również  sylwetka,  poza  i  ułożenie  ciała.  Ale  reszta,  jest  ledwo 
zaznaczona konturem, bez ubioru i rysowania detali ubioru. Chyba, że jest to 



konieczne  i  wymaga  tego  treść  przekazu.  Wtedy  także   maksymalnie 
oszczędnie, bez zbędnych szczegółów. Dopowiedzeniem są atrybuty, w które 
wyposażyłem postaci.  Z założenia twarz kobiety,  mężczyzny,   staruszki  czy 
starca jest tą samą twarzą. Mężczyzna nie ma więc twarzy „grubo ciosanej”, 
szerokiego  czoła,  wydatnych  łuków  brwiowych,  mocnej  szczęki,  bardziej 
wystającej  potylicy.  Kobieta  nie  jest  jego  odwrotnością,  nie  ma 
„delikatniejszej”  głowy,  cieńszej  i dłuższej  szyi,  proporcjonalnie  mniejszych 
uszu, brody i nosa. Twarze postaci różną się od siebie jedynie fryzurą, kolorem 
włosów,  obrysem  ust,  zmarszczkami,  grymasami.  Te  detale  określają  płeć 
i wiek postaci. No i oczywiście postura. 

Zdecydowałem,  że  tekst  wprowadzający  tej  pracy  będzie  pisany  krojem 
dedykowanym dyslektykom. Przede wszystkim dlatego, żeby pokazać, że taki 
krój, to nie szyfr, czy znaki czytane tylko przez „niektórych wtajemniczonych”. 
To nie odpowiednik alfabetu Braille'a przeznaczony dla dyslektyków. Krój dla 
dyslektyków jest krojem „normalnym”, czytelnym dla wszystkich. Każdy krój 
pisma przeznaczony dla dyslektyków ma ich wspomóc i ułatwić im czytanie. 
Co  prawda  sceptycy  twierdzą,  że  nie  ma  istotnych  dowodów  ta  to,  iż 
jakakolwiek  czcionka  znacząco  poprawia  wszystkim  dyslektykom  szybkość 
czytania  lub  rozumienie  tekstu.  Że  preferencje  zależą  od  wielu  czynników 
właściwych osobniczo, indywidualnie dla każdego.  Niektórzy czasem wysuwają 
pogląd,  że  wszystko,  co  na  temat  preferencji  dyslektyków  napisano,  jest 
jedynie medialnym szumem

Spośród wielu krojów pisma opracowanych dla dyslektyków wybrałem krój 
Doferm,  którego twórcą jest  Marcin  Kasperek,  projektant  grafiki  użytkowej, 
specjalizujący  się  w  projektowaniu  książek,  magazynów  i  różnego  rodzaju 
publikacji  drukowanych,  nauczyciel  akademicki,  dyslektyk.  Przekonały  mnie 
konkluzje  zawarte  w  jego  pracy  poświęconej  tematowi  odbioru  czytanego 
tekstu  przez  osoby  dyslektyczne,  której  częścią  składową  były  badania 
naukowe,  a grupę badawczą stanowiły  dzieci.  Font  przez  niego opracowany 
zbudowany  jest  na  podstawie  tych  badań  i  refleksji  z  analiz  krytycznych 
najbardziej  popularnych  fontów  dedykowanym  dyslektykom  dotyczących 
koncepcji i założeń, według których projektowano te fonty.  

Dla dialogów w dymkach, ponieważ wydaje mi się, że Doferm jest dla tego 
celu za ciężki,  wybrałem font Verdana. Dlaczego akurat ten font? Ponieważ 
dyslektycy wyróżnili go spośród fontów z pakietu Microsoft, jako jeden z kilku 
fontów, który „dobrze się czyta”. 

Dysleksja jest rezultatem zaburzonej percepcji. To podatność na zagubienie 
w sferze informacji symbolicznych, abstrakcyjnych.  W pewnych sytuacjach ta 
wada staje się  wyjątkową zaletą.  Specyficzny sposób myślenia  dyslektyków 
sprawia,  że,  gdy  raz  nauczą  się  czegoś  empirycznie,  pojmują  to  na  tak 
głębokim poziomie, że w przyszłości wykorzystują to intuicyjnie i bezwiednie 
wiedzą jak podejść do podobnego problemu i w jaki sposób go rozwiązać. 

Mam nadzieję, że ta książka niejednemu pomoże utrwalić sobie znaczenia 
słów dotąd niejasnych, tak dyslektykom, jak i osobom niedyslektycznym. Mam 
też nadzieję, że poszczególne rysunki i przemycony w nich dowcip dostarczą 
przy tym czytelnikowi dobrej zabawy. 



3. Produkt końcowy – makieta książki
Projekt  został  tak  przygotowany,  że  zebrany  i  przygotowany  materiał  jest 
podstawą do druku książki.  W ramach jego realizacji  opracowano wszystkie 
procesy określone wymogami DTP.


