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Krzysztof Kotyniewicz 
prezes ZG PZG

Drodzy Czytelnicy, 

Na okładce naszego czasopisma jest kolorowe zdjęcie grupy młodych osób. 
To są Głusi członkowie zespołu Unmute. Z okazji Międzynarodowego Dnia Głu-
chego Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych przygotował kampanię spo-
łeczną z udziałem tego zespołu. Powstał teledysk „Głośniej niż decybele”.

Czerpanie przyjemności z muzyki jest możliwe dla osób z niepełnosprawno-
ścią słuchu a nawet całkowicie głuchych – odbierają muzykę całym ciałem, przez 
wbrację. Projekt Unmute ma na celu zwrócenie uwagi na osoby głuche w społe-
czeństwie. Został bardzo ciepło przyjęty przez słyszące społeczeństwo. Był wywiad 
w telewizji z członkami zespołu i duże zainteresowanie w mediach. O to nam cho-
dziło. Z ostatniej chwili: zespół Unmute wystąpił o udział w konkursie Eurowizji!

Aktywnie nawiązujemy kontakty społeczne. Zarząd Główny PZG był partne-
rem wydarzenia Festiwal Pięknej Książki we współpracy z Biblioteką Publicz-
ną w Piasecznie i Fundacją „Arka”im. Józefa Wilkonia. Objęliśmy Festiwal patro-
natem medialnym. W imprezie uczestniczyła grupa Głuchych, których wspierała 
w  polskim języku migowym (PJM)  tłumaczka – pani  Agnieszka Kukulska. Głusi zostali 
obdarowani ciekawymi książkami zachęcającymi do zainteresowania się czytelnictwem.

W wywiadzie z rzeźbiarzem  Mieczysławem Syposzem przedstawiamy imponujący roz-
wój Artysty, który był możliwy dzięki ogromnemu wsparciu Rodziców i ich wiary w  moż-
liwości głuchego synka. Czytamy o imponujących osiągnięciach , licznych nagrodach kra-
jowych i zagranicznych. Głusi też mogą mieć znaczący wkład w kulturę polskiej sztuki.

W wywiadzie  z Martą Abramczyk  dowiadujemy się o początkach i rozwoju Koła 
Teatralnego „Cisza na scenie” działającego przy Kole Terenowym PZG w Warszawie. 
W ciągu krótkiego czasu Głusi amatorzy teatru osiągnęli sukcesy nie tylko w Polsce, 
ale również za granicą prezentując spektakle  pt „Jeden Gest” i „Opera dla Głuchych”.

Niedawno obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Z dumą prezentujemy czytelnikom Głuchą 
nauczycielkę matematyki z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie 
panią Edytę Sapińską. Oprócz sukcesów zawodowych na polu edukacji tak trudnego  przed-
miotu, jakim jest matematyka, na uwagę zasługuje działalność pozazawodowa pani Edyty 
w  Towarzystwie Przyjaciół Warszawy i Związku Harcerstwa Polskiego – podejmuje wiele 
działań związanych z historią Warszawy, Powstaniem Warszawskim. Pani Edyta Sapińska uho-
norowana jest wieloma odznaczeniami i medalami za swoją bogatą działalność społeczną.

Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Warszawie przybliżamy osobom niesły-
szącym wiedzę o dziełach wybitnych polskich malarzy: Artura Grottgera, Józefa Cheł-
mońskiego i Jacka Malczewskiego. Jest o tym mowa w artykule „Polska siła obrazu”.

Podopieczni Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Olszty-
nie razem z członkami Koła Terenowego PZG wzięli udział w ciekawej wycieczce integracyjnej 
w ramach projektów: „Odkrywamy dźwięki” i „Zrozumieć świat”. Warto o tym przeczytać.

Serdecznie zapraszam do lektury naszego kolejnego numeru „Świata Ciszy”.

Krzysztof Kotyniewicz
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UNMUTE
Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych i niedosłyszących zespół 
"Unmute" stworzył klip do piosenki "Głośniej niż decybele". O szcze-
gółach kampanii społecznej, pomyśle na jej powstanie oraz samej re-
alizacji dowiecie się więcej z tego artykułu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych oraz Tygodnia Głuchych, Pol-

ski Związek Głuchych przygotował nietypową kampanię społeczną, w ramach 

której powstał zespół Unmute – składający się z głuchych członków. Kampanii 

towarzyszy teledysk do singlowego utworu „Głośniej niż decybele”. Autorem 

tekstu utworu jest Michał Pakuła, muzykę skomponował Michał „FOX” Król, 

teledysk wyreżyserował Łukasz Zabłocki, a zdjęcia do okładki singla wykonał 

Łukasz Ziętek.

 Jak Głusi odbierają muzykę?

Stereotypowo uważa się, że skoro Głusi nie słyszą, to nie mogą czerpać 

przyjemności z muzyki. To nieprawda. Pomysł na kampanię narodził się z po-

trzeby edukacji społecznej na temat odbioru muzyki przez osoby głuche, któ-

re kochają muzykę dokładnie tak samo jak osoby słyszące.

„Osoby niesłyszące przede wszystkim czują muzykę poprzez drgania, 

wibracje, zwiększone basy. Czują ja całym swoim ciałem, tańczą i śpiewają 

muzykę w języku migowym i tym samym słuchają jej – mówi Krzysztof Koty-

niewicz, Prezes Polskiego Związku Głuchych.

Czerpanie przyjemności z muzyki nie jest absolutnie „zarezerwowane” 

tylko dla osób słyszących. Głusi odbierają fale dźwiękowe, a więc zjawiska 

muzyczne, jednak nie za pośrednictwem narządu słuchu. Stymulację wibra-

cyjną wyczuwają całym swoim ciałem. Naukowcy udowodnili, że osoby głu-

che potrafią już od urodzenia przekładać drgania na wrażenia słuchowe, co 

daje im taką samą przyjemność jak osobom słyszącym.

Historia ujawnia przykłady osób głuchych bądź z problemami wad słu-

chu, którzy zaistnieli w świecie muzyki dzięki ogromnej determinacji i pasji 

np. Evelyn Elizabeth Ann Glennie – światowej sławy szkocka perkusistka, któ-

ra straciła słuch w wieku 12 lat a dalej kontynuowała swoją przygodę z mu-

''Chodzi o to, żeby przez muzykę 
doprowadzić do zmiany społecznej 
świadomości - niesłyszący chcą być 
słyszani.
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''Mam nadzieję, że w przyszłości  
społeczeństwo będzie bardziej otwarte 
i świadome



6 IV/2021

zyką, czy też Sean Forbes – amerykański twórca piosenek i raper, 

który stracił słuch w okresie niemowlęcym w wyniku zapalenia 

opon mózgowych a nauczył się czerpać przyjemność z muzyki 

odczuwając wibracje muzyczne.

Przykładów na to, że Głusi mają poczucie rytmu i… słucha-

ją muzyki jest wiele, jednak pokazuje to również doświadczenie 

członków zespołu UNMUTE.

„Tańczę kiedy mam ochotę, a nie kiedy mówią mi, że mogę. 

Nie słyszę żadnych ograniczeń”, „Nie słucham muzyki. Odbieram 

ją całym moim ciałem. To jest PIĘKNE!”, „Jestem głucha, jak cała 

moja rodzina. Unmute to pierwsza i najważniejsza w moim życiu 

lekcja muzyki”, „Nazywam się Zuza i jestem Głucha. Codziennie 

słucham muzyki i tańczę. Sama też tworzę teksty piosenek w PJM. 

Dzień bez muzyki jest dla mnie dniem straconym”. „Na co dzień 

tłumaczę muzykę na Polski Język Migowy. W Unmute tłumaczę, 

że głusi też kochają muzykę” – tak opisuje swoje doświadczenie 

z muzyką i projektem Unmute piątka głuchych członków zespołu 

Magdalena Wdowiarz, Julia Kramek, Alina Jagodzińska, Zuzanna 

Szymańska i Jakub Stanisławczyk.

Celem kampanii jest edukacja na temat odbioru muzyki 

przez Głuchych i stworzenie poczucia solidarności całej branży 

muzycznej, w ramach popkultury, w której powinno się znaleźć 

miejsce dla wszystkich, którzy kochają i czują muzykę.

„Jako PZG chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na po-

trzeby osób głuchych. Chcemy powiedzieć stanowczo i wyraź-

nie, że mamy już dosyć barier i ograniczeń w dostępie do języka 

migowego. Osoby głuche są równoprawnymi obywatelami, tak 

jak każdy z nas. Dlatego też wszystkie informacje powinny być 

dostępne w języku migowym. Projekt Unmute jest kontynuacją 

corocznych kampanii społecznych, które realizujemy z okazji 

Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, zwracając uwagę na to, 

że osoby głuche są wśród nas i całe społeczeństwo powinno się 

o  tym dowiedzieć” – dodaje Krzysztof Kotyniewicz.

Bogactwo popkultury w dużej mierze zależy od równości 

i  inkluzywności i chcielibyśmy, aby każdy mógł w niej znaleźć 

miejsce dla siebie. Zachęcamy wszystkich do podzielenia się te-

ledyskiem i pomocą w realizacji naszego zadania: aby w popkul-

turalnym eterze stało się głośniej o głuchych.

Chociaż są głusi i nie rozumieją języka polskiego, doskonale 

odczuwają dźwięk basu oraz towarzyszące mu wibracje. Dzięki 

temu mogą spełniać się na scenie i dumnie przedstawiać swoje 
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postulaty, walcząc przy tym o lepsze jutro dla wszystkich 

głuchych.

Stereotypy, z którymi każdy głuchy wciąż musi się 

mierzyć, w tym przypadku zaczynają się już od niedowie-

rzania, że niesłyszący rapują. - Słyszący myślą, że głuchy 

nie może odbierać muzyki. Ja pokazuję, że jest inaczej i  lu-

dzie są w ogromnym szoku – przyznaje Alina Jagodzińska. - 

Nie tylko słowa, muzykę czuję całym ciałem. Czuję drgania 

z podłogi, perkusję. To jest to, co mogę odczuwać – dodaje 

Julia Kramek.

Muzyczny pomysł zrodził się w Polskim Związku Głu-

chych, gdzie pracuje część zespołu. Tekst został przetłuma-

czony na język migowy. Później były już próby, szlifowanie 

choreografii, wreszcie kręcenie teledysku. - Głusi też mogą 

nagrywać profesjonalne teledyski, też mogą stworzyć pro-

fesjonalny zespół, który wedrze się przebojem do naszej 

świadomości – uważa Prezes Polskiego Związku Głuchych 

Krzysztof Kotyniewicz.

Chodzi o to, żeby przez muzykę doprowadzić do zmia-

ny społecznej świadomości - niesłyszący chcą być słyszani. 

- Z nami to nie jest tak, jak z prądem, którego nie wolno 

dotykać. Jesteśmy normalnymi ludźmi, żywymi – podkre-

śla Zuzanna Szymańska. - Nie chcemy, żeby słyszący nas 

traktowali w jakiś specjalny sposób. Chcemy zostać do-

strzeżeni – dodaje Jakub Stanisławczyk.

Wciąż mają jednak do pokonania sporo przeszkód. 

Zespół Unmute uwrażliwia także na to. - Są ograniczenia 

w kulturze, na przykład w kinie. Nie mogę pójść na polski 

film, bo nie ma napisów – zwraca uwagę Julia Kramek

Świat otwarty, bez barier i stereotypów, to ich muzycz-

ny manifest, który każdy powinien usłyszeć. - Te ograni-

czenia powoli przezwyciężamy. Jedną piosenką pewnie się 

nie uda, ale drugą, trzecią już może tak – przyznaje Zu-

zanna Szymańska. - Mam nadzieję, że w przyszłości społe-

czeństwo będzie bardziej otwarte i świadome – podkreśla 

Alina Jagodzińska.

Projekt udało się zrealizować dzięki współpracy Pol-

skiego Związku Głuchych oraz agencji CHANGE SERVICE-

PLAN.
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Wywiad z Mieczysławem Syposzem
Mam przyjemność przedstawić Czytelnikom pana Mieczysława Syposza – uznanego 
w świecie polskiej kultury głuchego artystę-rzeżbiarza.

Skąd pochodzisz? Jak przebiega-
ło Twoje dzieciństwo i eduka-

cja?
Urodziłem się w 1936r w miejsco-

wości Radziechowy koło Żywca. Mia-
łem pięcioro rodzeństwa. Jeden z mo-
ich braci był niedosłyszący. Przyczyną 
problemów ze słuchem u mnie i brata 
była prawdopodobnie jakaś choro-
ba wirusowa. Ja straciłem słuch cał-
kowicie. Nie było wtedy dostępu do 
aparatów słuchowych i logopedów, 
w związku z czym nie wykształciła się 
u  mnie poprawna mowa. 

Kiedy rozwinęło się u Ciebie zain-
teresowanie sztuką?

Od dzieciństwa lubiłem rysować, 
szkicować, malować. Rodzice to za-
uważyli i dostarczali mi papier rysun-
kowy, farby, kredki, itp. Później ojciec 
organizował mi glinę do lepienia, oraz 
drewno do rzeźbienia. Sam rzeźbiłem 
ptaki,  robiłem wazony, itp., co mi tyl-
ko przyszło do głowy. Miałem w Ro-
dzicach ogromne wsparcie pod tym 
względem. Nie ograniczali mnie, cie-
szyli się z moich osiągnięć.

Jak wyglądała Twoja edukacja?
Dostęp do edukacji podstawowej 

był utrudniony, bo był czas wojny 
i  okupacji. Po wojnie uczęszczałem 
do szkoły podstawowej dla słyszących 
w miejscu zamieszkania. Ale kontakt 
z  otoczeniem miałem utrudniony, 
więc rzadko do niej chodziłem. Poza 

tym, wtedy w takiej wiejskiej 
szkole uczono głównie posłu-
szeństwa i dyscypliny. 

 Rodzice szukali dla mnie 
szkoły artystycznej , jak najbliżej 
domu, bo nie chcieli się na dłu-
żej ze mną rozstawać. Dopiero 
w Państwowym Liceum Technik 
Plastycznych  w Zakopanem roz-
począłem pełną edukację, ale 
głównie z przedmiotów plastycz-
nych. W edukacji pomagali mi 
koledzy i nauczyciele. 

Dyrektor szkoły Antoni Kenar 
miał dla mnie ogromną życzli-
wość. Rozwijałem tu swój talent 
artystyczny, nacechowany ludo-

''Miałem w Rodzicach 
ogromne wsparcie.Nie 
ograniczali mnie, cieszyli 
się z moich osiągnięć.
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wością i  elementami góralskimi. 
Tworzyłem też biżuterię, maski, 
meble,  itp. przedmioty „cepe-
liowskie”.

Szkołę w Zakopanem ukoń-
czyłem w 1958r i rozpocząłem 
studia na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie na Wydziale 
Rzeźby kierowanym przez prof. 
Mariana Wnuka, które ukończy-
łem z wyróżnieniem w 1964r.

Czy miałeś kontakt ze środo-
wiskiem osób niesłyszących?

Rodzina namówiła mnie na 
nawiązanie kontaktu z panem 
Stanisławem Chracą z Koła Te-
renowego Polskiego Związku 
Głuchych w Zakopanem. Tu po-
znałem wielu innych artystów 

niesłyszących, m. in. Nikifora.
Dzięki wsparciu PZG  w 1956 

r  po raz pierwszy wziąłem udział 
w Wystawie Prac Artystów Głu-
chych zorganizowanej w Mu-
zeum Historycznym na Rynku 
Starego Miasta w Warszawie, 
gdzie moja rzeźba pt. „Chłopski 
zaprzęg” otrzymała wyróżnie-
nie.

Tą samą rzeźbę mogłem, dzię-
ki PZG, zaprezentować w następ-
nym roku na Międzynarodowej 
Wystawie Artystów Plastyków 
Głuchych w Rzymie, zorganizo-
wanej przez UNESCO z okazji 
zjazdu Światowej Federacji Głu-
chych. Też otrzymałem za nią 
wyróżnienie. 

Możesz nam opowiedzieć o 



10 IV/2021

swojej dalszej działalności na polu kultury?
 Rzeźbię w drewnie, metalu, kamieniu, ceramice i gipsie. 

Zajmuję się też konserwacją dzieł sztuki. Projektuję i wyko-
nuję meble stylowe. 

Moje osiągnięcia w rzeźbiarstwie to:
- tablica  ku czci pedagoga M. Grzegorzewskiej w setną 

rocznicę urodzin, która znajduje się na Ursynowie w War-
szawie)

- pomnik ks. Jakuba Falkowskiego przy Instytucie Głu-
choniemych na pl. 3 Krzyży w Warszawie

- współudział w realizacji pomnika „Pamięci 50 000 
Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców  pod-
czas Powstania Warszawskiego 1944 r.”

-  pomnik  „Ławeczka ” na dziedzińcu Instytutu Głucho-
niemych przedstawiający prof. Wandę Tazbir, pedagoga  
zasłużonego  dla społeczności niesłyszących  

-pomnik ks. Jakuba Falkowskiego w Topczewie
            
 - pomnik poświęcony  Głuchym Powstańcom walczą-

cym w czasie Powstania     
    Warszawskiego w 1944 r. (dla Instytutu Głuchonie-

mych w Warszawie)

Brałem też udział w wielu wystawach w kraju:
 w „Zachęcie”, Akademii Sztuk Pięknych i Galerii MDM 

w  Warszawie, w Zakopanem,  w Krakowie  i też za granicą; 
w Hadze (Holandia), w Rzymie i Arezzo (Włochy)

Nagrody i wyróżnienia, które są w moim dorobku arty-

stycznym to;
- wyróżnienie za 

pracę pt.”Studium na 
temat LOT” na kon-
kursie im. A .Bartoszka 
i  Bobowskiego, War-
szawa 1964r

-  IV nagroda na ogól-
nopolskim konkursie na 
projekt pomnika J. Ku-
socińskiego, Warszawa 
1968r

- wyróżnienie za me-
ble „Komplet szacho-
wy” na Ogólnopolskiej 
Wystawie ”Artyści Plastycy w Kręgu Cepelii”, 1973r

- I nagroda na Międzynarodowej Wystawie Artystów 
Plastyków Głuchych w Warnie (Bułgaria) za rzeźbę pt.”Ko-
niec faszyzmu” i rzeźbę króla W. Warneńczyka, 1979r

- nagroda fundacji POLCUL – Jerzy Boniecki Founda-
tion za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 
twórczości artystycznej, 2005r 

Bardzo serdecznie dziękuję Panu za wywiad.
 Na pewno nasi czytelnicy są pod dużym wrażeniem, że 

osoba  niesłysząca osiągnęła tak dużo.
W imieniu Polskiego Związku Głuchych i całej społecz-

ności skupionej w naszej organizacji, gratuluję mistrzow-
skiego dorobku  artystycznego i wkładu 
w kulturę polskiej sztuki. Życzę dużo 
zdrowia i dalszych sukcesów  artystycz-
nych w tworzeniu nowych, pięknych 
dzieł sztuki.   

K. Maciejska-Roczan                                                                                                                
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6. Festiwal Pięknej Książki 
„Piaseczno – Ludzie – Książki”

18 września 2021 roku odbył się Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno – Ludzie – Książki” orga-
nizowany przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie i Fundację „ARKA” im. Józefa Wilkonia.

Tegoroczna, szósta edycja 
ze względu na jesienną, 

deszczową aurę, odbyła się we 
wnętrzach Biblioteki Publicznej 
w Piasecznie. W poprzednich 
latach wydarzenie odbywało 
się na rynku w Piasecznie.

Wydarzenie honorowym 
patronatem objęli Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik, Starosta Powiatu 
Piaseczyńskiego Ksawery Gut 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy 

Piaseczno Daniel Putkiewicz.
Festiwal to przede wszyst-

kim święto ilustrowanych 
książek. Na kiermaszu swoje 
bestsellery oraz nowości za-
prezentowało ponad 20 wy-
dawnictw! Do udziału w FPK 
zaprosiliśmy wyjątkowych wy-
dawców, autorów, ilustratorów 
i ludzi związanych z książką. 
Na kiermaszu gościliśmy naj-
ważniejszych i najbardziej do-
cenianych wydawców książek 

ilustrowanych w Polsce, m.in.: 
Dwie Siostry, Tu się czyta (Buka, 
Format, Tako, Albus, Drugano-
ga), Nasza Księgarnia, Zakamar-
ki, Hokus Pokus, Poławiacze Pe-
reł, Widnokrąg, Media Rodzina 
i wiele innych.

Pierwsze spotkanie autor-
skie dotyczyło książki autor-
stwa Jana Kerdena pt. „Ada 
i  jej cztery przygody”, do której 
ilustracje wykonał Piotr Fąfro-
wicz. Blanka Wyszyńska-Wal-

czak rozmawiała z au-
torem oraz z aktorką 
Olgą Bończyk o książce 
i dostępności.

Inaugurację 6. Fe-
stiwalu Pięknej Książki 
rozpoczął Daniel Put-
kiewicz, burmistrz Mia-
sta i Gminy Piaseczno. 
Na scenie pojawili się: 
Józef Wilkoń,  Blanka 
Wyszyńska-Walczak 
(Fundacja ARKA im. 
Józefa Wilkonia), Łu-
kasz Krzysztof Załęski, 
dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Piasecz-
nie i  Sylwia Chojnac-
ka-Tuzimek, zastępca 
dyrektora oraz koordy-
natorka festiwalu z  ra-
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mienia biblioteki, specjalistka 
ds. promocji Urszula Bąkowska. 
Centrum Kultury w Piasecz-
nie reprezentowała dyrektorka 
Magdalena Gawrych. Na scenę 
zaproszono także Kajetanę Ma-
ciejską-Roczan, reprezentującą 
Polski Związek Głuchych, który 
objął festiwal swoim patrona-
tem. Inauguracja była tłuma-
czona na polski język migowy. 
Agnieszka Kukulska, tłumaczka 
PJM, była obecna podczas kilku 
spotkań festiwalowych.

Następnie zgromadzeni 
goście wyszli przed budynek 
biblioteki, aby uczestniczyć 
w  oficjalnym przecięciu wstęgi 
i  odsłonięciu nowej rzeźby Józe-
fa Wilkonia w Piasecznie.

Rzeźba „Psie życie” znajduje 
się przed budynkiem bibliote-
ki. Nawiązuje ona do autorskiej 
książki Józefa Wilkonia pod tym 
samym tytułem, uznanej za Naj-
piękniejszą Książkę Roku (2011) 
i nagrodzonej w konkursie Best 
Book Design from all over the 
World (2013).

Wydarzeniom kulturalnym 
na scenie towarzyszyły atrakcje 

dla dzieci. Mogły one skorzy-
stać z  warsztatów tworzenia 
zakładek, które przygotowały bi-
bliotekarki z Oddziału dla Dzieci 
i  Młodzieży.  Dużym zaintere-
sowaniem cieszyło się stoisko 
Multicentrum z robotami oraz 
tabletami. Beatriz Blanko po-
kazywała najmłodszym tajniki 
origami, a  Michał Malinowski 
z  Muzeum Bajek MuBaBao in-
spirował dzieci do tworzenia 
własnych książek przestrzen-
nych.

W sali wystawowej odbyło się 
spotkanie autorskie z fotogra-
fem Maciejem Kłosiem. Rozmo-
wę z  autorem zdjęć, ze współ-
autorką książki oraz Józefem 
Wilkoniem prowadziła Blanka 
Wyszyńska-Walczak. Spotkanie 
było tłumaczone na polski język 
migowy. Maciej Kłoś opowia-
dał o swojej najnowszej książce 
„Sztuk Mistrzowie". 

Kolejnym punktem programu 
było rozdanie autorom książki 
„Opowieści (bibliotecznym) sło-
wem pisane”. Książka składa się 
z 21 opowiadań nagrodzonych 
lub wyróżnionych w konkursie 

„Piaseczyńskie wyzwanie na 
opowiadanie”, który na początku 
roku przeprowadziła biblioteka. 
Ilustracje do antologii stworzyła 
lokalna artystka Nika Jaworow-
ska-Duchlińska. Podczas spotka-
nia wręczała pisarzom oryginały 
portretów.

Ostatnie spotkanie autorskie 
dotyczyło książki „Opowieści 
z  miasta z piasku”. Na scenie 
zagościła autorka książki dla 
najmłodszych, inspirowanej Pia-
secznem, Lidia Iwanowska-Szy-
mańska oraz wspomniana już 
ilustratorka Nika Jaworowska-
-Duchlińska, która wykonała ry-
sunki także do tej książki. 

Na scenie zagościli również 
młodzi wykonawcy ze szkoły 
Be Music. Z recitalem piose-
nek Marka Grechuty, Wojciecha 
Młynarskiego oraz innych bar-
dów wystąpił Robert Moskwa. 
Wieczorem odbył się niezwykły, 
klimatyczny koncert Pablopavo 
z  zespołem Ludziki.

W ramach Festiwalu odbyło 
się łącznie 9 wystaw. Na terenie 
Biblioteki Publicznej w Piasecz-
nie, ul. Jana Pawła II 55, dostęp-



13IV/2021

ne były trzy ekspozycje ilustracji: Piotra Sochy do 
wystawy „Pszczoły”, Niki Jaworowskiej-Duchliń-
skiej do książki „Opowiadania (bibliotecznym) 
słowem pisane” oraz dziecięcych prac inspirowa-
nych opowiadaniem „Ada         i jej cztery przy-
gody”. W głównej sali wystawowej można było 
oglądać portrety fotograficzne przedstawicieli 
świata polskiej kultury pt. „Sztuk Mistrzowie” 
Macieja Kłosia.

Pozostałe ekspozycje były zlokalizowane 
w  różnych punktach Piaseczna i gminy. „Mistrz 
w Piasecznie” czyli wystawa przybliżająca postać 
Józefa Wilkonia była prezentowana w filii biblio-
teki przy ulicy Kościuszki 49. Wystawa prac Józefa 
Wilkonia pt. „Pawie” – przy Skwerze Kisiela; ilu-
stracji do książki „Ada i jej cztery przygody” Pio-
tra Fąfrowicza – w budynku Przystanku Kultura 
przy Rynku, ilustracji Józefa Wilkonia – w Zakątku 
Kultury oraz rysunków do wydawnictwa „Psie ży-
cie” w punkcie bibliotecznym w Kamionce.

Tegoroczną edycję wyróżniał duży nacisk na 
szeroko rozumianą dostępność. Część wydarzeń 
była tłumaczona na polski język migowy, a przy 
scenie wyznaczyliśmy strefę z pętlą indukcyjną 
dla osób niedosłyszących. Teren Festiwalu - bu-

dynek biblioteki - był dostępny dla osób z ogra-
niczoną sprawnością ruchową. Partnerem wyda-
rzenia był Polski Związek Głuchych oraz Fundacja 
Polska Bez Barier, a patronatem medialnym festi-
wal objął m.in. magazyn „Świat Ciszy”.

Urszula Bąkowska
Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Inauguracja była tłumaczona 

na polski język migowy. Agnieszka 

Kukulska, tłumaczka PJM, była obecna 

podczas kilku spotkań festiwalowych.
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Warszawski Teatr Głuchych
Wywiad z Martą Abramczyk

Dzień dobry. Dziękuję za zgodę na udział w wywia-
dzie. Czy mogłabyś się przedstawić Czytelnikom 
naszego Świata Ciszy? 

Nazywam się Marta Abramczyk. Od bardzo wcze-
snego dzieciństwa mam obustronną głuchotę. Z po-
czątku wspierałam się czytaniem z ruchu ust (a od 
liceum - językiem migowym), a od 11 lat dodatkowo 
wspomagam swój słuch implantem ślimakowym. 
Późno się nauczyłam migowego, gdyż chodziłam do 
szkoły dla dzieci słabosłyszących, gdzie migowy nie 
funkcjonował - a jeśli któryś z uczniów znał PJM, to 
nam zabraniano i zwracali uwagę byśmy na prze-
rwach nie migali. 

Jak wyglądała Twoja edukacja?

Jestem absolwentką SWPS (Szkoła Wyższa Psycho-
logii Społecznej) Uniwersytetu Humanistyczno-spo-
łecznego, choć przed podjęciem  studiów wielo-
krotnie rozważałam kierunek artystyczny, aktorski 
lub filmowy (np. reżyserię). Wówczas zwyciężała za 

każdym razem obawa, że nie znajdę pracy w swoim 
zawodzie (np. jako aktorka lub reżyserka), gdyż nie 
mówiło się wtedy o naszej społeczności osób z nie-
pełnosprawnością słuchu oraz w Warszawie nie ist-
niał jako taki teatr głuchych. Obecnie wiem, że jeśli 
czegoś nie ma, to trzeba to stworzyć. Gdy zaczęłam 
działalność w Polskim Związku Głuchym Oddziale 
Mazowieckim, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to 
brak koła aktorskiego, teatralnego, chociażby ama-
torskiego. Mnie to zdziwiło. Moja mama pracując 
w  Domu Kultury od zawsze prowadziła koło teatral-
ne (w którym również występowałam, przeważnie 
jako jedyna głucha). Wtedy postanowiłam to uru-
chomić, z pomocą mojej mamy.

Jesteś działaczem społecznym Polskiego Związ-
ku Głuchych. Już 5 lat jesteś prezesem Koła PZG 
w  Warszawie. Wcześniej też udzielałaś się spo-
łecznie w naszej organizacji. To jest bardzo odpo-
wiedzialna i trudna funkcja. Zwłaszcza w ostatnim 
czasie, gdy mamy pandemię wirusa Covid.
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Niestety pandemia mocno ograniczyła naszą dzia-
łalność w sferze kultury. Niektóre wyjazdy (z "Jed-
nym Gestem" - Teatr Nowy) zostały odwołane, nasz 
debiut nad którym pracowaliśmy prawie dwa mie-
siące (z użyciem masek) w naszym Kole Terenowym 
"Cisza na Scenie" musieliśmy zakończyć, gdyż już 
wszędzie się pojawiły restrykcje i kłopot ze zgroma-
dzeniem się wszystkich aktorów w jednym miejscu 
(było jednocześnie 11 osób w bardzo bliskiej odle-
głości). Zamiast tego przestawiliśmy się na działal-
ność on-line: udało się pozyskać środki z NCK (Na-
rodowe Centrum Kultury), na realizację "Miganych 
Lektur", w ramach którego nasi aktorzy przekładali 
na PJM polskie lektury. Było to dla nas coś nowego, 
gdyż chyba  po raz pierwszy przekład najpierw był 
na PJM, a dopiero potem słyszący aktorzy (z teatru 
Ateneum) podkładali głos. 
W czasach wzmożonych restrykcji w naszym kółku 
teatralnym przy PZG pracowaliśmy on-line: aktorzy 
dostawali scenariusz (także w PJM), który omawia-
liśmy na spotkaniach przez zoom i później każdy na-
grywał określone scenki w domu, własną komórką. 

Wbrew pozorom nie była to łatwa praca, wymagała 
ona większej organizacji i dyscypliny.

Chciałabym się skupić na Twojej, bardzo ciekawej 
i dynamicznie rozwijającej się  działalności arty-
stycznej w środowisku Głuchych w Warszawie.

Naszym pierwszym kamieniem milowym było 
utworzenie Koła Teatralnego "Cisza na Scenie" przy 
PZG. Z początku chętnych było mało, i nasze spo-
tkania raczkowały. Wtedy też zorientowaliśmy się, 
że najlepiej wychodzą nam... filmiki, które potem 
montujemy i wrzucamy do sieci. Wtedy odkryliśmy 
coś, co pozwoli nam zyskać większy zasięg i roz-
głos. Nasza grupka niedługo potem urosła, obecnie 
tworzymy ponad 10-osobową grupkę pasjonatów. 
I  wtedy nadszedł drugi kamień milowy....
Nowy Teatr poszukiwał głuchych aktorów do spek-
taklu. Z początku miał być to mały spektakl o języ-
kach migowych z różnych krajów. Poszukując ich 
znaleźli nas w sieci. I tak nawiązaliśmy współpracę.
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Reżyserowi spodobała się nasza otwar-
tość i postanowił zmienić scenariusz 
- na taki, który pokazuje nasz świat - 
Głuchych i słabosłyszących migających. 
Okazało się to  strzałem w dziesiątkę: 
dostaliśmy w sumie 4 nagrody i wyróż-
nienia w festiwalach teatralnych oraz 
zwiedziliśmy 19 miast (większość za 
granicą) - zaliczyliśmy nawet Wuzhen 
w  Chinach!  
Niestety, w spektaklu przewidziano 
miejsce i wynagrodzenia tylko dla czte-
rech aktorów, ale pomogło nam zdobyć 
doświadczenie oraz szukać następnych 
zainteresowanych współpracą. 
I co ciekawe, długo szukać nie musieli-
śmy - a właściwie i tym razem zaintere-
sowani nas pierwsi znaleźli. Kolejnym 
spektaklem była "Opera dla Głuchych" 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 
(2018 rok). Był to spektakl wymagający 
dużo większego nakładu organizacyjne-
go, gdyż występuje w nim 12 osób (6 
naszych głuchych aktorów i 6 aktorów 
z Teatru Studio). O ile "Jeden Gest" jest 
uważany za spektakl skierowany głów-
nie do słyszących widzów, to "Opera 
dla Głuchych" jest skierowana także dla 
głuchych widzów. I faktycznie - otrzymy-
wałam wiele informacji zwrotnej od głu-
chych, że im się bardzo podobało przed-
stawienie. 
Oba spektakle ("Jeden Gest" i "Opera 
dla Głuchych") są wznawiane co jakiś 
czas w Warszawie - zapraszam każdego!
Oczywiście, do tego czasu pojawiało 
się (i nadal pojawia!) kilka mniejszych 
akcji kulturalnych, na przykład ostatnia 
wystawa "Czas bezruchu" (autorstwa 
Kuby Krzewińskiego i Karola Tymińskie-
go) w ramach Głuchogalerii, w której 
głównymi elementami wystawy jest... 
wiatr oraz raz moje miganie. Albo mini 
spektakl muzyczny, który wystawi-
my 26 września (najprawdopodobniej 
w  Krytyce Politycznej na Jasnej 10/3 
w Warszawie), gdzie będziemy grali na 
perkusji. Albo zeszłoroczna realizacja 
3-częściowego filmu "Głuchy Czerwony 
Kapturek", gdzie - co naszym wówczas 
nowatorskim pomysłem było - widzowie 
na Facebooku mogli zadecydować o dal-
szych działaniach głównych bohaterów. 
Zainteresowanych zapraszam na stronę: 
istotne.pl
Oczywiście jednocześnie prowadzimy 

cały czas nasze działania w Kole Teatralnego "Cisza na Scenie", gdzie nie 
tylko rozwijamy nasze zainteresowania, ale też wspólnie tworzymy sce-
nariusze, realizujemy własne pomysły. Oprócz aktorstwa scenicznego lu-
bimy też się śmiać - więc mamy dużo wspólnego i lubimy to realizować. 
Każdy uczestnik wkłada w filmiki nie tylko swoje umiejętności aktorskie, 
ale też i pomysły. Bardzo często było tak, że z "suchego scenariusza", po 
burzy mózgów wychodziły fajne perełki, które zdobywały duży zasięg oraz 
duże zainteresowanie.

Serdecznie dziękuję za interesujący wywiad.
W imieniu Czytelników życzę całemu Zespołowi dalszych sukcesów na 
polu teatralno-filmowym. Z niecierpliwością oczekujemy nowych spek-
takli i nowych filmików. Może spróbujecie nakręcić film pełnometrażo-
wy ?
 Życzymy powodzenia.

Wywiad przeprowadziła: 
K. Maciejska-Roczan

''Reżyserowi spodobała się nasza otwar-
tość i postanowił zmienić scenariusz 
- na taki, który pokazuje nasz świat - 
Głuchych i słabosłyszących migających.
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"Polska. 
Siła obrazu" w PJM

Artur Grottger, „Polonia", 1862

Rysunki z cyklu „Polonia” oraz póź-
niejszego cyklu „Lithuania” należą 
do najbardziej podniosłych i wzru-
szających upamiętnień polskich 
zrywów niepodległościowych. 
Często reprodukowane, stały się 
najpopularniejszymi ilustracjami 
wydarzeń powstania styczniowego, 
z lat tysiąc osiemset sześćdziesiąt 
trzy – tysiąc osiemset sześćdziesiąt 
cztery. Na wystawie prezentujemy 
reprodukcje, wykonane w technice 
heliograwiury, dziewięciu prac skła-
dających się na cykl „Polonia”.
Grottger tworzył plansze z rysun-
kami na bieżąco, jeszcze w czasie 
powstania. W chwili jego wybu-
chu mieszkał w Wiedniu. Pragnął 
dołączyć do walki, ale ostatecznie 
przyjaciele przekonali go, że lepiej 
przysłuży się ojczyźnie na polu sztu-
ki. Zaangażowanie w sprawę polską 
malarz przypłacił procesem sądo-
wym oraz utratą stypendium cesar-
skiego. 

Cykl „Polonia” pokazuje sceny 
z  powstania styczniowego: przygo-
towanie do walki, leśną potyczkę, 
dwór szlachecki spustoszony przez 
rosyjskich żołnierzy czy wreszcie – 
opłakiwanie poległych. W prezen-
towanych dziełach artysta skupia 
się na swoich rodakach – żołnier-
zach i bezbronnych ofiarach. Wróg 
pozostaje niewidoczny. Widać jedy-
nie przerażające skutki jego działań. 
Grottger opowiada o tragedii naro-
du, podkreśla heroiczny charakter 
walki. Sięga w tym celu po roman-
tyczny język formalny, teatralizację 
bohaterów, patetyczne gesty. Od-
wołania do ikonografii typowej dla 
malarstwa historycznego i religijne-
go umożliwiały zrozumienie sensu 
dzieł (i wydarzeń, o których opo-
wiadały) również za granicą, a  tak-
że dodawały cyklowi uniwersalnego 
charakteru.
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Józef Chełmoński, „Kozacy", 1885

Józef Chełmoński, jeden z najważniejszych polskich ma-
larzy nurtu realizmu, podejmuje w prezentowanym dzie-
le temat powstania styczniowego. Sam artysta był zbyt 
młody, aby wziąć udział w tym zrywie. Miał wówczas 
zaledwie czternaście lat. W pomoc powstańcom zaanga-
żowany był natomiast jego ojciec: jako wójt wystawiał 
fałszywe dokumenty i w ten sposób ratował Polaków za-
grożonych aresztowaniem.
W przeciwieństwie do Artura Grottgera, Chełmoński 
nie przedstawia swoich rodaków, lecz wrogów – oddział 
kozacki w rosyjskich mundurach, tłumiący powstanie. 
Kolumna jeźdźców z przytroczonymi do siodeł lancami 
zdaje się ciągnąć bez końca. Zmęczeni, zagubieni, pozba-
wieni są wszelkiej indywidualności. Nie wiadomo, skąd 
przychodzą ani dokąd zmierzają. W ten przenikliwy, choć 
odarty z heroizmu i patosu sposób, tak różny od ujęcia 
Grottgera, Chełmoński obrazuje prozę żołnierskiego ży-
cia i jednocześnie mówi o nieuniknionej porażce Pola-
ków w powstaniu styczniowym. 
W obrazie możemy odnaleźć cechy charakterystycz-
ne dla malarstwa Chełmońskiego: precyzję obserwacji, 
niepokojący realizm przedstawienia i sugestywne, wra-
żeniowe operowanie plamą barwną, przy ograniczeniu 
gamy kolorystycznej. Grozę potęguje zasnute chmurami 
niebo. 
Artysta spędził wiele lat w Paryżu. Mieszkał tam od tysiąc 
osiemset siedemdziesiątego piątego roku. Zyskał dużą 
popularność i osiągnął sukces finansowy, głównie dzięki 
efektownym, dynamicznym scenom z życia wsi. Narasta-
jąca tęsknota za Polską miała wpływ na drugi, nastrojo-
wy nurt jego twórczości. Na początku lat osiemdziesią-

tych kilkakrotnie powracał do tematów inspirowanych 
wspomnieniami tysiąc osiemset sześćdziesiątego trze-
ciego roku
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Jacek Malczewski, „Na etapie", 1883/1890

Jacek Malczewski, podobnie jak Józef Chełmoński, był w dzie-
ciństwie świadkiem powstania styczniowego. Jako dojrzały ar-
tysta zmagał się z ciężarem tych doświadczeń. Stworzył wiele 
dzieł wpisujących się w bogatą ikonografię zrywów niepodle-
głościowych, czerpał między innymi z tradycji przedstawień Ar-
tura Grottgera, również prezentowanych na wystawie. 
Na obu obrazach, zaliczanych do cyklu tak zwanych kompozycji 
sybirskich Malczewskiego, widzimy grupki Polaków zesłanych 
na Syberię po upadku powstania. Piesza kolumna prowadzo-
na przez żołnierzy zatrzymała się na odpoczynek wewnątrz tak 
zwanego etapu. Tak określano w Rosji budynki pełniące funk-
cję aresztu, w których stawali skazańcy podczas niebezpiecznej 
wędrówki na miejsce zesłania, trwającej od kilku do kilkunastu 
miesięcy. Droga ta odbywała się właśnie „etapami”, od etapu 
do etapu. Bohaterowie to mężczyźni w różnym wieku, reprezen-
tujący różne grupy społeczne zaangażowane w walkę o niepod-
ległość. Noszą charakterystyczne ciężkie płaszcze – szynele – 
które można odnaleźć na wielu obrazach Jacka Malczewskiego. 
Za sprawą użytych środków formalnych dzieła te zaliczają się 
do nurtu malarstwa późnego realizmu. Przewaga szarych i bru-
natnych barw potęguje wrażenie smutku. Obrazy kontrastują 
z  późniejszymi kompozycjami artysty, symbolistycznymi i peł-
nymi kolorów. Przedstawienia etapów są odarte z jakiejkolwiek 
idealizacji. Kierują uwagę widza na nędzę, upokorzenie i cier-
pienie skazańców. Pobudzają patriotyczne uczucia, gdyż w losie 
zesłańców można upatrywać analogii do niedoli Polski. 

Wszystkie materiały zostały udostęp-
nione dzięki uprzejmości Muzeum Na-
rodowego w Warszawie.
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Niesłysząca nauczycielka matematyki
Edyta Sapińska

Niedawno obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji chciałabym przed-
stawić Czytelnikom „Świata Ciszy” panią Edytę Sapińską – niesłyszącą na-
uczycielkę matematyki z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych 
im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, na ul. Łuckiej.

Witam serdecznie. Dziękuję za zgodę na wywiad.
Na początku proszę się przedstawić naszym Czytelnikom.
Też witam. Dziękuję za zaproszenie do wywiadu. Nazywam się Edyta Sapińska. Jestem 
osobą niesłyszącą od urodzenia, mam młodszego brata również niesłyszącego.

Jak wyglądała Twoja droga edukacji? Jak doszłaś do momentu, że zostałaś zatrudniona 
w szkole jako nauczycielka?
Skończyłam Liceum Zawodowe nr 31 o kierunku zecer w Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Głuchych przy ul. Łuckiej w Warszawie. Również zdałam maturę. W okresie nauki 
w liceum byłam najlepszą uczennicą, brałam udział w I Ogólnopolskich Zawodach Mate-
matycznych zajmując II miejsce. Zostałam przyjęta na studia bez egzaminu w 1992 r.
Studiowałam matematykę w byłej Wyższej Szkole Pedagogiczno-Rolniczej (obecnie: Uni-
wersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) w Siedlcach. Pisałam pracę magisterską pt. „Ma-
tematyczny słownik języka migowego” i również publikowałam artykuły w  czasopiśmie 
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''Z moich doświadczeń myślę, że najlepiej 
stosować motywację pozytywną oraz 
metodę: dowartościowującą, które mo-
bilizują do wysiłku i samodzielności.

„Świat Ciszy” oraz wydałam książkę 
„Język migany - w szkole 2”. 
Ukończyłam studia w 1997 roku 
i  zaraz po studiach, od września 
rozpoczęłam pracę jako nauczyciel 
matematyki w szkole podstawowej 
w Instytucie Głuchoniemych na pl. 3 
Krzyży w Warszawie. Najpierw przez 
2 lata pracowałam jako wychowawca 
w internacie. Po tym czasie zostałam 
zatrudniona jako nauczyciel matema-
tyki w szkole średniej w OSWG na ul. 
Łuckiej, gdzie pracuję do dziś.
Ukończyłam też 2 dwa kierunki stu-
diów podyplomowych: surdopeda-
gogikę na Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej w Warszawie i wychowanie do 
życia w rodzinie na Uniwerstycie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w  Ło-
miankach pod Warszawą.
Skąd przyszedł mi do głowy pomysł, 
żeby zostać nauczycieką? 
Kiedyś, jak byłam jeszcze w szkole 
podstawowej, w klasie III wychowaw-
czyni p. Ewa poczuła się źle w czasie 
lekcji i poprosiła mnie, abym opieko-
wała się klasą i rozwiązywała z nimi 
proste zadania matematyczne. Pani 
Ewa powiedziała mojej mamie, że 
w przyszłości zostanę nauczycielką. 
Przez kilka lat nie myślałam o tym. 
Mijały lata, a ja będąc uczennicą 

w  szkole podstawowej i potem w liceum nadal pomagałam w nauce z mate-
matyki koleżankom i kolegom na lekcjach, a nawet na przerwach. 
Po ukończeniu liceum długo zastanawiałam się, co dalej mam robić. Ówcze-
sny dyrektor OSWG na Łuckiej p. prof. Bogdanem Szczepankowskim (rów-
nież matematyk) zaproponował mi studia w szkole wyższej dla osób niepeł-
nosprawnych w Siedlcach. Po studiach podjęłam pracę jako nauczycielka.

W jakiej szkole uczysz matematyki? Na jakich poziomach?
W latach szkolnych 1997/8-1998/9 pracowałam w szkole podstawo-
wej w  Instytucie Głuchoniemych, uczyłam matematyki klasy V i VI. Od 
1999/2000 roku szkolnego pracuję w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Głuchych w  Warszawie, uczyłam matematyki w szkole zawodowej, liceum 
zawodowym, liceum profilowym, technikum po ZSZ, trzyletnim liceum ogól-
nokształcącym po gimnazjum – na poziomie podstawowym, czteroletnim 

technikum po gimnazjum – na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym, szkole 
branżowej I stopnia po szkole podstawo-
wej, a obecnie uczę w czteroletnim liceum 
ogólnokształcącym po szkole podstawo-
wej – na poziomie podstawowym, pięcio-
letnim technikum po szkole podstawowej 
– na poziomie rozszerzonym.

W jaki sposób udaje ci się wytłumaczyć 
niesłyszącym uczniom trudne pojęcia 
matematyczne?
Zaobserwowałam pewne trudności w  na-
uczaniu matematyki młodzieży niesłyszą-
cej w szkole średniej. Wszystkie one zwią-
zane są, moim zdaniem, z kwestią języka 
oraz powiązanymi z tym zagadnieniami 
rozwoju myślenia u dzieci i młodzieży 
głuchej. Do podstawowych problemów 
należy zaliczyć: niezrozumienie lub duże 
problemy ze zrozumieniem pewnych za-
gadnień, takich jak np. odejmowanie 
z  „pożyczeniem”, dzielenie pisemne, 
ułamki, procenty, a nawet pojęcia geome-
tryczne. Napotyka się także bardzo często 
trudności w zrozumieniu zadań z treścią. 
Uczniowie, którzy mają  trudności języko-
we,  potrzebują fachowej pomocy. Jeżeli 
jej nie otrzymają, to pojawiają się niepo-
wodzenia i niechęć do nauki matematyki. 
Towarzyszą temu silne napięcia emocjo-
nalne, które odbijają się niekorzystnie na 
rozwoju osobowości i zanika motywacja 
do nauki. 
Jaką metodę wypracować, by uczniów 
zachęcić do nauki? Z moich doświadczeń 
myślę, że najlepiej stosować motywację 
pozytywną oraz metodę: dowartościowu-
jącą, które mobilizują do wysiłku i samo-
dzielności. Należy stwarzać również moż-
liwości uzyskania oceny dobrej i bardzo 
dobrej za aktywną postawę w wykonywa-
niu ćwiczeń na tablicy, systematyczną pra-
cę, samodzielność w opanowaniu podsta-
wowych umiejętności i koncentrację na 
lekcji oraz znajomość języka migowego.
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W kilku Ośrodkach dla niesłyszących 
w  Polsce zatrudnieni są niesłyszący na-
uczyciele matematyki. Doskonała zna-
jomość języka migowego przez nauczy-
cieli niesłyszących pozwala przełamać 
trudności wspomniane przeze mnie po-
wyżej. Między głuchym uczniem a  głu-
chym nauczycielem nie ma żadnej barie-
ry językowej. Nauczyciel jest w  stanie 
przekazać w sposób zrozumiały głuche-
mu uczniowi wszelkie treści i  w  pełni 
zrozumieć napotkane na swej drodze 
pedagogicznej, problemy i potrzeby po-
szczególnych osób. Za pomocą języka 
migowego przekazać można wszystkie 
treści, jednakże istnieją również pewne 
ograniczenia, które nauczyciel matema-
tyki musi w swojej pracy uwzględniać. 
Należy do nich m.in. brak znaków języka 
migowego dla niektórych pojęć i zagad-
nień z obszaru matematyki. Wynika to 
z pomijania przez wiele lat i ignorowa-
nia roli języka migowego w  nauczaniu 
niesłyszących. Przez wiele lat kładziono 
nacisk na metodę oralną nauczania głu-
chych i potrzebne w nauczaniu mate-
matyki znaki języka migowego nie miały 
okazji się wykształcić.

Czy istnieje jakiś podręcznik lub słow-
nik z pojęciami matematycznymi w ję-
zyku migowym?
W mojej pracy magisterskiej pt. „Ma-
tematyczny słownik języka migowego” 
w 1997 roku ujęłam ten temat. Publi-
kowałam też artykuły w czasopiśmie 
„Świat Ciszy” nr 10-11 (grudzień 1998/
styczeń 1999) i nr 2/99 (luty 1999) oraz 
w książce Włodzimierza Pietrzaka „Ję-
zyk migany w szkole 2” na temat: Lekcja 
matematyki na stronie 109-127, wyd. 
2001 r., (WSiP, wydanie drugie zmienio-
ne).

 Czy masz uczniów, którzy pokochali 
matematykę, tak jak Ty i poszli w Two-
je ślady?
Tak, miałam takiego ucznia. Obecnie 
studiuje finanse i rachunkowość w Aka-
demii Leona Koźmińskiego w Warsza-
wie.

 Co mogłoby Ci pomóc w pracy nauczy-
cielskiej?
Bardzo pomogo mi uczestnictwo w pro-
jektach edukacyjnych skierowanych na 
doskonalenie nauczycieli.
Brałam udział z niesłyszącą nauczyciel-
ką matematyki i młodzieżą w projekcie 
„E-matematyka w PJM” w ramach pro-

gramu grantowego mPotęga finanso-
wanego przez Fundację mBanku. Ce-
lami projektu były: dostępność treści 
związanych z matematyką dla osób głu-
chych w Internecie, popularyzowanie 
matematyki w środowisku osób niesły-
szących, przekazywanie treści matema-
tycznych w Polskim Języku Migowym 
oraz wyrównywanie braków w wiedzy 
z tego zakresu wśród uczniów. Projekt 
zakładał nagranie filmów edukacyjnych 
z matematyki m.in. na temat liczb rze-
czywistych w różnych postaciach, wy-
konywania działań na potęgach, pier-
wiastkach. Można to znaleźć na stronie 
http://www.strona.oswg-wawa.edu.pl/
projekty/e-matematyka-w-pjm.

Z dwiema nauczycielkami matematy-
ki uczestniczyłam  w innym  projekcie: 
„Matematyka w Polskim Języku Mi-
gowym” Fundacji „Deaf Respect”. Ten 
projekt zwyciężył w programie Fundusz 
Sektora 3.0 i otrzymał nagrody finanso-
we ufundowane przez Polsko-Amery-
kańską Fundację Wolności w styczniu 
2019 roku.
Projekt „Matematyka w PJM” był skie-

rowany do niesłyszących uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, absolwentów sła-
bosłyszących i głuchych. Celem projek-
tu było stworzenie platformy z kursem 
przygotowującym do zdania matury 
z  matematyki. Osoby niesłyszące mają 
duże problemy ze zdaniem tego egza-
minu. Nasz kurs online przygotowujący 
do matury z matematyki ma za zadanie 
wytłumaczyć w języku migowym zawi-
łości matematyczne i przygotować do 
osiągnięcia jak najlepszego wyniku z eg-
zaminu z matematyki. Na polskim rynku 
nie ma takiego kursu, który by w języku 
migowym objaśniał zadania matema-
tyczne.
Bardzo ważną rzeczą dla młodzieży głu-
chej jest otrzymanie świadectwa matu-
ralnego. Daje to możliwość pójścia na 
studia oraz zwiększa szanse na znalezie-
nie dobrej pracy.
Efekty tej pracy można znaleźć na Fa-
cebooku pod hasłem: „Matematyka 
w  PJM”. 

Oprócz pracy w szkole od dawna pa-
sjonujesz się historią Warszawy. Otrzy-
małaś nawet nagrodę za społeczne za-
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angażowanie w tym temacie. Jaka to 
nagroda? Skąd się wzięło u Ciebie za-
interesowanie historią Waszawy? Czy 
mogłabyś nam opowiedzieć o tym?
Historia Warszawy jest moją pasją. 
Jestem aktywnym działaczem Towa-
rzystwa Przyjaciół Warszawy od 2005 
roku. W OSWG od wielu lat prowadzę 
Koło Młodego Przyjaciela Warszawy, 
w  którym dzieci zainteresowane hi-
storią i wiedzą o Warszawie zdobywają 
odznaki 3-stopniowe poprzez uczest-
nictwo w prelekcjach, jak również po-
przez wycieczki do ciekawych miejsc i 

zabytków Warszawy i też udział w  raj-
dach po historycznych miejscach War-
szawy. 
Współpracuję z Towarzystwem Przy-
jaciół Warszawy przy organizacjach 
wszelkich ogólnowarszawskich imprez 
kulturalnych, oświatowych i roczni-
cowych jak np. „Łazienki Królewskie 
w moich oczach”, „60 lat Powstania 
Warszawskiego”, „50 lat PKiN”, „170 
lat Warszawskiej Straży Pożarnej”, 
„155-lecia Wedla”, „166-lecia Wyści-
gów Konnych”, Jestem współorgani-
zatorem dla ogólnowarszawskich mię-
dzyszkolnych konkursów z okazji: „60 
lat Powstania Warszawskiego”, „50 
lat PKiN”, „155-lecia Wedla”, „166-le-
cia Wyścigów Konnych”, „100-lecie 
Elektrycznych Tramwajów Warszaw-
skich”, 170-lecie Warszawskiej Straży 
Pożarnej”, „Janina Ochojska – działal-
ność misyjna dla Polski i świata. PAH” 
w  2012 r., „Konstytucje Rzeczypospo-
litej” oraz wystaw pokonkursowych. 
Największym społecznym przedsię-
wzięciem TPW była organizacja i  pod-
sumowanie Ogólnowarszawskiego 
Międzyszkolnego Konkursu „200 rocz-
nica urodzin kompozytora Fryderyka 
Chopina”, gdzie zgłosiło się 119 szkół 
w tym i specjalnych wraz z 1300 pra-
cami z 7 kategorii. Podsumowanie od-
było się 26 marca 2010 r. w Bielańskim 

Centrum Edukacji Kulturalnej w  War-
szawie. 
Przybliżam też historię Powstania War-
szawskiego poprzez organizowanie wy-
cieczek do miejsc związanych z Powsta-
niem.
Przygotowuję młodzież do Międzysz-
kolnego Konkursu Wiedzy o Grobie 
Nieznanego Żołnierza pt. „Spotkania 
młodych z Nieznanym Żołnierzem” 
(coroczna edycja). Opracowałam wraz 
z młodzieżą album z prezentacją mul-
timedialną „90 lat Święta Niepodległo-

ści” na międzyszkolny konkurs.
Byłam współautorem „Medalu im. Kry-
styny Krahelskiej – Pamięci Powstania 
Warszawskiego” oraz autorką opraco-
wania dyplomu i legitymacji Odznaki 
Honorowej im. Krystyny Krahelskiej 
– pamięci Powstania Warszawskiego 
1944 i opracowania dyplomu i legity-
macji Odznaki Honorowej Stefana Sta-
rzyńskiego – Prezydenta Warszawy. 
Przygotowałam prace fotograficzne do-
kumentujące działalność Krystyny Kra-
helskiej dla Włoszki przygotowującej 
pracę magisterską o Jej życiu.
Za upowszechnienie wśród uczniów 
wiedzy o Warszawie, integrowanie 
społeczności szkolnej wokół działań na 
rzecz Warszawy, branie udziału w uro-
czystościach rocznicowych odbywają-
cych się w stolicy oraz współpracę ze 
środowiskiem lokalnym działającym na 
rzecz edukacji varsavianistycznej, przy-
czyniłam się do zdobycia dla Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych 
4 certyfikatów „Varsavianistyczna Szko-
ła”.
Mam zaszczyt być odznaczoną licznymi 
medalami: Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Medalem Jordana, Od-
znaką Przyjaciel Dziecka, Nauczyciel 
Kraju Ojczystego PTTK, Pro Memoria, 
Zasłużony dla Kultury Polskiej, Srebrny 
Krzyż Zasługi RP, Srebrna Odznaka PZG, 
Srebrna Odznaka Honorowa Ruchu 
Przyjaciół Harcerstwa.

 To piękna i patriotyczna jest Twoja pa-
sja – zafascynowanie Warszawą, naszą 
stolicą. Wymaga też dużo Twojej pracy 
i zaangażowania.
Mogłabyś nam opowiedzieć o Twoim 
drugim hobby – harcerstwie?
W roku szkolnym 1982/1983 należa-
łam do Gromady Zuchowej w Instytu-
cie Głuchoniemych a potem do druży-
ny żeńskiej z hm. Wandą Tazbirówną. 

''Między głuchym uczniem a głuchym 
nauczycielem nie ma żadnej bariery językowej. 
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Byłam na koloniach zuchowych i kilka 
razy na obozie harcerskim na Mazurach. 
Byłam przyboczną, a obecnie jestem 
przewodnikiem instruktorskim w dru-
żynie harcerskiej szczepu „Tęcza” przy 
Instytucie Głuchoniemych. Piastowałam 
funkcję oboźnej na corocznych obozach 
harcerskich. Wielokrotnie byam wyróż-
niana za swoją pracę społeczną na tym 
pou.
Brałam czynny udział w latach 2003-
2012 w corocznym festynie naukowym 
organizowanym przez Radio Bis i Cen-
trum Nauki „Kopernik” na Podzamczu 
i  na Stadionie Narodowym w Warsza-
wie. Popularyzowałam naukę polskiego 
języka migowego i prowadziłam Łami-
główki matematyczne dla osób biorą-
cych udział w piknikach odbywającymi 
się pod hasłem „Matematyka i My” 
i  „Poznaj język nauki” w 2007 i 2008 r.
Zorganizowałam ciekawe spotkanie 
młodzieży niesłyszącej z niesłyszący-
mi powstańcami batalionu „Miłosz” 
z  okazji 60 rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego w Ośrodku. Jestem 
współautorem ciekawie opracowanego 
skryptu „Szlakami Powstania Warszaw-
skiego” ilustrowanego zdjęciami.  
W 2005 r. opracowałam nowy słownik 
harcerski języka migowego. Współpra-
cowałam aktywnie z Centrum Edukacyj-
nym Języka Migowego przy opracowa-
niu migowych znaków harcerskich.
Jestem od wielu lat instruktorką szczepu 
„Tęcza”. W 2004 roku opracowałam  hi-
storię szczepu „Tęcza” na wystawę, która 
była prezentowana w Komendzie Hufca 
Centrum przy ulicy Hożej w Warszawie 
oraz w auli Instytutu Głuchoniemych. 
W dniu 19 lutego 2006 r. na Dzień Myśli 
Braterskiej przygotowałam interesują-
cą wystawę fotograficzno-biograficzną 
zmarłej 3 lutego 2006 roku honorowej 
komendantki szczepu „Tęcza” – harc-
mistrz Wandy Tazbirównej.
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej w 2012 
roku zostałam wyróżniona Listem Po-
chwalnym Komendanta Hufca Warsza-
wa Centrum. 
Przygotowałam do uroczystości 200-le-
cia Instytutu Głuchoniemych historię 
drużyny harcerskiej głuchych.
Z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia 
Szczepu Tęcza oraz 100-lecia urodzin 
hm. Wandy Tazbir w ub. roku w ramach 
projektu – opracowałam takie materia-
ły, jak: fanpage na Facebooku, zapro-
szenie, kartę okolicznościową, ulotkę, 
wystawę ze zdjęciami, prezentację hi-
storyczną oraz banery, które nadal  są 

prezentowane na ogrodzeniu Instytutu 
Głuchoniemych. Serdecznie wszystkich 
zapraszam do obejrzenia tej wystawy..
Współorganizowałam Jubileusz 100-le-
cia Szczepu Tęcza w dniu 25 kwietniu 
2020 i w dniu 24 kwietnia 2021 roku, 
ale niestety, został odwołany z powodu 
pandemii koronawirusa COVID-19.
Współorganizowałam uroczystość z oka-
zji 76 rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego w Instytucie Głuchoniemych 
– 1 sierpnia 2020 r. Złożyliśmy hołd pod 
pomnikiem głuchych żołnierzy AK – po-
wstańców i wychowanków Instytutu, 
pod pomnikami; druhny Wandy Tazbir 
i ks. J. Falkowskiego oraz przy kamieniu 
upamiętniającym wszystkich żołnie-
rzy Batalionu AK „Miłosz” u zbiegu ulic 
Marii Konopnickiej i Bolesława Prusa w 
Warszawie. Odśpiewaliśmy hymn pań-

stwowy i harcerski w języku migowym.

Niebywale piękna i pracowita jest Two-
ja działalność społeczna na rzecz nie 
tylko środowiska niesłyszących, ale też 
mieszkańców Warszawy.
Co chciałabyś od siebie przekazać dzie-
ciom i młodzieży z niepełnosprawno-
ścią słuchu oraz ich rodzicom?
Chciałabym mocno podkreślić, że jed-
nym z podstawowych problemów w na-
uczaniu matematyki osób niesłyszących 
w szkole jest właściwe rozpoznawanie 
i  umiejętne usuwanie przyczyn po-
wodujących trudności w przyswajaniu 
wiadomości. Trudności te mogą pojawić 
się na każdym etapie edukacji szkolnej. 
Ich efektem są kłopoty z opanowaniem 
określonego materiału lub umiejętności 
w czasie przewidzianym programem na-
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uczania. Odpowiednio szybka reakcja nauczyciela na problemy ze zro-
zumieniem pewnych zagadnień matematycznych pomaga zrozumieć, 
uporządkować, wyjaśnić oraz usystematyzować analizę zadania wyko-
nywanego przez ucznia niesłyszącego.
Należy zauważyć, iż język migowy dla osoby niesłyszącej to język pod-
stawowy, a język polski jest traktowany jako drugi język ojczysty.

Bardzo serdecznie dziękuję za ciekawy wywiad. Mam nadzieję, że bę-
dzie on inspiracją dla młodzieży niesłyszącej do podejmowania nie 
tylko trudów nauki na wyższych poziomach, ale również do wykształ-
cenia pięknych postaw społecznych opartych na patriotyzmie. 
Życzę dalszych sukcesów na polu zawodowym i społecznym.

Wywiad przeprowadziła K. Maciejska-Roczan
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Wycieczka integracyjna PZG Olsztyn

W dniach 28-29 sierpnia odbyła się wycieczka inte-
gracyjna członków PZG z Olsztyna i podopiecz-

nych Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji 
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. Podopieczni Ośrodka 
na wycieczkę pojechali z opiekunami. 

Wycieczka dla członków PZG odbyła się w ramach pro-
jektu pn. ”Zrozumieć świat”. Natomiast podopieczni Spe-
cjalistycznego Ośrodka pojechali również w ramach pro-
jektu pn. „Odkrywamy dźwięki”, który jest przeznaczony 
dla najmłodszych. Celem były Mazury, a konkretnie Pra-
nie, Iznota, Mikołajki, Kosewo i Mrągowo. 

Program był bardzo ciekawy. W miejscowości Pranie 
zwiedzaliśmy leśniczówkę, a w niej muzeum Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego, który często tu mieszkał w la-
tach 1950 -aż do swojej śmierci w 1953 roku. Oglądaliśmy 
pamiątki po Gałczyńskim, rękopisy, zdjęcia. Przewodnik 
opowiadał ciekawą historię związaną z życiem pisarza 
i   poety. Warto zaznaczyć, że dla niektórych z nas były 
to kolejne odwiedziny znanej osoby z literatury polskiej. 
Można było mieć wrażenie, że poeta na chwilę gdzieś wy-
szedł i zaraz przyjdzie. Niektórym z nas przypomniały się 
nie tak dawne szkolne lata…

Następnie pojechaliśmy do Iznoty koło Mikołajek. 

Oglądaliśmy tu gród warowny plemienia Galindów. Zwią-
zane jest to z pogańskimi Prusami i ich historią. Również 
przewodnik opowiadał historię Prusów i ciekawe zwyczaje 
oraz wierzenia z nimi związane. Była to ciekawa prelekcja 
w plenerze. Czasy sięgają sprzed 1000 roku, aż po unice-
stwienie Prusów przez Zakon Najświętszej Maryi Panny, 
popularnie zwanych Krzyżakami. Niestety muszę dodać, 
że w początkach krucjat krzyżackich udział również brało 
rycerstwo polskie. Jak się potoczyła później historia, to już 
temat na inne opowiadanie. 

Po spędzeniu większości czasu w Iznocie, pojechali-
śmy do Mikołajek i płynęliśmy statkiem wycieczkowym 
po największym jeziorze na Mazurach – Śniardwy. Czas 
na statku szybko zleciał, że nawet nie poczuliśmy tego. 
Nocleg mieliśmy w Kosewie w hotelu. Tu było spotkanie 
integracyjne przy ognisku. 

Ostatniego dnia wycieczki pojechaliśmy na farmę jele-
niowatych w Kosewie. Na terenie placówki utrzymywane 
są w warunkach zbliżonych do naturalnych liczne stada 
jeleniowatych.

Zwiedzanie fermy daje szansę na bliski kontakt z za-
przyjaźnionymi zwierzętami oraz ich bardziej dzikimi 
współtowarzyszami.
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Ferma jeleniowatych wyposażona jest w uni-
kalny zbiór poroży krajowych i egzotycznych jele-
niowatych. W takcie pobytu na fermie wyświetla-
na jest nastrojowa prezentacja o czterech porach 
roku w życiu jeleniowatych.

Wzięliśmy udział w prelekcji i dowiedzieliśmy 
się, że aktualnie w Polsce w warunkach dzikich 
żyję pięć gatunków jeleniowatych, według masy 
ciała (od najmniejszego): sarna europejska, daniel 
europejski, jeleń wschodni (zwany sika), jeleń 
szlachetny, łoś europejski. I co najważniejsze, war-
to wiedzieć, że sarna nie jest samicą jelenia jak się 
powszechnie uważa. To są dwa osobne gatunki.

Mogliśmy podejść do zwierząt i je pogłaskać. 
Warto zauważyć, że zwierzęta są mądre. Samica 
jelenia – Kasia - w przeciwieństwie do swojego 
stada podeszła do naszej grupy się przywitać, ale 
zaraz po tym odchodziła do swojej grupy. 

Po ciekawych przeżyciach w plenerze ze zwie-
rzętami, pojechaliśmy do Mrągowa. Tam był 
ostatni etap wycieczki. Zwiedziliśmy wieżę Bi-
smarcka z której widać piękny widok na Morąg. 
Stąd pełni wrażeń wróciliśmy do Olsztyna. 

Wycieczka mogła się odbyć dzięki dofinanso-
waniu z Państwowego Funduszu Osób Niepełno-
sprawnych. 

Przemysław Dąbrowski




