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NIE TYLKO DLA DYSLEKTYKÓW



4 5

SŁOWNIK WYRAZÓW TRUDNYCH 
NIE TYLKO DLA DYSLEKTYKÓW

ilustracje
opracowanie tekstów

Marek Kular

Być na „po imieniu” z taką ikoną polskiego kina, jak Janusz Gajos, to wielki honor, 
splendor a także wielka frajda. Ale nie dla Cezarego Pazury. Kiedy Gajos i Pazura 
spotkali się na planie filmu „Psy”, w trakcie przerw między zdjęciami, Janusz Gajos 
zaproponował Cezaremu Pazurze przejście na „ty”. Ku zaskoczeniu wszystkich 
obecnych, Pazura odmówił. Odmowa, jak po chwili wyjaśnił, miała uzasadnienie 
w dość odległej przeszłości. Kiedy bowiem Cezary Pazura był małym chłopcem, 
jako wielki fan Janka Kosa z filmu „Czterej pancerni i pies”, pojechał z ojcem do 
miejscowości, w której kręcono niektóre odcinki filmu. Mały Czaruś marzył 
o autografie Janka -  Janusza Gajosa. Jak tylko zobaczył go na planie, podbiegł 
prosząc z wypiekami na twarzy o podpis. Niestety trafił na zły moment bohatera 
i poddenerwowany Gajos powiedział mu ponoć „wyp...aj”. Chłopiec odchorował to 
rozczarowanie. Kiedy po ponad dwudziestu latach, na planie „Psów”, udając ciągle 
aktualne urazy, przypomniał tę historię Januszowi Gajosowi, ten ponoć odparł: 
„Kurde Czarek, a nie mogłeś powiedzieć, że to TY?”

........................................

Dedykacja z „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupery’ego:
„LEONOWI WERTH, gdy był małym chłopcem.”

Pracę tę dedykuję mojemu synowi, Szymonowi, gdy był małym chłopcem, bo 
wtedy unieść „dar dysleksji” było mu najciężej
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motto:
„Nie mogę być jedyny. Muszą tam być inni, tacy jak ja. Ludzie, którzy przez całe 
życie czuli się na wpół kompletni. Którzy nigdzie nie pasowali. Którzy nigdy 
nie rozumieli, dlaczego tu są, ani do czego są przeznaczeni. Którzy nigdy nie 
odpowiedzieli na wezwanie, ponieważ nigdy go nie usłyszeli. Ponieważ nic nigdy 
do nich nie przemówiło. Aż do tej chwili.”
Chuck Hogan, Guillermo del Toro  „Upadek”
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WSTĘP, bo posłowia 
nikt nie czyta
Języki niektórychludów pierwotnych 
liczą podobno około 300 słów. 
Nie do wiary, ale tyle tylko słów 
wystarcza im, aby wyrazić wszystkie 
potrzeby i troski. Największy 
słownik ortograficzny PWN, zawiera 
ponad 140 tysięcy haseł. Większości 
Polaków wystarczy znajomość około 
trzydziestu tysięcy słów. Statystyczny 
Polak używa jednak w wypowiedziach 
tylko 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 także dla kogoś innego) 

„ilustrowany słownik wyrazów 
trudnych”. Od pierwszego, bardzo 
jeszcze abstrakcyjnego pomysłu  
minęło jednak mnóstwo czasu. 
Dlaczego mój projekt wcześniej „upadł” 

i nie został dotąd zrealizowany? Bo 
obaj, ja i mój Syn, musieliśmy do 
niego dorosnąć i dojrzeć. Musieliśmy 
„odkryć”, że dysleksja to 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.             

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. Zrozumienie 
czytanego zdania, wtedy, gdy takich 
zamian jest więcej, jest praktycznie 
niemożliwe. Jeśli trafi na słowa 
podstawowe, proste, często używane, 
po wielokrotnych „wpadkach”, 
Dyslektyk nabierze niemałej wprawy 
w „odgadywaniu”, co znacznie 
ograniczy ilość błęnych trafień.  Co 
jednak wtedy, kiedy napotka słowa 
takie, jak te, które zawiera ten 
„Słownik”? 

Dysleksja jest specyficzną reakcją 
mózgu na poczucie zamętu i dezorientacji. 

„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. Jesteśmy przekonani, 
że „Słownik” doskonale przyda się 
dyslektykom także tym „normalnym”.  

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 wziąć taki wybór słów 
o trudnym do wyjaśnienia znaczeniu, 
który byłby faktycznie zbiorem słów 
trudnych dla wszystkich     — dyslektyków 
- 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.  

„Ilustrowany słownik wyrazów 
trudnych nie tylko dla dyslektyków” to 
próba wyjaśnienia znaczenia takich 
trudnych słów, które, co prawda, nie 
są w powszecnym użyciu, ale z kórymi 
jednak dość częśto się spotykamy.  Jeśli 
nie potrafimy wytłumaczyć ich znaczenia 
ad hoc, to jednak gdzieś „siedzi w nas” ich 
sens czy istota i mniej/więcej je pojmujemy. 
Szukałem więc słów, z wyjaśnieniem 
znaczenia których miałaby problem 
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cywilizacja
stan rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza jego kultury materialnej albo ogół dóbr materialnych i 
kulturowych jakiegoś społeczeństwa

dymorfizm
dwupostaciowość — występowanie dwóch różnych form, odmiennych pod względem 
wyglądu, budowy i fizjologii w obrębie jednego gatunku zwierząt lub roślin, także różnice 
w budowie samicy i samca — dymorfizm płciowy 

adwersarz
oponent, przeciwnik w dyskusji

elokwencja
umiejętność pięknego wysławiania się

 CHRZANISZ!
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apodyktyczny
bezdyskusyjnie narzucający komuś 
swoje zdanie, nieznoszący sprzeciwu

infantylny
ktoś dorosły zachowujący się jak 
dziecko albo czyn świadczący o czyjejś 
niedojrzałości

patetyczny
podniosły, przesadnie uroczysty, pełen 
powagi, poważny

koneser
wytrawny znawca i miłośnik rzeczy 
w dobrym gatunku, znawca, smakosz
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alienacja
poczucie obcości, wyobcowanie, odizolowanie 
się od środowiska

introwersja
zamknięcie na świat, skupianie się na 
własnych odczuciach, trudności w utrzymaniu 
kontaktu z otoczeniem, przeciwieństwo 
ekstrawertyzmu

dywagacje
dawniej: mówić bezładnie, odbiegać od 
tematu; obecnie nowe znaczenie, tzw. 
neosemantyzm: rozważać coś, dyskutować 
o czymś

dysonans
rozbieżność, niezgodność dźwięków, rymu, 
rytmu, zdań,...
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konfabulacja 
wspomnienie rzekome, uzupełnianie 
wspomnień faktami zmyślonymi połączone 
z przekonaniem o ich prawdziwości, 
zmyślanie, koloryzowanie na jakiś temat

nostalgia 
tęsknota za czymś przeszłym, co utrwaliło 
się w pamięci lub do czegoś, co wyobrażono 
sobie w marzeniach

abnegat 
człowiek wyrzekający się wygód, korzyści, 
niedbający o siebie

aparycja
wygląd zewnętrzny, prezencja 
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perfekcjonizm 
dążenie do osiągnięcia doskonałości w czymś, często przesadne, postawa  etyczna przyjmująca 
doskonałość osobistą za najwyższe dobro moralne, dokładność wykonywanych czynności 
stawiana na najwyższym miejscu

pragmatyk 
ktoś wyróżniający się myśleniem i działaniem w sposób praktyczny

humanoid 
każdy byt, którego kształt ciała i inne cechy jakkolwiek przypominają człowieka; termin 
obejmuje ssaki naczelne jak i mityczne istoty czy sztuczne organizmy, jak np. androidy — 
szczególnie w kontekście fantastyki naukowej i fantasy 

konglomerat
całość, która jest zlepkiem różnych, często niepasujących do siebie części lub elementów

matka
żona
teściowa
babka
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empiryzm
przeciwstawny racjonalizmowi; uznaje 
doświadczenie jako jedyne źródło wszelkiego 
poznania, każe ufać bardziej doświadczeniu 
niż rozumowaniu

walidacja
czynności mające na celu badanie 
odpowiedniości, trafności lub dokładności 
czegoś; szacowanie trafności testu; 
sprawdzenie zgodności własnych 
spostrzeżeń ze spostrzeżeniami innych

chromy
utykający na nogę, kulawy, ułomny 

rachityczny
lichy, wątły, słaby, wykrzywiony 
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matriarchat
ustrój społeczny, w którym dominującą rolę odgrywa kobieta

troglodyta
o człowieku ograniczonym lub nieokrzesanym, człowiek jaskiniowy», pierwotny

determinacja
zdecydowane dążenie do celu pomimo 
trudności

desperacja
utrata nadziei, rozpacz, nieobliczalność 
w działaniu, spowodowana znalezieniem 
się w ekstremalnej sytuacji 
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konsternacja
zmieszanie, zakłopotanie, stan osłupienia spowodowany nieoczekiwanym zwrotem sytuacji

transparentny
jasny, przejrzysty, przezroczysty, jawny, łatwy do rozpoznania lub przewidzenia

alegoria
postać, motyw, idea, wydarzenie mające poza 
znaczeniem dosłownym stały umowny sens 
przenośny

fantasmagoria 
urojenie, złudzenie, przywidzenie fantastyczne, 
iluzja, wizje pobudzonej wyobraźni
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dyskredytacja
utrata wiarygodności w oczach innych ludzi, 
podważenie autorytetu, utrata szacunku, 
estymy, kompromitacja

blamaż
kompromitacja, ośmieszenie się, niesława, 
wstyd, hańba, poniżenie

supremacja
zwierzchnictwo albo przewaga, dominacja czy wyższość nad kimś lub nad czymś

hybryda
coś złożonego z różnych, często niepasujących do siebie części, funkcjonujących jako całość;  
w biologii krzyżówka odmian, ras lub gatunków roślin, mieszaniec

US NAVY
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probabilistyka
dział matematyki zajmujący się 
badaniem prawidłowości występujących 
w zdarzeniach losowych; rachunek 
prawdopodobieństwa

obligatoryjny
konieczny do wykonania, powinny, należny, 
obowiązujący

  

antyspam
oprogramowanie ochraniające komputer 
przed „zaśmiecaniem” konta  niechcianymi 
lub niepotrzebnymi wiadomościami e-mail, 
czyli przed  spamem

patron
osoba lub instytucja opiekująca się kimś 
lub czymś; także osoba święta lub bóstwo 
opiekuńcze, któremu oddano w opiekę
jakiś kraj, obiekt, osobę lub grupę; anioł 
stróż; zasłużona osoba, której imię 
nadawane jest jakiemuś miejscu; święty, 
którego imię nadawane jest przy chrzcie
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monidło 
rodzaj realistycznego, zazwyczaj czarno-
białego obrazu, portretu namalowanego 
najczęściej na podstawie zdjęcia ślubnego, 
którego charakterystyczną cechą były 
podkolorowania i retusz niektórych detali 
a także czasem domalowywanie bardziej 
kosztownych strojów

konterfekt
portret, wizerunek

liposukcja 
odsysanie tłuszczu, kosmetyczna 
operacja polegająca na usunięciu tkanki 
tłuszczowej z różnych miejsc ciała

drenaż mózgów 
zjawisko odpływu pracowników wysoko 
wykwalifikowanych do krajów oferujących im 
lepsze warunki materialne i zawodowe 
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implementacja 
wdrożenie, przystosowanie, realizacja

transfer 
przeniesienie lub przesłanie czegoś 
z miejsca na miejsce, także transakcja  
polegająca na przekazaniu pieniędzy, 
usługi, technologii itp. przez jedną 
instytucję drugiej, bez ekwiwalentu oraz 
przejście zawodnika z jednego klubu do 
innego w zamian za ustaloną kwotę  

misja
posłannictwo, ważne odpowiedzialne 
zadanie do spełnienia; przedstawicielstwo 
państwa lub organizacji delegowane 
w specjalnym celu do innego państwa, 
placówka i prowadzona w niej działalność 
podejmowana dla rozpowszechniania jakiejś 
religii i pozyskania jej nowych wyznawców

argumentacja
przekonywanie, uzasadnianie  za pomocą 
argumentów, także zespół argumentów 
służących do udowodnienia czegoś lub 
przekonania kogoś o czymś
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clou 
najważniejsza lub najciekawsza część czegoś 

fuks 
nieoczekiwane powodzenie; na wyścigach konnych koń, na którego zwycięstwo nikt nie liczył

mimetyzm
naśladowanie albo upodabnianie się, obejmuje przystosowanie ochronne w celu ukrycia 
się przed drapieżnikiem czy dla jego odstraszenia ale również maskowanie i kamuflowanie 
drapieżników czatujących na potencjalne ofiary

strategia
plan działania zmierzający do osiągnięcia określonych celów
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inwersja
odwrócenie ustalonego porządku  

egzemplifikacja
zilustrowanie czegoś przykładami, także 
przykład ilustrujący coś

hipokryzja
obłuda, dwulicowość, nieszczerość

sukcesja  
spadek, dziedziczenie po kimś
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inwektywa 
zniewaga słowna, obelga, wyzwisko

personifikacja
przedstawianie w postaci ludzkiej roślin i zwierząt, zjawisk natury, przedmiotów oraz pojęć 
abstrakcyjnych 

 

czarny koń
ktoś, kto nieoczekiwanie zwycięża lub odgrywa wielką rolę w jakichś wydarzeniach

kompakt
uniwersalne urządzenie lub narzędzie wielofunkcyjne i/lub wieloczynnościowe, najczęściej 
we wspólnej obudowie
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misterium 
tajemniczy obrządek lub niezrozumiałe, 
tajemnicze zjawisko

werk 
mechanizm zegarka

kindersztuba
staranne wychowanie wyniesione z domu

kinderbal
impreza, najczęściej dziecięca, na której 
obowiązkowym strojem uczestników są 
piżamy i zwykle zostaje się na noc
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orientacja 
umiejętność rozpoznawania określonych miejsc
i kierunków w terenie; rozeznanie w sytuacji, 
w jakimś zagadnieniu a także określone poglądy 
lub preferencje

researcher
osoba zajmująca się wyszukiwaniem
i zbieraniem, a także analizą informacji na 
jakiś temat

kazamaty
podziemia służące jako ciężkie więzienie; 
pomieszczenie pod fortyfikacjami, służące 
jako magazyn lub stanowisko obronne

incognito
zachowując anonimowość, skrycie, tajnie, 
nieoficjalnie
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donkiszoteria
walka z urojonymi przeciwnikami,
podejmowanie nieosiągalnych zadań,
marzycielstwo, brak trzeźwości w ocenie
sytuacji i ludzi

autarkia
pogląd starożytnych filozofów, według którego 
jednostka jest samowystarczalna w dążeniu do 
szczęścia: też realia, w których osoba czy grupa 
zamyka się przed wszystkimi innymi, wierząc 
we własną samowystarczalność

infiltracja
przenikanie, przedostawianie się obcych osób, wpływów lub ideologii do jakiegoś 
środowiska lub jakiejś grupy

parytet
proporcja dwóch lub więcej wielkości, oreślana prawnie



50 51

kompatybilny 
mogący współgrać z innym czynnikiem, elementem, nie powodując zakłóceń; wzajemnie 
się uzupełniający; zgodny z czymś; odpowiadający czemuś lub przystosowany do czegoś pod 
każdym względem

piedestał 
podstawa, na której ustawiony jest pomnik, 
popiersie, kolumna; „wynosić na piedestał” — 
wyrażać szczególne uznanie; „spaść z piedestału” 
— utracić zajmowaną, urzywilejowaną pozycję 
spoleczną, intratne stanowisko

hermafrodyta 
w mitologii greckiej syn Hermesa i Afrodyty, który na prośbę zakochanej w nim nimfy 
został połączony z nią w jedno ciało, stając się bóstwem dwupłciowym; człowiek lub 
organizm mający narządy płciowe albo gruczoły rozrodcze obu płci; organizm o gruczole
obojnaczym produkującym jaja i plemniki

trauma 
uraz psychiczny, trwała zmiana  w psychice,  
która spowodowana jest gwałtownym 
i przykrym przeżyciem 
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nonkonformista 
sprzeciwiający się bezkrytycnemu uleganiu 
normom i poglądom danego środowiska

degrengolada 
zupełny rozkład wartości moralnych w danym 
środowisku

cyzelować 
drobiazgowo, precyzyjnie coś wykańczać, dopracowywać

dylemat
problem, którego rozwiązanie polega na trudnym wyborze między dwiema tak samo 
ważnymi racjami
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fitness
ćwiczenia wykonywane przy pomocy specjalnych przyrządów i specjalnych przyrządach, 
poprawiające kondycję fizyczną;  także zasadnicze pojęcie w darwinowskim mechanizmie 
ewolucji drogą doboru naturalnego

subkultura
zespół zjawisk kulturowych, czasem częściowo autonomiczny wobec kultury dominującej

paradoks
sytuacja pozornie niemożliwa, w której 
współistnieją dwa wykluczające się fakty; także 
zaskakujące twierdzenie sprzeczne z przyjętą 
powszechnie opinią

absurd
coś pozbawione sensu, niedorzeczność
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Stańczyk
treniś, błazen nadworny Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego 
i Zygmunta II Augusta, znany z ostrego dowcipu, filozof, mędrzec

omnibus
duży, kryty pojazd konny, używany dawniej jako środek transportu; człowiek mający 
wszechstronną wiedzę

kadr
obraz zarejestrowany na klatce taśmy 
filmowej lub fotograficznej, lub  widoczny 
w wizjerze aparatu fotograficznego czy 
kamery; wycinek

perspektywa
rozległy widok, także to, co się daje przewidywać 
w przyszłości; odległość w czasie umożliwiająca 
właściwą ocenę zdarzeń; punkt widzenia, 
z jakiego coś jest przedstawiane lub oceniane; 
mieć perspektywy znaczy mieć widoki na 
przyszłość
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wiwisekcja
doświadczalny zabieg na żywym organiźmie bądź szczegółowa analiza czyjejś osobowości albo 
bardzo dokładna analiza czegoś

alter ego 
z łaciny „drugi ja”, druga część czyjejś rozdwojonej osobowości, także  bardzo bliski 
przyjaciel, bratnia dusza

aprowizacja
zaopatrywanie ludności w artykuły pierwszej potrzeby

logistyka
planowanie i organizacja sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów
 oraz wyrobów gotowych z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji
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demagogia
demagogia sposób pozyskiwania zwolenników polegający na odwoływaniu się do ich 
emocji, oczekiwań i na składaniu nierealnych obietnic

utopia
przedstawienie idealnego ustroju politycznego, opierającego się na sprawiedliwości, 
solidarności i równości; pomysł niemożliwy do zrealizowania, mrzonka

restauracja 
lokal gastronomiczny z obsługą kelnerską, 
w którym spożywa się posiłki przy 
stolikach; dnowienie czegoś, np. zabytków 
lub dzieł sztuki, obalonej dynastii lub 
obalonego ustroju

vacat
»nieobsadzone stanowisko, wolna posada
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markietanka
dawniej handlarka ciągnąca za wojskiem, 
sprzedająca żołnierzom żywność, napoje 
i drobne przedmioty codziennego użytku 
świadcząca żołnierzom także inne usługi 
(naprawa odzieży, opatrywanie rannych, 
a także czasem usługi seksualne)

satrapa
dawny zarządca prowincji w Persji 
mający nieograniczoną władzę; 
despotyczny władca; tyran; człowiek 
bezwzględny, narzucający swoją wolę
i wymagający całkowitego posłuszeństwa

impresjonizm
kierunek w kulturze światowej, którego 
główną zasadą było utrwalanie ulotnych 
wrażeń artysty

kamikadze
pilot japońskiego samolotu bojowego, 
dokonujący samobójczego ataku na obiekt 
nieprzyjaciela podczas II wojny światowej;
osoba porywająca się na działania bardzo 
ryzykowne, niemające szans powodzenia
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barter
wzajemna bezgotówkowa wymiana 
towarów, usług, na inne towary czy usługi 

idiom
wyraz, wyrażenie, zwrot właściwe tylko 
danemu językowi, często niedające się 
dosłownie przetłumaczyć na inny język, 
biorąc pod uwagę poszczególne części 
składowe oraz reguły składni 

kuriozum
rzecz lub zjawisko osobliwe, budzące zdumienie swą niezwykłością lub dziwacznością

Godot
postać nierzeczywista, na którą się czeka, lecz która nigdy nie nadejdzie; tytułowa 
postać z filozoficznego dramatu Samuela Becketta „Czekając na Godota”
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reprymenda
reprymenda ostra nagana, ostre 
upomnienie, bura, ochrzan

spolegliwy
taki, który wzbudza zaufanie i można na 
nim polegać; poocznie taki, który łatwo 
ustępuje i podporządkowuje się innym

koabitacja
wspólne rządy partii o odmiennych 
opcjach politycznych; dawniej współżycie, 
współdziałanie lub współzamieszkiwanie

tandem
rower na dwie osoby; dwuosobowy zespół 
zawodników; dwie osoby współpracujące 
ze sobą w jakiejś dziedzinie; w maszynch 
układ złożony z dwóch elementów tego 
samego rodzaju
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nomada
członek ludu, plemienia prowadzącego 
wędrowny tryb życia; przenośnie o kimś 
kto często zmienia miejsce zamieszkania, 
pobytu; tułacz

filar
słup dźwigający ciężar konstrukcji 
budynku, mostu, wiaduktu itp.; przenośnie 
o osobie, w której można mieć oparcie; 
poziomy ubezpieczenia emerytalnego; 
pokład złoża pozostawiony między 
wyrobiskami

ekwilibrystyka
ekwilibrystyka dyscyplina sztuki cyrkowej 
obejmująca ćwiczenia wymagające 
równowagi w utrudnionych warunkach; 
wyjątkowa zręczność w wykonywaniu 
jakiejś czynności; zręczne zachowanie 
w trudnych sytuacjach

balans 
przechylanie się w różne strony w celu 
utrzymania równowagi; przenośnie 
skłanianie się na przemian ku różnym 
możliwościom lub sprawom z zachowaniem 
równowagi między nimi 
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koteria
grupa osób wzajemnie się popierających, działających wspólnie w celu osiągnięcia własnych korzyści 

plebs
część społeczeństwa o najniższym statusie, której przypisuje się negatywne cechy: 
prymitywizm, brak wykształcenia, biedę, brak kultury osobistej,  itp,; słowo obraźliwe

unifikacja
ujednolicenie czegoś, sprowadzenie do jednej postaci lub do jednej normy; scalenie różnych 
elementów w jedną całość; zintegrowanie

unikat
rzecz jedyna w swoim rodzaju, jedyny egzemplarz, okaz; osobliwość, rzadkość
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ZAMIAST POSŁOWIA 
Może ktoś jednak czyta
„Normalność nie jest kwestią statystyki”
George Orwell, „Rok 1984” 

„Czasami inność polega na tym, że widzi się więcej, niż dostrzegają 
wszyscy.”
Wendy Mass, „Mango, nie mów nikomu”

„Bo jakoś zmogłem w sobie pychę i dumę z inności, bo zrozumiałem, 
że pycha i duma, choć jest obroną przed innością, jest obroną żałosną. 
Bo zrozumiałem, że słońce świeci inaczej, bo coś się zmienia, a nie ja 
jestem osią tych zmian. Słońce świeci inaczej i będzie świecić, nic nie da 
porywanie się na nie z motyką. Trzeba akceptować fakty.”
Andrzej Sapkowski, „Wiedźmin. Ostatnie życzenie” 

„Nie mogę być jedyny. Muszą tam być inni, tacy jak ja. Ludzie, którzy przez 
całe życie czuli się na wpół kompletni. Którzy nigdzie nie pasowali. Którzy 
nigdy nie rozumieli, dlaczego tu są, ani do czego są przeznaczeni. Którzy 
nigdy nie odpowiedzieli na wezwanie, ponieważ nigdy go nie usłyszeli. 
Ponieważ nic nigdy do nich nie przemówiło. Aż do tej chwili.”
Chuck Hogan, Guillermo del Toro, „Upadek”

***
Czy nie rozumiesz, że nadrzędnym celem nowomowy jest zawężenie 
zakresu myślenia? W końcu doprowadzimy do tego, że myślozbrodnia 
stanie się fizycznie niemożliwa, gdyż zabraknie słów, żeby ją popełnić. »...» 
Z roku na rok będzie coraz mniej słów i coraz węższy zakres świadomości.
więcej
George Orwell, „Rok 1984”
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