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EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI   DYSLEKSJI 
 

„DYSLEKSJA   INSPIRUJE DO NIE(ZWYKŁYCH) 
DZIAŁAŃ” 

 
CO TO JEST DYSLEKSJA ROZWOJOWA?  
(o dysleksji rozwojowej „w pigułce”.) 
 
Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu  
u dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym. Spowodowane są one 
zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych, ich integracji, 
uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. 
 Najczęściej używany jest termin dysleksja rozwojowa dla określenia 
syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. 
 
Rozróżniamy trzy typy dysleksji:  
dysleksja właściwa – specyficzne trudności w czytaniu (obniżenie tempa czytania, 
poprawności dekodowanych wyrazów, trudności w rozumieniu czytanych treści); 
dysortografia – specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni 
wyrazów, w postaci błędów typu słuchowego, wzrokowego (w tym typowe błędy 
ortograficzne – pomimo znajomości zasad pisowni); 
dysgrafia – zaburzenia strony graficznej pisma, często uniemożliwiające 
odczytanie zapisu; 

 
W dysleksji rozwojowej występują zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych 
(wzrokowych, słuchowych, ruchowych, językowych, lateralizacji i orientacji 
kierunkowej w schemacie ciała, na płaszczyźnie i w przestrzeni). Przyczyny tychże 
zaburzeń mogą być wielorakie (polietiologia).  
Wymienia się m.in.: 

 Dziedziczność; 

 zmiany anatomiczne i fizjologiczne układu nerwowego w okresie ciąży  
i porodu o nieprawidłowym przebiegu; 

Zaniedbanie środowiskowe oraz brak szybkiej interwencji pogłębia zaburzenia  
i trudności dziecka. 
 
Dysleksja rozwojowa to zaburzenie, które spowalnia proces uczenia się, ale 
pozwala też w NIEZWYKŁY sposób poczuć i zrozumieć świat. Osoby z dysleksją 
dzięki kreatywnemu podejściu oraz wielu innym cechom odnoszą w życiu sukces. 
Oto charakterystyka dyslektyka: 
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• Myśli niewerbalnie – obrazami – myślenie 
takie jest szybsze od „normalnego”, 

werbalnego, dodatkowo jest głębsze, 

całościowe i bardziej wyraziste. 

• Jest błyskotliwy, bardzo inteligentny, 

elokwentny. 

• Jest bardzo ciekawy świata i wnikliwy. 

• Ma bardzo dobrą intuicję, umie „czytać 

ludzi”- empatia 

• Ma wysokie poziom IQ. 

• Posiada bujną wyobraźnią. 

• Utalentowany w takich dziedzinach, jak: sztuka, 

teatr, muzyka, mechanika, opowiadanie (np. bajek), 

sprzedaż, biznes, projektowanie, budowanie lub 

inżynieria. 

• Łatwiej przychodzi mu rozwiązywanie problemów. 

• Potrafi znaleźć punkt wspólny pomiędzy wieloma 

różnymi zagadnieniami 

• Pracowity. 

• Ma ogromną potrzebę osiągnięć i zdobywania 

wyznaczonych przez siebie celów. 

 

 

Pamięć i poznanie 

 

• Posiada wspaniałą pamięć 

długotrwałą, zwłaszcza jeżeli 

chodzi o doświadczenia, zdarzenia, 

lokalizacje i twarze. 

• Postrzega świat w wielu 

wymiarach – używając wszystkich 

zmysłów. 

• Widzi „większy obraz”, nie 

skupia się na detalach. 

• Ma tendencję do holistycznego 

sposobu postrzegania informacji, 

zadań, które ma jeszcze wykonać. 

 

Myślenie 

-  zdolność do rozumowania na 

wysokim poziomie, myślenie 

koncepcyjne, tworzenie 

projektów, duża pomysłowość, 

myślenie nieschematyczne 

- duże zdolności w zakresie 

wyobraźni 

- często dobre rozumienie treści 

- często dobry styl pisarski 

- oryginalne spostrzeżenia w 

stosunku do rzeczywistości. 

- odnoszą sukcesy w 

dziedzinach, gdzie ważne jest 

przełamywanie schematów, np. 

medycyna, ekonomia, literatura, 

nauki przyrodnicze. 

 

 

 

 

3 POTENCJAŁY DYSLEKTYKÓW: 

 Zdolności wzrokowo – 

przestrzenne, czyli całościowy, 

omijający porównywanie 

szczegółów sposób percepcji 

(odbioru) materiału obrazowego. 

 Twórczość. 

 Cechy osobowości, takie jak 

ambicja, czy wytrwałość. 

 

U dyslektyków pragnienie tworzenia jest głębiej 
zakorzenione niż u pozostałych osób. Myślenie 

obrazowe, myślenie intuicyjne, myślenie polimodalne 

oraz ciekawość świata w sposób niebagatelny 

wspomagają ich kreatywność. 

Talenty dyslektyków 

 duża wrażliwość (tzw. inteligencja 

emocjonalna), ciekawość i intuicja, 

 błyskotliwość, inteligencja, elokwentność, 

 kreatywność, umiejętność przetwarzania 

doznań percepcji, 

 polisensoryzm (wykorzystywanie 

wszystkich zmysłów w postrzeganiu). 

 odbiera świat sensorycznie i uczy się 

głównie manualnie i wizualnie. 
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DO PRZEMYŚLENIA: 
 

Na przestrzeni lat dysleksję rozwojową zdiagnozowano u wielu NIEZWYKŁYCH 
OSÓB, których osiągnięcia i dorobek w różnych dziedzinach poznał i docenił cały 
świat. 
 
Diagnozując i pracując na co dzień z uczniami dyslektycznymi – życzmy sobie, aby 
wspólne działania były dla naszych podopiecznych nie tylko wsparciem, ale  
i niezwykłą inspiracją.  
 
Chodzi o to, aby każdy uczeń z dysleksją był przez nas (Rodziców, Pedagogów, 
Psychologów, Logopedów i Nauczycieli) traktowany jak KTOŚ NIEZWYKŁY.  

 
Pamiętajmy, że ten KTOŚ w wybranej przez siebie dziedzinie ma szansę zdobyć 
„swoje własne Kilimandżaro”.  
 
Wspólnie pomóżmy mu tego dokonać, nie tylko POMAGAJĄC W NAUCE 
SZKOLNEJ, ale również, a może przede wszystkim poprzez ODKRYWANIE  
i ROZWIJANIE JEGO NIEZWYKŁYCH TALENTÓW I PASJII.  
 
Poniżej prezentujemy sylwetki znanych osób z dysleksją rozwojową. 
W każdej z dziedzin jest miejsce na któreś z naszych dzieci, uczniów, 
wychowanków ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową. 
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LITERATURA 
 

 
Hans Christian Andersen (1805-1875) 
Duński pisarz, autor najpiękniejszych baśni, był dyslektykiem. Nawet jako osoba 
dorosła nigdy nie nauczył się pisać poprawnie i jego manuskrypty zawierają wiele 
błędów charakterystycznych dla dysleksji. 
 
 

 
Adam Mickiewicz (1798-1855) 
Polski wieszcz narodowy w dzieciństwie żywił ogromną niechęć do kaligrafii. 
Często myliły mu się litery i z tego powodu powtarzał trzecią klasę.  
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Agata Christie (1890-1976) 
Autorka powieści kryminalnych. Według danych UNESCO jej utwory zajmują 
trzecie miejsce na świecie pod względem popularności po Biblii i dziełach 
Szekspira. 
 

 „Jan Kowalski”  (….- ….) 
Pisarz (poeta), autor …,  
Uhonorowany nagrodą Nobla w ……  roku. 
Był uczniem z dysleksją rozwojową. 
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 NAUKA: 
 

 
Izaak Newton (1643-1727) 
Angielski fizyk, matematyk, astronom alchemik i historyk. Znany wszystkim 
twórca zasad dynamiki, prawa powszechnego ciążenia, prawa ruchu i mechaniki 
klasycznej. Legenda głosi, że w szkole radził sobie średnio, dlatego wolał spędzać 
czas pod jabłonią, gdzie odkrył grawitację. 
 

Albert Einstein (1879-1955) 
Uważany za największego naukowca wszechczasów, autor teorii względności. 
Bardzo późno zaczął mówić, czytać nauczył się dopiero w wieku 9 lat. Miał też 
problemy z pisaniem.  Ze względu na słabą pamięć z trudem przyswajał wiedzę z 
różnych dziedzin. Duże braki przyczyniły się do tego, że oblał swój pierwszy 
egzamin na studia. Dwukrotnie stracił posadę nauczyciela z powodu trudności 
związanych z dysleksją.  
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Thomas Edison (1847-1931) 
Genialny amerykański wynalazca, samouk, twórca m.in.: żarówki, fonografu, 
kineskopu, akumulatora i hamulca. Nigdy nie przyswoił sobie zasad ortografii, 
miał też problemy z arytmetyką. W szkole nie mógł sobie poradzić, o czym pisał w 
pamiętniku. 
 

 
Aleksander Graham Bell (1847-1922) 
Z zawodu był logopedą, ale nie radził sobie dobrze z pisaniem i czytaniem, więc 
stworzył nowy środek komunikacji – telefon. (Aż strach pomyśleć, co by było, 
gdyby Bell nie był dyslektykiem.)  
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„Jan Kowalski” (…. - ….) 
Światowej sławy naukowiec, autor … wynalazków. 
Za całokształt pracy nagrodzony w roku …. 
Był uczniem z dysleksją rozwojową. 
 
 

 
POLITYKA:  

 

 
George Washington (1732-1799) 
Dyslektykiem był również pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
generał, polityk oraz naczelny wódz Armii Kontynentalnej, którego uważa się dziś 
za ojca amerykańskiego narodu. 
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Winston Churchill (1874-1965) 
Mąż stanu, polityk, premier Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. 
Otrzymał również w 1953 roku nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.  
 

 
Nelson Rockefeller (1908-1979) 
Dziś nazwisko „Rockefeller” to niemal synonim bogactwa. Najbardziej znany z 
rodu – Nelson  zasłynął dzięki swoim umiejętnościom politycznym. Był 
dyslektykiem i jednocześnie gubernatorem stanu Nowy York, a także 
wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak również autorem kilku 
książek i kolekcjonerem sztuki. 
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 „Jan Kowalski” (….-….) 
Premier rządu polskiego w latach ….-…., sławny polityk i mąż stanu. 
Autor wielu uznanych publikacji naukowych z zakresu prawa i ekonomii, …………. 
Był uczniem z dysleksją rozwojową. 
 
 
 
 

MUZYKA:  
 

 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Geniusz, dyslektyk, człowiek o skomplikowanym charakterze. Pomimo 
postępującej utraty słuchu potrafił tworzyć dzieła ponadczasowe. Czuł muzykę 
sercem i intelektem. Był perfekcjonistą – potrafił siedzieć godzinami do samego 
rana i wprowadzać poprawki do swoich dzieł. 
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John Lennon (1940-1980) 
Dyslektykiem był również jeden z Beatlesów. Dysleksja przeszkadzała mu w 
szkole, ale nie powstrzymała od stania się jednym z najgenialniejszych muzyków 
XX wieku, którego sława nie zmalała nawet po jego tragicznej śmierci. 
 
 
 

„Jan Kowalski” (…-…) 
Genialny muzyk XXI wieku. Stworzył …. utworów o ponadczasowej wartości. 
Wydał …. albumów płytowych, którymi zyskał międzynarodową sławę. 
Był uczniem z dysleksją rozwojową.  
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SZTUKA: 
 

 
Leonardo da Vinci (1452-1519) 
„Człowiek renesansu” włoski malarz, rzeźbiarz, architekt, pisarz, matematyk, 
odkrywca, wynalazca… Pisał lewą ręką, a litery kreślił od strony prawej do lewej. 
Był bacznym obserwatorem, a swoje obserwacje skrupulatnie spisywał. Sporządził 
około 13.000 stron notatek, a do naszych czasów zachowało się ich 6.000. 
 

 
Pablo Picasso (1891-1900) 
Światowej sławy malarz hiszpański, rzeźbiarz, ceramik, grafik…  (twórca kubizmu), 
poeta. 
Mały Pablo zaczął szybciej rysować, niż mówić. Widząc to jego ojciec bardzo 
szybko wziął go pod swoje skrzydła i rozwijał talent syna.  
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Andy Worhol (1928-1987) 
Amerykański artysta – jeden z przedstawicieli pop-artu, którego prace znane są na 
całym świecie. To właśnie dysleksja sprawiła, że porzucił on studia na rzecz sztuki. 
Wszystkim, a zwłaszcza jemu, wyszło to chyba na dobre. 
 

 „Jan Kowalski” (….-….) 
Słynny polski artysta plastyk. 
Tworzył w XXI wieku dzieła o tematyce związanej z … 
Wielokrotnie nagradzany za całokształt twórczości ostatnio w …. roku. 
Był uczniem z dysleksją rozwojową. 
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INŻYNIERIA I PRZEMYSŁ: 
 

 
 
Henry Ford (1863-1947) 
Amerykański, inżynier i przemysłowiec, twórca jednej z najpopularniejszych 
marek samochodowych na świecie. Problemy w szkole ze względu na dysleksję 
spowodowały, że jego dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych. Jednak znalazł 
w sobie siłę i odniósł ogromny sukces. 
 
 
 

 „Jan Kowalski” (….-….) 
Sławny polski przemysłowiec, który w 2020r. stworzył …. 
Obecnie piąty na liście najbogatszych Polaków. 
Był uczniem z dysleksją rozwojową. 
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AKTORSTWO: 
 

 
Whoopi Goldberg (1955) 
Znakomita amerykańska aktorka estradowa, filmowa i telewizyjna. Jako dziecko 
miała mnóstwo trudności w szkole, ale dopiero jako osoba dorosła dowiedziała 
się, że cierpi na dysleksję. W żaden sposób nie przeszkodziło jej to w karierze.  
 
 

 
Tom Cruise (1962) 
Obecnie jeden z najpopularniejszych aktorów Holywood. Podobnie jak matka 
cierpiał na dysleksję i z tego powodu przydzielano go do klas korekcyjnych. Będąc 
uczniem liceum wystąpił w kilku sztukach teatralnych, a potem wspierany przez 
swoją matkę poświęcił się karierze aktorskiej. 
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 „Jan Kowalski” (…-…) 
Ukończył PWST w …. . Jest aktorem teatralnym i filmowym oraz świetnym 
tancerzem. Z wielkimi sukcesami występował na wielu scenach w …. 
Za rolę …. w …. r. zdobył Oscara. 
Był uczniem z dysleksją rozwojową. 
 
 

SPORT: 
 

 
Muhammad Ali (1942-2016) 
Sławny amerykański bokser. Legendarny mistrz wagi ciężkiej mógł być w stanie 
„unosić się jak motyl” i „użądlić jak osa”. Ale ledwie mógł czytać. Dysleksja była 
jedną z pierwszych walk Ali. Powiedział, że: „Człowiek, który nie ma wyobraźni, 
nie ma skrzydeł”. 
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Magic Johnson (1959) 
Słynny amerykański koszykarz  (206 cm wzrostu i 116 kg wagi) również miał 
dysleksję. Grał w drużynie Los Angeles Lakers w latach 80-tych i 90-tych. Jest 
liderem klasyfikacji ligi MBA wszechczasów. Po zakończeniu kariery zajmował się 
profilaktyką HIV, był również przedsiębiorcą i filantropem.  
 

 „Jan Kowalski” (….-….) 
Mistrz olimpijski z roku ….  
Wynikiem … ustanowił rekord świata … 
Był uczniem z dysleksją rozwojową. 
 
 
 
 
 
 
 


