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Drodzy Czytelnicy!

Po ponad rocznej przerwie z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce nowy numer Świata Ciszy. Wydany 
został dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Progra-
mu Promocja Literatury i Czytelnictwa Priorytetu – Czasopisma. W ramach otrzymanej dotacji powstanie 
12 numerów, które ukazywać się będą do końca 2022 roku. Wszystkie artykuły dostępne w wersji papierowej 
będą również tłumaczone na polski język migowy i udostępniane na stronie internetowej www.swaitciszy.pl

W tym numerze poznacie historię Barbary Grochowskiej, która prowadziła działania zmierzające do likwi-
dacji analfabetyzmu wśród głuchych, dowiecie się jakie znaczenie ma dla nas Kultura Głuchych, poznacie 
siłę głuchych kobiet w artykule  Głucha – Niezależna – Szczęśliwa. Przedstawimy Wam również pierwszą 
cześć historii walki o dostępność programów telewizyjnych dla głuchych. Dowiecie się jak CEJM stał się Cen-
trum Edukacji Migaj Naturalnie i jak zmieniła się forma nauczania języka migowego. Przeczytacie wywiad 
z głuchym Pawłem Piętą mistrzem tenisa stołowego i jego ojcem, a zarazem trenerem Wiesławem Piętą. Na 
miłośników sportu czeka jeszcze jeden artykuł Psychologia sportu czyli o co tak naprawdę w sporcie chodzi. 
W tym numerze przedstawiamy aplikację Alarm 112, która stanowi dla nas realną pomoc, w sytuacjach bez-
pośredniego zagrożenia życia i zdrowia. 

Tyle na dobry początek, mam nadzieję, że w każdym kolejnym numerze znajdą Państwo wiele przydatnych i 
ciekawych dla siebie informacji. Zależy nam, by kwartalnik był przygotowywany przez osoby głuche i poru-
szał tematykę, ważną i potrzebną naszemu środowisku. Zapraszam więc wszystkich Państwa do nadsyłania 
swoich artykułów, które chętnie umieścimy na naszych łamach lub portalu www.swiatciszy.pl

Twórzmy razem nasz Świat Ciszy!

Życzę miłej lektury!
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Historia
 Barbary Grochowskiej

Barbara Grochowska  straciła słuch mając pięć lat.
 Nauczyła się dobrze odczytywać  mowę z ust dzięki rodzi-

nie, bo  wszyscy  starali się mówić do niej wyraźnie.

     Czuła się obco wśród osób słyszących. Rodzice Barbary starali  przygotować ją
do samodzielnego życia i  skierowali ją na naukę do prywatnego nauczyciela, który przerobił
z nią w cztery lata materiał z zakresu szkoły podstawowej.
Po skończeniu szkoły podstawowej  rodzice Barbary Grochowskiej  wysłali ją na  naukę 
dziewiarstwa u prywatnego majstra w Białymstoku. W tym okresie Głusi nie mieli możliwo-
ści uczenia się w technikach lub szkołach licealnych  aby mogli zdobyć  wymarzony i lepiej 
płatny zawód.
     Po zakończeniu II wojny światowej w Białymstoku  po raz pierwszy zetknęła się ze środowi 
skiem głuchych w świetlicy  PZGiIP i dzięki Głuchym szybko się nauczyła języka migowego i 
bez trudu mogła się z nimi porozumiewać.
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W latach pięćdziesiątych w  Warszawie prowadziła zajęcia świetlicowe z Głuchymi i wy-
kładała na kursach LAG / Likwidacja Analfabetyzmu Głuchych /.

W latach 1972-1975 społecznie pracowała w warszawskim kole PZG pełniąc funkcję 
prezesa, także była członkiem w Zarządzie Oddziału PZG woj. warszawskiego

     Prywatnie, z mężem, starali się stworzyć  dobre warunki do nauki dla trojga dzie-
ci, aby  mogły zdobyć więcej wiedzy niż ich rodzice. Jedna z córek, śladem matki, była 
zatrudniona w Zarządzie Głównym PZG aż do przejścia na emeryturę, druga córka 
zrobiła karierę artystyczną  w zespole Ali Babki w latach 1964 -1987r ,oraz syn został 
inżynierem.
     Poza pracą w swoim zawodzie dużo czasu i sił poświęcała pracy społecznej na rzecz 
środowiska Głuchych,  działalności w PZG i pomoc w prywatnych problemach głu-
chym, była zasłużoną, bardzo zaangażowaną  działaczką.
     Zmarła w 1976r w wieku lat 63.

Była bardzo zaangażowana w pracę społeczną i nigdy nie odmawiała pomocy Głu-
chym w różnych sprawach życiowych.
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Kultura Głuchych

Tęczowe myśli, płomienne serca, dłonie jak   
skrzydła na wietrze...

JESTEŚMY MOTYLAMI
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Środowisko osób głuchych i słabosłyszących 
jeszcze do niedawna było pozostawione poza na-

wiasem -  zepchnięte na margines społeczny, a 
prawa im przynależne nie były w należyty sposób 
respektowane. Gruntem pod zmianę tej sytuacji 

było podpisanie w dniu 20 marca 2007roku Kon-
wencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

oraz  ratyfikowanie jej w dniu 6 września 2012 
roku. Jest to pierwsza międzynarodowa umowa 

kompleksowo normującą prawa osób z niepełno-
sprawnościami precyzując jednocześnie obowiąz-
ki państw w zakresie ich przestrzegania i ochrony. 
Konwencja w sposób bezpośredni odnosi się do 

realizacji praw osób głuchych. Znajduje się w niej 
między innymi zapis dot. uznania ich szczególnej 
tożsamości kulturowej i językowej, w tym języków 

migowych i kultury osób niesłyszących - art. 30 
ust. 4. ( Sytuacja osób głuchych w Polsce  - Raport 

zespołu ds. G/Głuchych przy Rzeczniku Praw 
Obywatelskich, 2016, s. 5).  

Przez wiele lat osoby z niepełnosprawnością 
słuchową mogły pomarzyć o pełnym dostępie do 
kultury i sztuki. Nie możliwym był pełen i zrozu-
miały udział w sztuce teatralnej, obejrzeniu filmu 
produkcji polskiej, dostępie do muzeów i wystaw. 
Pozostawieni sami sobie tworzyliśmy własną kul-
turę językową, nasz język -  Polski Język Migowy, 
który metaforycznie nazywany jest Pięknym Ję-

zykiem Motyli uzupełniającym godność i wrażli-
wość symboliki Kultury Głuchych.  

Pojęcie kultury jest ściśle związane z edukacją – 
tworzeniem kreatywnego społeczeństwa. Każdy 
człowiek żyje w społeczeństwie, które oferuje mu 
wytwory kultur poprzednich pokoleń. Korzystając 
z nich staje się on jej odbiorcą. Ma również moż-
liwość wzbogacania kultury narodowej i globalnej 
stając się jej twórcą. (E. Woźnicka, 2007, s. 191). 
Mając na uwadze, iż kulturę globalną tworzą kul-
tury poszczególnych narodów oraz grup społecz-
nych, które posiadają swój odrębny język uznać 
należy, iż osoba niesłysząca żyjąc na pograniczu 
dwóch światów może mieć wpływ na kulturę 
zarówno ludzi słyszących jak i niesłyszących. 
Powtarzając za B. Suchodolskim „Uczestnictwo 

w kulturze stanowi podstawę do rozwijania dys-
pozycji poznawczych w kierunku rozumienia (..), 
pogłębiania wrażliwości na wartości ekspresyjne 
zawarte w ludzkich wytworach”.

Zdaniem Beaty Wawrzyniak Chrzanowskiej 
język jest najważniejszym ogniwem współżycia i 
współdziałania ludzi, ma ogromne znaczenie we 
wszystkich dziedzinach życia człowieka. Język 
to nie tylko narzędzie bezpośredniego komu-
nikowania się jednostek. Jest on również for-
mą fizycznego i psychicznego funkcjonowania 
każdego człowieka, a także formą dziedziczenia 
kultury narodowej. Jego opanowanie włącza 
człowieka do kultury społeczeństwa, w którym 
żyje. Poznanie języka mówionego powoduje 
więc poznanie świata ludzi słyszących, natomiast 
migowego – świata ludzi niesłyszących. Należy 
zatem stwierdzić, iż język migowy pozwala 
osobom niesłyszącym rozwijać swoje zdolności 
poznawcze, myślenie i umiejętności twórcze nawet 
wówczas gdy nie potrafią mówić, czytać czy pisać, 
albowiem potrafimy migać. 

Jak zauważa V. Jaeger, każdą kulturę można po-
równać do drzewa, które ma swoje korzenie, pień i 
koronę. W przypadku osób głuchych sama kultura 
tworzy pień drzewa natomiast koronę stanowi 
twórczość osób niesłyszących w takich dziedzi-
nach jak literatura, film, teatr i sztuka fotografii. 
Oczywistym faktem jest, iż kultura osób niesły-
szących ma swój początek w kulturze słyszących 
jednak mówimy tu tylko o podstawie, albowiem 
poza nią rozwija się samodzielnie idąc w innym 
kierunku.

Początek Kultury Głuchych  jest ściśle związa-
ny z powstaniem szkół specjalnych dla głuchych 
z internatem . To właśnie tu po raz pierwszy w 
historii w dużych skupiskach zgromadziła się 
społeczność osób niesłyszących.  Pierwsze szkoły 
powstały około 200 –stu lat temu. Jedną z nich z 
najstarszych na terenie Polski jest Instytut Głucho-
niemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie. 
Spojrzenie jednak na osoby niesłyszące zmieniło 
się dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku, 
albowiem dopiero wówczas zaczęto dostrzegać 
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społeczność osób  głuchych i pozytywne 
aspekty języka migowego. W 1965 roku 
głuchy współpracownik Williama Stokoe, 
Carl Cronenberg, napisał w słynnym 
„Słowniku ASL” dodatek pt. „Społecz-
ność językowa”. Od tamtego czasu zmie-
niło się spojrzenie Głuchych na swoją 
własną kondycję i na swoją niepełno-
sprawność. Coraz częściej Głuchota ro-
zumiana jest po prostu jako sposób bycia 
i życia, sposób równie dobry jak inne.

Sformułowanie „Kultura Głu-
chych” ma wydźwięk pozytywny, albo-
wiem podkreśla dumę osoby niesłyszącej 
z własnej tożsamości, pełną akceptację 
oraz radość z przynależności do tego środowiska. 
Cytując dr. Barbarę Kannapell – Głuchą profesor     
socjologii z Uniwersytetu Gallageta, która określa 
„ Kulturę Głuchych jako zestaw wyuczonych za-
chowań  i spostrzeżeń, które kształtują wartości i 
normy głuchych ludzi na podstawie podobnych 
lub wspólnie dzielonych doświadczeń”. Specyfika 
tej kultury wynika z samej natury głuchoty, z wi-
zualnego postrzegania świata przez osoby głuche 
oraz z życia grupowego, którego początkiem jest 
internat natomiast później życie poza nim. Więzi 
między wychowankami szkół i internatów są trwa-
łe i pielęgnowane przez całe życie. Po ukończeniu 
szkół, członkowie tej społeczności gromadzą się 
w różnego rodzaju stowarzyszeniach, grupach 
wsparcia, które wpierają się wzajemnie.  Kultura 
Głuchych jest kolektywistyczna, co oznacza, że 
premiuje harmonijne relacje pomiędzy członkami 
tej grupy.  Wszyscy między sobą dzielą się infor-
macjami, wspólnie podejmują decyzje nie patrząc 
na sukces jednostki.  

W jednej z publikacji S. Prillwitza czy-
tamy, iż wspólnota niesłyszących nie znajduje 
swojego odpowiednika w żadnej z innych grup 
osób niepełnosprawnych. Głusi walczą nie tylko o 
zapewnienie stabilizacji społecznej wobec świata 
zewnętrznego i wspólnego spędzania czasu wol-
nego ale i o równy dostęp do mediów, kultury, 
sztuki i życia społecznego.  Jak pisze B.Wawrzy-
niak – Chrzanowska  „ społeczeństwo do jakiego 

aspirujemy, ma obowiązek akceptować wszystkich 
swoich członków i wychodzić naprzeciw ich po-
trzebom, nie zaś kształtować wszystkich na własny 
obraz, narażając na krzywdy i upokorzenia. Nie 
musimy  bowiem wszyscy być „tacy sami”. Od-
mienność szczególnie ta, która jest trudno dostęp-
na, może także fascynować. ( B.Szczepankowski 
1998, s. 1-5).

Jaka jest zatem Kultura Głuchych i co się na 
nią składa?  Dla przeciętnego słyszącego człowieka 
jest to niestandardowe zachowanie, które przeja-
wia się głośnym i emocjonalnym zachowaniem, 
wyrazistą mową ciała i gestami, co sprowadza 
myślenie obserwatora tylko do sposobu kultury 
osobistej. Jednak dla samych osób głuchych język 
migowy rozumie się sam. Jest bowiem oczywiste, 
że głusi migają tak samo jak to,  że Niemcy mówią 
po niemiecku. Zatem różnica kulturowa tkwi w 
sposobie porozumiewania się – w języku.  

Oprócz tej odrębności kulturowej, istnieje 
również aktywność twórcza, która jest dostępna 
dla słyszących. Najczęściej wymienianymi dzie-
dzinami twórczości głuchych jest: fotografia, 
malarstwo, rzeźba, grafika komputerowa dużo rza-
dziej literatura. Należy jednak zwrócić uwagę na 
różnicujący  fakt rozpowszechniania tej kultury od 
sposobu jaki robią to  ludzie słyszący: mianowicie 
język. Poezje są nagrywane na różnych nośnikach 
elektronicznych, książki drukowane metodą fo-
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togramów, a sztuki teatralne tworzone w języku 
migowym. 

Możemy zatem powtórzyć za U. Bartni-
kowską i M. Wójcik, iż „ osoba z wadą słuchu 
może być i jest twórcą kultury, i to zarówno tej glo-
balnej, jak i tej nazwanej „kulturą niesłyszących”, 
tworzonej przez niesłyszących i dla niesłyszących. 
Z całą pewnością również, mimo ograniczeń w 
odbiorze bodźców dźwiękowych, jest też jej od-
biorą. Wzrastając w społeczeństwie niesłyszących, 
jak każdy, przejmuje aprobowane w nim wzorce, 
normy, obyczaje – całe dziedzictwo kultury w po-
staci dóbr materialnych i duchowych (włączając 
w to sztukę.” Głównymi zainteresowaniami Głu-
chych jako całości to ochrona języka, kształcenie 
dzieci głuchych i organizacja życia społecznego i 
towarzyskiego. Pozyskane umiejętności barwnego 
i przejrzystego opowiadania w języku migowym 
stanowi szczególną wartość ukazaną w opowiada-
niach, poezji humorach i zabawach językowych, 
który zapis w obecnych czasach ma miejsce na 
płytach i nośnikach elektronicznych, natomiast w 
przeszłości był przekazywany w kontaktach bezpo-
średnich z pokolenia na pokolenie. 

Do całokształtu dorobku duchowego spo-Do całokształtu dorobku duchowego spo-
łeczności głuchych zaliczamy również:łeczności głuchych zaliczamy również:

•	•	 grupowo pielęgnowane postawy, wierzenia i grupowo pielęgnowane postawy, wierzenia i 
przekonania (odrzucenie oralizmu, sprzeciw przekonania (odrzucenie oralizmu, sprzeciw 
wobec medykalizacji fenomenu głuchoty, na-wobec medykalizacji fenomenu głuchoty, na-
bożny szacunek dla rąk jako najważniejszej bożny szacunek dla rąk jako najważniejszej 
części ciała itp.),części ciała itp.),

•	•	 swoisty kodeks towarzyski czyli savoir-vivre,swoisty kodeks towarzyski czyli savoir-vivre,

•	•	 sztuki wizualne (sztuki plastyczne, film, teatr, sztuki wizualne (sztuki plastyczne, film, teatr, 
szczególnie nurtu zaangażowanego, zwane-szczególnie nurtu zaangażowanego, zwane-
go deaf-artem),go deaf-artem),

•	•	 organizacja życia społecznego i towarzyskie-organizacja życia społecznego i towarzyskie-
go (kluby i świetlice, organizacje polityczne go (kluby i świetlice, organizacje polityczne 
i kulturalne, organizacje sportowe, wydarze-i kulturalne, organizacje sportowe, wydarze-
nia, Deaflympics, dni świąteczne),nia, Deaflympics, dni świąteczne),

•	•	 historia, będąca w dużej mierze historią walki historia, będąca w dużej mierze historią walki 
z dyskryminacją i wyzwalania się z zależności z dyskryminacją i wyzwalania się z zależności 
od słyszącej większości. od słyszącej większości. 

Argumentem potwierdzającym istnienie 
kultury Głuchych jest historia, która wiąże 
się z udokumentowanymi wydarzeniami, 
związanymi z powstaniem i ewolucją języ-
ka migowego, nadawanymi i odbieranymi 
prawami, walką o dostęp do edukacji , pra-
cy zawodowej itp. Dokumenty te istnieją w 
różnych formach – są to teksty akademickie, 
opowiadania dla Głuchych, o Głuchych i 
pisane przez Głuchych, dokumenty prawne 
czy filmy.  Nie da się zaprzeczyć, że Głusi 
czują się częścią swojej historii, utożsamiają 
się z nią i ją tworzą. Ponadto wydarzenia te 
przez lata kształtowały ich poczucie war-
tości, dumy z przynależności do wspól-
noty Głuchych i wytyczały ich miejsce w 
społeczeństwie. Historyczne wydarzenie , 
które miało miejsce w marcu 1988 roku na 
Uniwersytecie Gallaudeta, gdzie głusi stu-
denci wyrazili protest przeciwko dominacji 
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słyszących wobec głuchych, który w efekcie doprowadził do powołania pierwszego Głuchego rektora  
jedynego uniwersytetu dla osób niesłyszących (Deaf Mosaic 1989), nie mogło pozostać bez znaczenia. 
Osoby niesłyszące zdały sobie wówczas sprawę z niezaprzeczalnego faktu istnienia kultury Głuchych, 
co przyczyniło się do propagowania niniejszej kultury  i poważnego traktowania członków tego społe-
czeństwa jako równoprawnych obywateli ( T. Tomaszewski, 2005c).  

Reasumując moje rozważania ponownie posłużę się wypowiedzią E. Wawrzyniak – Chrzanowskiej, 
która mówi, że świat pełen znaczeń to świat osób niesłyszących, którzy jako twórcy i odbiorcy specy-
ficznych przekazów kulturowych i językowych pragną przekazać osobom słyszącym szacunek dla ich 
formy przekazywania myśli, wrażliwości na bogactwo i zróżnicowanie mimiki oraz gestów, a przede 
wszystkim tolerancji i zrozumienia dla odmienności treści znaków migowych w porównaniu ze zna-
czeniem słów. Stosowanie odpowiednio dobranych środków i metod komunikowania się językowego 
jest konieczne w każdej dziedzinie działalności na rzecz osób Głuchych. Żyjemy obok siebie i dobrze 
by było abyśmy więcej o sobie wiedzieli, bez używania dominacji przez żadną ze stron. 

„…( głusi)…cierpią z powodu izolacji, a jednocześnie potrafią się stać

częścią społeczności międzynarodowej, przekraczając bariery 

językowe, kulturowe – coś, o czym słyszący, 

mogą jedynie marzyć. Być może od niesłyszących

mogliby się jeszcze wiele nauczyć.”

(Olivier Sacks)
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„Głucha -  Niezależna - Szczęśliwa”

„W każdym momencie kobieta
 dokonuje wyboru 
pomiędzy byciem niewolnicą
 a byciem królową”

                         Marianne Williamson

Ogólnie przyjętym, międzynarodowym 
symbolem Głuchych jest „Motyl”. 

 Dlaczego Motyl? Motyle są głuche, a po-
równanie języka migowego do ich barwnych 
trzepoczących skrzydeł jest dopełnieniem zna-
czenia tego symbolu. My Głusi– pół-ludzie, 
pół-motyle. Posiadający swój specyficzny, 
niezrozumiały dla innych język, zachowania i 
kulturę, żyjąc w odwiecznej izolacji i niezro-
zumieniu staliśmy się swego rodzaju współczesnymi 
Elfami.

Na potrzeby niniejszego artykułu chciałabym 
nazwać motylami „Głuche kobiety”, które na pod-
stawie moich obserwacji podobnie jak „ …motyle 
zanim przybiorą nową uskrzydloną postać przecho-
dzą przez etap pełzającej , kosmatej gąsienicy, która 
choć jest doskonała znacznie się różni od swojej 
kolorowej fruwającej formy. Gąsienica nie wie do-

kładnie dokąd podąża, czuje jednak, że nie osiągnę-
ła swojej prawdziwej postaci i nie dotarła jeszcze do 
celu swojego przeznaczenia.” 

Kocham Głuche kobiety – które jak motyl każ-
dego dnia przepoczwarzają się z gąsienicy w pięk-
nego kolorowego wolnego motyla. Motyla który wie 
gdzie chce polecieć i który ma świadomość swojego 
wewnętrznego i zewnętrznego piękna. 



12 I/2020

Kocham Głuche kobiety za to, że potrafiły, 
potrafią i potrafić będą bez względu na czasy w 
których przyjdzie im żyć, rozpostrzeć skrzydła i 
odważnie skoczyć w przepaść, która okazuje się 
dla nich drogą do wolności i niezależności. I nie 
ma znaczenia kiedy przychodzi czas przebudzenia, 
ważne że przychodzi i dzięki niemu mogą brylo-
wać po pięknym cudownym świecie, świecie, który 
został stworzony tak samo dla nich jak i dla męż-
czyzn.

" Patrząc wstecz na kobiety, które 
były dla nas wzorem czyli nasze matki 
i babcie przekonujemy się, iż histo-
ria, nie była dla nich łaskawa. Długo 
my Kobiety musiałyśmy dochodzić do 
miejsca w którym obecnie jesteśmy."

Sytuacja Głuchych kobiet, wczoraj i dziś nie jest 
i nie była łatwa. Walcząc ze stereotypami musiały i 
muszą każdego dnia udowadniać iż, że nie różnią 
się niczym od słyszących kobiet i maja prawo do  
takiego samego życia i traktowania.  Muszą po-
dobnie jak kobiety słyszące walczyć o równe prawa 
względem mężczyzn. W tej kwestii jesteśmy równe 
i nie ważne z jakiego świata pochodzimy czy ze 
„Świata Ciszy” czy ze „Świata Słyszących” – jeste-
śmy po prostu kobietami. 

 To od nas kobiet zależy jak będzie wyglądało 
nasze życie. Możliwości w dzisiejszych czasach są 
wielkie i bardzo wiele kobiet z nich korzysta. Jedną 
z takich możliwości, która prowadzi do niezależ-
ności i swobody podejmowania decyzji jest praca 
zawodowa, która daje nam poczucie bezpieczeń-
stwa i stabilizacji. Dzięki pracy udowadniamy 

swoją wszechstronną  umiejętność godzenia 
obowiązków domowych z zawodowymi. Oczywi-
ście nie chcemy być same z naszą niezależnością 
i samodzielnością chcemy ją dzielić z mężczyzną, 
którego kochamy i w którym chcemy widzieć przy-
jaciela. Przyjaciela, który nas wspiera i pomaga 
nam w drodze do samorealizacji, która jest drogą 
do szczęścia i całkowitego spełnienia. 

Wybór tematu artykułu, który poświęcam 
„Głuchym Kobietom” nie jest przypadkowy. 

Wychowując się w rodzinie mieszanej – gdzie 
moja mama jest osoba słyszącą, a ojciec jest głu-
chy żyłam w dwóch światach. Mogłam już jako 
nastolatka zobaczyć dysproporcje jakie występują 
w tych światach na przykładzie koleżanek mojej 
mamy, które były właśnie z tych dwóch światów -                     
„Świata Ciszy” i „Świata Słyszących”. 

Patrzyłam z podziwem na te słyszące odważne 
przebojowe kobiety, które przewijały się przez nasz 
dom. Patrzyłam na moja mamę, która obracała 
się w różnym środowisku, który zależał od tego 
gdzie w danej chwili pracowała. Moja mama często 
zmieniała pracę szukając ciągle tego co da jej zado-
wolenie i satysfakcję. Podnosiła swoje kwalifikację, 
podjęła studia gdy byliśmy z moim bratem mali, 
kończąc jeden kierunek potem drugi. Korzystała 
z rożnych kursów doszkalających ciągle było jej 
mało. Niesamowite było to, że swoją walkę o siebie 
o wykształcenie i niezależność potrafiła przelać 
na swoje koleżanki. Początkowo w naszym domu 
były sprzedawczynie, kucharki, kosmetyczki, 
ekonomistki, technolożki żywienia,  które z cza-
sem stawały się psychologami żywienia, głównymi 
księgowymi po ekonomii, adwokatami, peda-
gogami, audiologami. Patrzyłam na nie z podzi-
wem.  Podejmowały  trud edukacji mając rodziny 
i potrafiły ogarnąć dom i szkołę organizując się w 
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perfekcyjny sposób. 

Inaczej wyglądała sytuacja koleżanek mamy po-
chodzących z tego drugiego świata – „Świata Ciszy”. 
Na co dzień były spokoje, stłumione, pozbawione 
możliwości na zmianę pracy z uwagi na niskie 
wykształcenie, pozbawione marzeń, nastawione na 
stagnację. Nie podejmowały próby dalszej nauki z 
uwagi na ograniczone możliwości organizacyjne ( 
brak szkół wieczorowych czy studiów zaocznych z 
tłumaczem języka migowego) lub zwyczajnie nie 
miały takich możliwości intelektualnych.   

To właśnie z tym nie mogła się pogodzić moja 
mama. 

Pamiętam jak mówiła; „że stanie na głowie aby-
śmy mogli skończyć szkołę, a później studia”. Nie 
brała innej możliwości pod uwagę. Zatem z bratem 
czy chcieliśmy czy nie, musieliśmy uczyć się nie tyl-
ko w szkole, ale po każdych lekcjach razem z mamą 
powtarzaliśmy cały program w domu. No i chyba 
się mojej mamie udało spełnić swoje marzenie o 
„nas”. Oboje mamy wyższe wykształcenie i oboje 
pracujemy w nietypowych zawodach dla głuchych. 

 Myślałam, że jesteśmy jedyni w swoim ro-
dzaju, że jesteśmy wybrańcami. Na szczęście jak się 
później okazało bardzo się myliłam. W tym miejscu 
muszę nadmienić, iż edukacja głuchych w czasach 
kiedy chodziły do szkoły koleżanki mojej mamy 
była na bardzo niskim poziomie i wybijały się tylko 
pojedyncze jednostki. Nie mieliśmy kontaktu z 
osobami niesłyszącymi, których dzieci skończyły-
by inną szkołę niż zawodową, a szczytem marzeń 
były osoby które kończył szkołę średnią ze zdaniem 
matury. Dlatego sądziłam że jestem wyjatkowa…, 
a tym czasem idąc na studia spotkałam wiele osób 
głuchych, którzy okazali się zupełnie inni od tych 
których dotychczas znałam. Poznałam swoich Głu-
chych rówieśników ( naukę w szkole podstawowej 

i gimnazjum oraz liceum pobierałam w szkole dla 
słabosłyszących) mądrych i światłych ludzi, peł-
nych pasji, chęci nauki i lepszego jutra.  Zaczęłam 
obserwować ich pod kątem podejścia do pracy, do 
edukacji i chęci rozwoju. Na tym punkcie byłam 
i jestem przewrażliwiona. Zawsze będą pamiętała 
słowa mojej mamy, która mówiła, że” kobieta musi 
być niezależna, a jedyną droga do niezależności jest 
wykształcenie, praca i własne pieniądze”.

"Kocham Głuche kobiety – które jak 
motyl każdego dnia przepoczwarzają 
się z gąsienicy w pięknego kolorowe-
go wolnego motyla. Motyla który wie 
gdzie chce polecieć i który ma świa-
domość swojego wewnętrznego i ze-
wnętrznego piękna."

 Do takiego przekonania doszła obserwując 
kobiety, które widziała w Sądzie gdzie protokoło-
wała podczas rozpraw rozwodowych. Nie mogła 
pogodzić się z tym, iż rezygnując z pracy i własne-
go rozwoju dla domu, męża i dzieci po rozwodzie 
zostawały z niczym. Ich życie zmieniało się diame-
tralnie -  nie miały nic. Opowiadałam o tym swoim 
Głuchym koleżankom. Mówiłyśmy wtedy o nieza-
leżności, samodzielności o  tym, że praca to rozwój 
i możliwość decydowania o sobie oraz poczucie 
własnej wartości i godności. 

Znamienne, że po 25 latach swojego życia w 
jednym i drugim świecie zaczęłam dochodzić do 
wniosku, że tak naprawdę nic nas nie różni. Nie 
rożni nic Głuchej kobiety od kobiety słyszącej. 
Jesteśmy takie same. O tym samym marzymy, tego 
samego oczekujemy od życia i dostajemy od życia 
to,  na co same zapracujemy. Wiadomo nie jest 
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lekko. Na podstawie własnego doświadczenia i  
obserwacji innych kobiet muszę przyznać, iż bycie 
kobietą w dzisiejszych czasach nie jest łatwe. De-
gradacja rodziny, kult pieniądza, obniżenie progu 
moralnego stawiają kobiety – wszystkie kobiety - 
zarówno słyszące jak i Głuche w bardzo trudnym 
położeniu. 

Patrząc wstecz na kobiety, które były dla nas 
wzorem czyli nasze matki i babcie przekonujemy 
się, iż historia, nie była dla nich łaskawa. Długo 
my Kobiety musiałyśmy dochodzić do miejsca w 
którym obecnie jesteśmy. 

Jednak udało się. Na przestrzeni lat zmieniło się 
nasze myślenie. Przede wszystkim zaczęłyśmy my-
śleć przyszłościowo. Zabezpieczając siebie i swoje 
dzieci przed nieuchronnymi sytuacjami jakie mają 
miejsce w dzisiejszych czasach. Robimy wszystko 

by nie zostać na przysłowiowym „lodzie”. Ponadto 
mamy coraz więcej do powiedzenia, albowiem po 
wyjściu z tak zwanych pieleszy domowych mamy 
dostęp do wiedzy i nauki. To właśnie te czynniki 
pozwoliły na rozwój kobiet – wszystkich kobiet.  
Posiadając wiedzę i wyuczone zawody stałyśmy 
się pewne swoich racji i potrafimy je coraz częściej 
głośno wypowiadać. Mając dodatkowo doświad-
czenie zawodowe i uznanie w pracy za dobrze 
wykonywaną pracę wzrasta nasz poziom własnej 
wartości, która daje nam siłę do działania. Dodat-
kowo na poziom własnej wartości wpływają rów-
nież zwyczajne kontakty między ludzkie, zacieśnia-
jące się znajomości i przyjaźnie w środowiskach 
osób głuchych i w środowisku osób słyszących. 
Zrozumienie jakie odnajdujemy w drugiej osobie, 
pozwala na poczucie spełnienia nie tylko w krę-
gach rodzinnych. Praca zawodowa pozwala nam 
rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifika-

cje. Walka o równouprawnienie trwała, 
trwa i trwać będzie, jednak należy pokre-
ślić, iż świadomość i siła kobiet w tej walce 
podparta jest niczym innym jak właśnie 
pracą zawodową. Niezależność, którą 
udało nam się zdobyć dzięki pracy zawo-
dowej pozwala nam na w miarę spokojne i 
stabilne życie. 

Jak już wcześniej wspomniałam moja 
mama pracowała w Sądzie i z jej opowia-
dań wiem, iż podczas spraw rozwodowych 
najwięcej uczestniczek tych procesów było 
kobietami niepracującymi. Ich głów-
nym zajęciem był dom i dbanie o karierę 
męża. Nie miało znaczenia, że spełniały te 
funkcje prawidłowo czy nienagannie. W 
chwili zakończenia rozprawy pozostawały 
z niczym. Za tyle lat pracy w domowym 
gospodarstwie dostawały, jeśli były mąż 
był oczywiście uprzejmy zwyczajne słowo 
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„dziękuje”, a jeśli był draniem stek wyzwisk. Te 
opowieści miały znaczący wpływ na moje życie i 
decyzje związane z pracą i chęcią nauki a później 
podjęciem pracy. Na bazie doświadczeń tych ko-
biet, które poznałam z opowieści mojej mamy zro-
zumiałam, że nie można być całkowicie zależną od 
drugiej osoby. Uczymy się na cudzych i własnych 
błędach, ale najważniejsze, że się uczymy. Oczy-
wiście wiele kobiet powiela swoje błędy myśląc, że 
innym razem z innym mężczyzną będzie inaczej. 
Większość z nas jednak już dawno zdjęła różowe 
okulary i patrzy na rzycie trzeźwym wzrokiem. 

Podsumowując:

My Głuche Kobiety w obecnych czasach może-
my śmiało powiedzieć że jesteśmy żonami, mama-
mi ale przede wszystkim jesteśmy partnerkami. 
Nowy model rodziny jaki zagościł w naszych 
domach jest daleki od modelu rodziny panującego 
w domach naszych dziadków. Podejmując pracę 
w większości możemy liczyć na wsparcie męża 
czy partnera, a jeśli nie, to robimy wszystko być 
może raz lepiej a raz gorzej łączyć pracę zawodo-
wą z domem. Dlaczego podejmujemy taki trud? 
Zwyczajnie, nikt przecież nie może powiedzieć, że 
jesteśmy stworzone tylko do rodzenia dzieci. Zo-
stałyśmy tak obdarzone, że potrafimy spełniać się 
na wielu płaszczyznach, a realizacja tych wszyst-
kich zadań bynajmniej nie podcina nam skrzydeł, 
wręcz przeciwnie – to nas uskrzydla.

My Głuche Kobiety z uwagi na problem komu-
nikacyjny toczymy każdego dnia walkę o zrozu-
mienie i uznanie. Ta codzienna walka uczyniła nas 
twardymi, niezależnymi, silnymi kobietami. Czę-
sto wychowane poza domem w internacie uczy-
łyśmy  się ról społecznych od wychowawców w 
szkole i innych osób w miejscu pracy. Możliwość 

uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym 
pozwoliła nam na rozwój i zdobycie doświad-
czenia. Doświadczenie to  dało nam możliwość 
bycia osobą posiadającą własne zdanie i nauczyło 
asertywności i walki o swoje miejsce w społe-
czeństwie. Każda z nas pracuje i co najważniejsze 
nie wyobraża sobie życia bez pracy. Cokolwiek 
nas spotyka traktujemy jako naukę i wyciągamy z 
niej odpowiednie wnioski, a te wnioski to właśnie 
niezależność za którą idzie wolność słowa, odwa-
ga i świadome podejmowanie decyzji zgodnych z 
naszym własnym przekonaniem. 

Czy bywa nam smutno ciężko i źle ? Pewnie. 
Nie jesteśmy przecież ze stali. Co wtedy robić?  
Mam na to sposób którego nauczyłam się od mojej 
mamy.

 Stańcie przed lustrem  i patrząc sobie w oczy 
powtórzcie te zbawienne słowa: 

„Jesteś piękna, jesteś mądra, jesteś ważna i wy-
jątkowa. Masz prawo jak każdy do normalnego 
życia. Dlatego Pierś do przodu i naprzód, bo po-

ciąg zwany „Życiem” nie będzie czekał”  

 „Podejdźcie do krawędzi

Nie, spadniemy.

Podejdźcie do krawędzi

Nie, spadniemy.

Podeszły do krawędzi, 

On je popchnął, a one pofrunęły”

Guillaume Apollinaire
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Nasza droga 
             do telewizji

Demokratyczne funkcjonowanie osób niesłyszących w społeczeństwie obarczone jest barierą w 
komunikacji międzyludzkiej. Jest ona rezultatem specyfiki ich niepełnosprawności, co wpływa na 
brak możliwości korzystania w pełni z praw obywatelskich. Również dostęp do szeroko rozumia-
nej sfery kulturalno-rozrywkowej jest bardzo ograniczony dla tej grupy osób.

Telewizja jest podstawowym medium przekazu informacji dla osób z niepełnosprawnością 
słuchu, którzy odbierają świat zewnętrzny głównie za pomocą zmysłu wzroku

Aby informacje płynące z ekranu były dla nich dostępne, niezbędne są napisy lub tłumaczenie 
na język migowy.

Obecnie wiele stacji telewizyjnych nadaje programy, emituje filmy lub seriale z napisami lub w 
tłumaczeniu na język migowy. Jest odczuwalna poprawa w dostępności telewizji dla osób nie-
słyszących. Z telewizyjnych programów informacyjnych osoby niesłyszące dowiadują się, co się 
dzieje w kraju i na świecie.

Jednak daleko nam jeszcze do standardów europejskich i światowych, które zapewniają wysoką 
dostępność telewizji ludziom ze świata ciszy.

W staraniach o dostępną telewizję wiodącą rolę odgrywał w przeszłości, jak i obecnie Polski 
Związek Głuchych ( PZG),  jako największa  organizacja reprezentująca interesy osób z niepełno-
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sprawnością słuchu.
Przypomnijmy pewne fakty.
Czasopismo „Świat Ciszy” wydawane przez 

Zarząd Główny PZG już w swoim pierwszym 
numerze z 1959 r zamieściło krótką notatkę 
o tym, że w poznańskim studiu telewizyjnym 
gościła grupa niesłyszących sportowców- 
uczestników Olimpiady w Mediolanie.

To jest najwcześniejszy ślad naszej styczno-
ści z telewizją.

Właściwe początki działalności  Polskiego 
Związku Głuchych z telewizją zaczęły się we 
Wrocławiu. Rozpoczął ją niesłyszący pracow-
nik i działacz społeczny Domu Kultury – 
Romuald Kuś.

Utworzył Amatorski Klub Foto-Filmowy. 
Uczył głuchych tajników fotografii i filmowa-
nia. Prowadził z nimi stałą kronikę obrazują-
cą życie głuchych w Polsce.

Zainteresowała się tym telewizja wrocław-
ska i zaproponowała prowadzenie programu 
telewizyjnego dla głuchych pt. „ W kręgu 
ciszy”. Było to w latach 70-tych.

To był początek wieloletniej  batalii Polskie-
go Związku Głuchych o dostępność telewizji 
dla osób niesłyszących.Nie było łatwo.

Od 1980r nastąpił pewien przełom. Tłu-
macz języka migowego po raz pierwszy wystą-
pił w programie „Zgadnij kim jestem”. Był nim 
Zbigniew Grzegorzewski.

W ogólnopolskiej telewizji rozpoczęto 
emisję programu pod nazwą „W świecie ciszy” 
tłumaczonego na język migowy informują-
cego o ważnych i ciekawych wydarzeniach 
w środowisku osób niesłyszących w Polsce. 
Program ten ukazywał się cyklicznie co 2 ty-
godnie w soboty.

Następnym sukcesem było wprowadzenie 
codziennego tłumaczenia na język migowy 
Dziennika Telewizyjnego o godz. 19.30 na 

2-gim programie
Jako tłumacze języka migowego w tym 

czasie oraz jeszcze wiele lat później występo-
wali: Józef Hendzel, Zbigniew Grzegorzewski, 
Mirosława Sosnowska i Jerzy Kałużny.

28 marca 2012 roku w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Rola 
telewizji w przełamywaniu barier”. Ówczesna 
prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Głuchych – Kajetana Maciejska-Roczan wy-
głosiła referat pt. „Preferencje i oczekiwania 
osób niesłyszących w odbiorze programów 

telewizyjnych” na podstawie 5780 badań an-
kietowych głuchych w całej Polsce.

Z badań wynikało, że większość osób nie-
słyszących oczekuje zarówno napisów jak i 
tłumaczeń na język migowy.

W tym samym roku Zarząd Główny wysto-
sował pismo do Telewizji Polskiej o wymia-
nę pokoleniową dotychczasowych tłumaczy 
telewizyjnych na skutek wielu monitów pły-
nących ze środowiska. Obecnie najważniejsze 
informacje w telewizji publicznej tłumaczą : 
Mariola Kozłowska-Nowak, Paweł Żurawski, 
Tomasz Smakowski, Bernard Kinov.

Ilość programów telewizyjnych, które są tłu-
maczone na język migowy znacznie się posze-
rzyła. Tłumaczone są już nie tylko programy 
informacyjne, ale też programy historyczne, 
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kulinarne, katolickie. W mniejszym stopniu 
filmy, seriale  i programy sportowe. Tu są 
preferowane napisy z uwagi na szybkość akcji i 
problemy z podzielnością uwagi. Pojawiają się 

programy kierowane do najmłodszych niesły-
szących tłumaczone na język migowy. Cieszą 
się dużą popularnością  również wśród dzieci 
słyszących oraz ich rodziców. Język migowy 
wzbudza duże zainteresowanie społeczne, co 
nas bardzo cieszy.

W programie TVP3 w sobotnie poranki 
emitowany jest magazyn pt. „Spotkania w 
świecie ciszy”, Przedstawia bieżące tematy spo-
łeczne, wydarzenia kulturalne i polityczne w 
tłumaczeniu na język migowy.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego 
Polski Związek Głuchych wystąpił z ciekawą 
akcją.

25 września 2016 r odbyła się kampania 
społeczna pt. „Polska zamienia się w słuch” 
polegająca na zamianie miejsc prezenterów 
serwisów informacyjnych i tłumaczy języka 
migowego.

Prezenterzy występowali w okienku w pra-
wym dole ekranu w miejscu dla tłumaczy, a 
tłumacze zajmowali cały główny ekran.

To był niespodziewany i wielki szok dla 
słyszących telewidzów. W ten sposób Polski 
Związek Głuchych chciał zwrócić uwagę na 
problem z dostępnością i nierównym trakto-
waniem.

Znani aktorzy nakręcili wiele filmików w 
języku migowym z życzeniami dla osób nie-
słyszących z okazji ich międzynarodowego 
święta. Sprawiło nam to wielką radość.

Walka o dostępną dla głuchych telewizję 
dalej trwa. O tym powiemy w następnym 
numerze.
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Centrum Edukacyjne 

Coś nowego? Czy po staremu?

Kształcenie języka migowego osób słyszących 
zawsze było jednym z priorytetów  Polskiego 
Związku Głuchych (PZG) o czym mówi arty-
kuł 10.  podpunkty 3. i 8. statutu stowarzysze-
nia:
3. organizowanie i prowadzenie działalności 
szkoleniowej w różnych formach szkolnych 
i poza szkolnych, w tym w zakresie języka 
migowego,
 (...)
8. prowadzenie działalności edukacyjno-in-
formacyjnej nt. głuchych i ich kultury, skiero-
wanej do osób słyszących.

 Porozumienie Głuchych i Słyszących na 
zasadzie swobodnej komunikacji może realizo-
wać się za pomocą środka dostosowanego do 
potrzeb, a naturalnym środkiem, który podlega 
ciągłym zmianom na lepsze jest polski język 
migowy, dzięki któremu proces wymiany myśli 
jest precyzyjny, ergonomiczny, skuteczny, a 
dla wielu również piękny, co widać i uczuć w 
utworach poezji migowej.
 Przybliżenie języka i kultury Głuchych 
to proces, który obejmuje strategię działa-
nia,  organizację kursów, szkoleń, warsztatów, 
festiwali i innych form kształcenia, kadry 
szkoleniowej, programów nauczania, zróżnico-

wanych materiałów i środków dydaktycznych. 
Wykonanie tak złożonego zadania wymagało 
powołania jednostki Centrum Edukacyjnego 
Języka Migowego (CEJM) odpowiedzialnego 
za kształcenie języka migowego w Polskim 
Związku Głuchych.
 Przez wiele lat Centrum wspierało 
Oddziały PZG w działaniach związanych z 
nauką języka migowego opracowując proce-
dury związane z certyfikacją tłumaczy i wykła-
dowców. Każdy wymiar pracy CEJM od strony 
organizacyjnej, merytorycznej i proceduralnej 
został rzetelnie wykonany, lecz dotyczył on 
nauki języka miganego o czym mówi artykuł 2. 
podpunkt 2. statutu CEJM z 2002 roku:
(...) Merytoryczna tematyka kształcenia na 
wszystkich typach kursów języka migowego z 
wyjątkiem ostatniej wymienionej wyżej gru-
py obejmuje system językowo-migowy (język 
migany). Tematyka ostatniej grupy kursów i 
innych form kształcenia obejmuje klasyczny 
język migowy.
 Badania wokół polskiego języka mi-
gowego, które rozpoczęły się pod koniec XX 
wieku jednoznacznie pokazały wartość języka 
głuchych Polaków. Od tego czasu CEJM po-
dejmował wysiłki w celu dostosowania lub 
opracowania oferty spełniającej wymogi rze-
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telnej komunikacji Głuchych ze Słyszącymi opartej na języku migowym, lecz tym naturalnym, nie 
sztucznym.
 W Pod koniec 2018 roku doszło do fuzji Centrum Edukacyjnego Języka Migowego Polskie-
go Związku Głuchych z Placówką Kształcenia Ustawicznego Migaj Naturalnie, która od 2011 roku 
prowadziła działalność szkoleniową w zakresie polskiego języka migowego. W efekcie powstała 
placówka o nazwie Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie (CEMN), której nadrzędnym celem jest 
efektywna nauka PJM według wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(ESOKJ), adaptacji wytycznych ESOKJ do języków migowych opracowanych w ramach projektu 
PRO-SIGN oraz potrzeb komunikacyjnych grupy docelowej. 
 

Fundamentem oferty Centrum są ogólne kursy polskiego języka migowego  na poziomach od          
podstawowego A1 do samodzielności B2+:

o poziom podstawowy A1 (90 godzin dydaktycznych)
o poziom podstawowy A2 (90 godzin dydaktycznych)w
o poziom samodzielności B1 (90 godzin dydaktycznych)
o poziom samodzielności B1+ (90 godzin dydaktycznych)
o poziom samodzielności B2 (90 godzin dydaktycznych)
o poziom samodzielności B2+ (90 godzin dydaktycznych)
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Ukończenie drogi edukacyjnej w Centrum 
kończy się zdobyciem kompetencji komuni-
kacyjnej i językowej na poziomie samodziel-
ności B2 według ESOKJ tj. po ukończeniu 
540 godzin nauki w formie zajęć. Uczący się 
może kontynuować naukę w Centrum na 
szkoleniach ukierunkowanych na tematykę 
tłumaczeniową lub rozpocząć studia na kie-
runku filologia polskiego języka migowego, 
który niedawno uruchomiono na Uniwersy-
tecie Warszawskim. 
Nauka odbywa się na zasadzie zajęć stacjo-
narnych lub online, podczas których lektora-
mi są najczęściej natywni, głusi użytkownicy 
polskiego języka migowego. Zajęcia prowa-
dzone są w oparciu o podejście zadaniowe, 
na podstawie którego Centrum opracowało 
autorskie programy nauczania i materiały 
dydaktyczne w formie cyfrowej dostosowanej 
do przekazu treści w języku wizualno-prze-
strzennym. 
Zajęcia online dotyczą również kursów 
specjalistycznych, które Centrum tworzy 
dla różnych grup odbiorców tj. rodziców, 
służb medycznych, służb interwencyjnych, 
administracji publicznej, wychowawców i 
nauczycieli przedszkoli i szkół, pedagogów i 
psychologów.
 Centrum Edukacyjne Migaj Natural-
nie to zespół ludzi z pasją, do których należą 
Głusi lektorzy, tłumacze polskiego języka mi-
gowego i pasjonaci języka. Dzięki współpracy 
takiego grona działania Centrum pokrywają 
również obszar tłumaczeń z i na PJM oraz 
certyfikację tłumaczy języka migowego, którą 
dostosowano do wymaganych standardów. 
 Ponadto w świetle ustaw przyjętych w 
2019 roku dotyczących zapewnianiu dostęp-
ności osobom ze szczególnymi potrzebami 

oraz o dostępności cyfrowej stron interne-
towych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych Centrum podejmuje wyzwania 
mające na celu poszanowanie praw Głuchych.
 Na jakim etapie realizacji założonych 
celów znajduje się obecnie Państwa placów-
ka?
Centrum to ludzie, którzy uwielbiają PJM. 
Posługują się nim, pracują nad tym, jak go 
najlepiej nauczyć, tłumaczyć, po prostu nim 
żyją. Z tych wspólnych doświadczeń chcemy 
tworzyć placówkę, która spełni oczekiwane 
nadzieje związane z kształceniem polskiego 
języka migowego i tłumaczeniem. Mamy na-
dzieję, że Centrum spełni również oczekiwa-
nia Oddziałów PZG, dla których pragniemy 
być partnerem w zakresie szkoleń PJM. Na 
jakim etapie? Przed nami praca nad nowymi 
materiałami dydaktycznymi do poziomów 
samodzielności uwzględniając potrzeby pracy 
online, współpraca przy projektach badaw-
czych i ciągła realizacja szkoleń. Przed nami 
wiele, ale to daje siłę – miga dyrektor CEMN 
dr Michał Garncarek.
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Miłość
 do tenisa stołowego

Wywiad z niesłyszącym, najsłynniejszym tenisistą stoło-
wym  Pawłem Piętą i jego ojcem Wiesławem Piętą.

Skąd się wzięła Twoja pasja do tenisa stołowe-
go?
Paweł: 
- Nie słyszę od urodzenia w rodzinie słyszącej, 
a przyszedłem na świat w 1981. roku. W wieku 
6. lat zacząłem grać w tenisa stołowego. Uczyli 
mnie dziadek Mieczysław, który był emerytowa-
nym nauczycielem wychowania  fizycznego oraz 
Ojciec, były zawodnik I ligi i trener,  związany 
w Akademickim Związkiem Sportowym (AZS) 
w Gliwicach i w Częstochowie. Ja grałem od po-
czątku w AZS WSP Częstochowa.  Studiowałem 
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 
zdobywając tytuł magistra wychowania fizyczne-
go. Chciałem bardzo pracować jako nauczyciel 
WF-u, lecz niestety szkoły nie chciały mnie za-
trudnić ze względu na niedosłuch. Zatrudniłem 
się w „Automexie”. Postanowiłem nie marnować 
swojego talentu do sportu, zapisałem się  na 
kurs instruktora sportu w tenisie stołowym, po 
którym uzyskałem uprawniania do pracy trener-
skiej. Od 15 lat prowadzę treningi z młodzieżą 
słyszącą. Opiekuje się od trzech lat Karolem 
Jabłońskim -niesłyszącym pingpongistą, który 
zdobył brązowy medal w mistrzostwach Europy 
Niesłyszących do lat 15-tu w Albenie (2019 r.).  

Jakie są Twoje osiągnięcia w tenisie stoło-
wym? 
Paweł: 
- Pierwsze dwa medale w rywalizacji z niesłyszą-

cymi zdobyłem w kategorii wiekowej od 15. do 
18. lat w spartakiadzie młodzieżowej w Raci-
borzu. W  wieku 16 lat  zostałem powołany na 
obóz kadry narodowej. Wtedy byłem rezerwowy 
na Igrzyska Głuchych  (Kopenhaga, 1997 r.) Moi 
koledzy zdobyli tam brązowy medal. 
 Zadebiutowałem w reprezentacji Polski Głu-
chych w 2001 r. W Letnich  Igrzyskach Głu-
chych w Rzymie zdobyłem 5. miejsce w grze 
podwójnej  z moim kolegą Ryszardem Szcze-
pińskim i 5 miejsce drużynowo (co jest moim 
największym osiągnięciem jeżeli chodzi o igrzy-
ska). Jak miałem 22 lata, uczestniczyłem w Mi-
strzostwach Europy w Budapeszcie w 2003 roku. 
Zdobyłem 4. miejsce w turnieju drużynowym i 
5. miejsce indywidualnie. Z Igrzysk z Melbourne 
(2005 r.) mam najpiękniejsze wspomnienie w 
życiu, ponieważ spotkałem wspaniałych ludzi z 
innych krajów, poznałem ich kulturę oraz przy-
tulałem koalę, także zwiedziłem dużo ciekawych 
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miejsc w Melbourne (Australia). Byłem już na 
5-ciu Igrzyskach Głuchych.  Zagrałem w trzech 
Mistrzostwach Świata Niesłyszących. Zdobyłem 
dwa brązowe medale drużynowych mistrzostw 
Europy Niesłyszących (Malmoe 2007, Baden 
2014).  W reprezentacji Polski Niesłyszących 
rozegrałem 58 oficjalnych spotkań, a w mistrzo-
stwach Polski Niesłyszących w grupie seniorów 
wywalczyłem 50 medali.Mam też sukcesy ze 
słyszącymi (medale w mistrzostwach Śląska w 
kategorii młodzieżowej, tytuły mistrza Polski 
Szkół Wyższych).

Jakie państwa były najtrudniejszymi przeciw-
nikami w tenisie stołowym?
Paweł: 
- Najtrudniejszym rywalem z pewnością są 
Chińczycy, ponieważ u nich dyscyplina ta jest 
sportem narodowym. Ponadto mocni są m.in. 
Japonia, Korea,  Niemcy, Ukraina, Rosja i Litwa.
 
  Spotykam Cię w siedzibie PZG  przy kweren-
dzie  czasopism „ W świecie ciszy”
Paweł:

- Pomagam  Ojcu szukać materiały o tenisie  
stołowym.

Dlaczego akurat taki pomysł wydania książki z 
terminem świata ciszy?
Wiesław: 
- Interesuję się ogólnie historią AZS-u  i  tenisa 
stołowego. Wydałem 18 książek związanych z 
tematyką tenisa stołowego w AZS, w Częstocho-
wie i w okolicy,  w powiecie gliwickim, w Kra-
kowie, na Śląsku i w Polsce oraz o mniejszości 
żydowskiej.  W tym roku jeszcze wydam książkę 
„Częstochowscy AZeteSiacy” w której przed-
stawiam biogramy min. o Pawle i Julii Szemiel. 
W czasie pandemii koronawirusa udało mi  się 
posegregować  bardzo wartościowe materiały, 
komunikaty , foldery, zdjęcia i pamiątki, które 
zbieram z zawodów dla niesłyszących od dwu-
dziestu lat. Materiały dostarczył mi też Alek-
sander Kubin, bardzo życzliwy człowiek.  Z tego 
wyszła  ciekawa publikacja „Tenis stołowy w 
świecie ciszy”, którą pragnę wydać na przełomie  
roku  2020/ 2021. 
  Obecnie pracuję też przy Muzeum tenisa sto-
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łowego, pomieszczenia w SP nr 54 w Częstochowie 
są obecnie remontowane,  do końca roku ma zostać 
otwarte. W Muzeum będzie postawiona tablica 
ilustracyjna z historią tej gry wśród niesłyszących, 
z nazwiskami zawodników tenisa stołowego. Tam 
może będzie wisiał medal z Danii, który jest najład-
niejszym medalem ze wszystkich zdobytych, więc 
będzie można go obejrzeć. Ogólnie Polska zdobyła 
5 medali na Mistrzostwach Europy Niesłyszących. 
Jestem nauczycielem akademickim. Pracuję na 
Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym 
w Częstochowie  41 lat. Mam doświadczenie we 
współpracy z młodymi ludźmi, studentami, także 
niesłyszącymi. Zorganizowałem jedne z piękniej-

szych mistrzostw Europy Niesłyszących w tenisie 
stołowym w Częstochowie (2011r.). Ta gra  to pasja 
całej rodziny, czwórka dzieci grała z powodze-
niem. Córka Ola była trenerką m.in. na Igrzyskach 
Głuchych  w Samsun (2017). Ja karierę sportową 
liczę od tytułu mistrza śląska w 1965. roku. Jestem 
trenerem reprezentacji Polski niesłyszących w te-
nisie stołowym już 20 lat (mam medale mistrzostw 
świata i Europy). Odchodzę w 2021 roku na emery-
turę po najważniejszej imprezie dla osób głuchych 

– Letnich Igrzyskach  w Brazylii. 
Zdobycie medalu w seniorach wymaga 12-14 lat 
systematycznego treningu, co najmniej 2. godzin 
dziennie. Na treningu kształci się różne taktyki i 
techniki odbicia piłki.  Moim marzenie było stwo-
rzenie ośrodka sportu niesłyszących przy Uniwer-
sytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Często-
chowie.

W tej dyscyplinie wszystko się zmieniło, począwszy 
od piłeczki pingpongowej, długości rozgrywania 
setów, sprzętu aż po metody treningowe.  W 2001. 
roku w Rzymie rozpocząłem swoją pracę trenerską 
z kadrą narodową niesłyszących. Wtedy w  tych 
zawodach migało aż 90% zawodników, tylko 10% 
było mówiących. Nie znałem języka migowego, 
więc musiałem zatrudnić tłumacza języka migo-
wego. Obecnie  większość osób jest mówiących 
(dzięki implantom) –  nie komunikują się w języ-
ku migowym tylko mówionym, do tego głuchych 
sportowców z turnieju na turniej jest coraz mniej.  
Po 20 latach wszystko się pozmieniało. 

Wywiad przeprowadziła Aldona Kramek.
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Psychologia sportu
o co w tym wszystkim chodzi

cześć 1
Już od najmłodszych lat prawie każde dziecko słyszy sławetne hasło „sport to zdrowie”. Rodzice 
namawiają swoje pociechy do uprawiania różnego rodzaju sportu z różnych powodów. Część rodzi-
ców marzy o tym, że ich dzieci będą mistrzami w danej dziedzinie, inni pokładają ufność w tym, iż 
zdrowa rywalizacja i współzawodnictwo uczynią z ich dziecka silnego stąpającego po ziemi człowie-
ka, który będzie wiedział, iż bez ciężkiej pracy i poświęcenia niczego nie da się osiągnąć. Jeszcze inni 
patrzący przez pryzmat zdrowia upatrują w sporcie dojście do dobrej formy fizycznej, dzięki czemu 
stajemy się zdrowsi i  silniejsi zarówno fizycznie jak i duchowo. Kolejna grupa upatruje w sporcie 
sposób na życie, możliwość dobrego zarobku, a co za tym idzie dostatniego życia. 

Już od najmłodszych lat prawie 
każde dziecko słyszy sławetne 

hasło „sport to zdrowie”. Rodzice 
namawiają swoje pociechy do upra-
wiania różnego rodzaju sportu z 
różnych powodów. Część rodziców 
marzy o tym, że ich dzieci będą 
mistrzami w danej dziedzinie, inni 
pokładają ufność w tym, iż zdrowa 
rywalizacja i współzawodnictwo 
uczynią z ich dziecka silnego stą-
pającego po ziemi człowieka, który 
będzie wiedział, iż bez ciężkiej 
pracy i poświęcenia niczego nie da 
się osiągnąć. Jeszcze inni patrzący 
przez pryzmat zdrowia upatrują 
w sporcie dojście do dobrej formy 
fizycznej, dzięki czemu stajemy się 
zdrowsi i  silniejsi zarówno fizycz-
nie jak i duchowo. Kolejna grupa 

upatruje w sporcie sposób na życie, 
możliwość dobrego zarobku, a co 
za tym idzie dostatniego życia. 

Z uwagi na różne powody podej-
mowania aktywności fizycznej  i 
uprawiania sportu rozróżniamy :

•sport amatorski gdzie aktywność 
fizyczna podejmowana jest dla 
wypoczynku, rozrywki i odnowy 
sił psychofizycznych

•sport wyczynowy traktowany 
jako 

forma działalności człowieka, po-
dejmowana dobrowolnie w drodze 
rywalizacji dla uzyskania maksy-
malnych wyników sportowych.

•sport profesjonalny – rodzaj 
sportu wyczynowego uprawianego 
w celach zarobkowych.

W Polsce uprawia się wiele 
dyscyplin sportowych zarówno 
amatorsko jak i zawodowo. Najpo-
pularniejsze to: piłka nożna, piłka 
siatkowa, karate, skoki narciarskie, 
lekkoatletyka, piłka ręczna, boks, 
tenis ziemny, koszykówka i inne. 

O ile jest w Polsce bardzo dużo 
osób uprawiających sport amator-

sko to należy zauważyć, iż coraz 
więcej osób stawia jednak na sport 
zawodowy. Dlaczego? Jest to spo-
sób na życie, który pozwala funk-
cjonować na wysokim poziomie w 
dostatku i daje wiele możliwości.

Obecnie Kluby Sportowe w 
Polsce są prowadzone i zarządzane 
jak każda prywatna firma.  Mamy 
pracodawcę i sportowca – pra-
cownika, który jest zatrudniany za 
odpowiednią gażę. Zatrudnia się 
najlepszych zawodników, takich 
którzy będą wygrywać, a co za tym 
idzie – będą zarabiać pieniądze dla 
danego klubu reklamując klubowe 
logo. Trudno dziś mówić o przy-
wiązaniu do „barw klubowych”, 
albowiem dobry zawodnik pójdzie 
do takiego klubu który mu więcej 
zapłaci. Zatem sport ten zawodowy 
traktowany jest jak biznes i nie ma 
nic wspólnego z przywiązaniem 
czy utożsamianiem się z danym 
klubem po zakończonym kontrak-
cie. 

Czasy kiedy kluby sportowe i to-
warzystwa sportowe nie były firma-
mi minęły bezpowrotnie. Relacje 
„partnerskie” gdzie wszyscy byli 
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na równych prawach jako lokalna 
społeczność tworząca dane „to-
warzystwo” czy „klub” odeszło w 
niebyt. Sport stał się jedną z gałęzi 
gospodarki, swego rodzaju przemy-
słem. Kluby muszą same walczyć 
o swój byt, o klienta i o zysk. Od 
momentu zaprzestania zarządzania 
sportem przez państwo zrodziła 
się potrzeba wprowadzenia no-
wych przepisów, które pozwoliłby 
regulować działalność związków 
sportowych, dawałaby możliwość 
kontroli i możliwej przejrzystości 
ich działania oraz pozwoliłaby za-
pobiegać nadużyciom, które miały 
wpływ na hamowanie rozwoju or-
ganizacji. Z uwagi na powyższe 16 
października 2010 roku weszła w 
życie nowa ustawa o sporcie z dnia 
25 czerwca 2010 roku . 

Tak rozpoczęła się komercjali-
zacja sportu , która niesie za sobą 
wzrost kosztów sponsoringu. Kluby 
sportowe walcząc o jak najlep-
sze rezultaty sportowe, walczą o 
kibica, poszukują jak najlepszych 
sportowców i trenerów. Do tego 
niezbędni są sponsorzy, bo kluby 
nie są w stanie same pokrywać tych 
kosztów. Koszty transferów prze-
kraczają dziesiątki , miliony euro 
– co wskazuje na brak rozsądku 
jednak proceder ten jest cały czas 
kontynuowany i nie widać moż-

liwości by ten proceder dało się 
jakoś zahamować. Dlatego też tak 
silnie związany jest sport z reklamą 
i może dojść do takiego absurdu, 
że więcej w sporcie będzie reklamy 
niż opisanego przez mnie powy-
żej zdrowego ducha rywalizacji i 
współzawodnictwa. 

Komercjalizacja, według najbar-
dziej popularnych encyklopedii i 
słowników, jest po prostu dosto-
sowaniem danego podmiotu (np. 
gospodarczego) do wymogów 
gospodarki rynkowej. Tak też się 
stało w przypadku sportu. Media 
kreują zawodników uprawiających 
futbol (czy to w znaczeniu europej-
skim, czy też amerykańskim), skoki 
narciarskie (szczególnie w okresie 
zimowym), pływanie etc. na współ-
czesnych bohaterów narodowych i 
herosów sportu.

Komercjalizacja sportu, to rów-
nież komercjalizacja sportowców 
i ich wizerunków. Zawodnicy w 
obecnych czasach to gwiazdy, które 
niejednokrotnie zarabiają więcej 
niż muzycy czy aktorzy. Sportowcy 
to również celebryci -  rozdawane 
autografy, wspólne fotografie – o 
których marzy  każdy oddany ki-
bic, to zjawisko podnoszące popu-
larność sportowca i jednocześnie 
przyciąga zainteresowanie sponso-
rów, którzy chcą również na tym 

zarobić. Bardzo często zawodnicy 
więcej czasu spędzają na kręceniu 
filmów reklamowych i wszelkiego 
rodzaju spotkaniach promocyjnych 
niż na treningach. W ten sposób 
zarabiają kolosalne pieniądze, 
troszcząc się jednocześnie o budo-
wanie właściwego wizerunku sa-
mego siebie i sponsora. Naocznym 
przykładem tego typu zachowań 
jest angielski piłkarz - David Beck-
ham, który został odsunięty od gry 
w Realu Madryt przez włoskiego 
selekcjonera Fabia Capella m.in. z 
tego powodu.

To zjawisko jest niebezpieczne, 
bo sportowiec może zatracić się 
w byciu celebrytą i osiągać coraz 
gorsze wyniki. A dala kibiców, 
którzy są wymagający samo bycie 
celebryta to za mało. Oczekują 
również jak najlepszych wyników 
w sporcie. Zatem trudna jest pod 
tym względem sytuacja sportowca 
albowiem musi spełnić oczekiwa-
nia sponsorów i kibiców co nie jest 
łatwą sprawą. 

Komercjalizacja sportu doprowa-
dziła również do powstania ogrom-
nego zagrożenia  jakim jest korup-
cja. Z uwagi na fakt, iż sport nie 
jest już finansowany przez państwo, 
przez co  organizacje sportowe 
zmuszone są do szukania pieniędzy 
na rynku, niestety nie zawsze robią 
to w sposób  uczciwy. Powtarza-
jąc za doc. Krzysztofem Jasieckim 
należy stwierdzić , iż „Sport nie jest 
jakąś wyjątkową dziedziną życia i 
zachodzą w nim podobne zjawiska, 
jak w polityce czy gospodarce. Brak 
przejrzystych reguł zarządzania czy 
finansowania sportu oraz nieefek-
tywność organów ścigania tylko 
sprzyjają zachowaniom korup-
cyjnym. Służy im także fakt dużej 
komercjalizacji polskiego sportu 
po zmianach ustrojowych w 1989 
roku.” Fakty mówią same za siebie, 
im bardziej popularna jest dana 
dyscyplina, tym większe niesie za 
sobą pieniądze. A tam gdzie są 
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duże pieniądze tam większe jest 
prawdopodobieństwo korupcji i 
nieuczciwego zachowania. 

Wraz z komercjalizacją sportu 
ściśle związane są rozwijające się 
dwa kolejne zjawiska związane ze 
sportem. Mówimy tu o profesjona-
lizacji sportu i niestety o dewiacji w 
sporcie.  

  W związku z tym, iż doskonale-
nie umiejętności pochłania mnó-
stwo czasu, trudno sportowcom 
jest pogodzić treningi z praca za-
robkowa. Są oni zatem traktowani 
jak pracownicy. Podpisują kontrak-
ty z klubami na ogromne pienią-
dze, za swoje osiągnięcia otrzymują 
również nagrody indywidualne. 
Jednak na tym nie koniec. Dodat-
kowo w obecnych czasach zarabiają 
krocie na  udziałach w spotach 
reklamowych. Udział w reklamie to 
już  w obecnych czasach nie tylko 
pokazywanie się w stroju sponsora 
i reklamowanie logo, ale również 
udział w wielkich kampaniach re-
klamowych polegających na kręce-
niu reklam, udziale w spotkaniach i 
kampaniach promocyjnych. 

Należy stwierdzić, iż współczesny 
sport został poddany utowarowie-
nu. Utowarowieni zostali już nie 
tylko sami sportowcy jak np. warte 
wiele milionów dolarów nogi Ma-
radony czy Beckhama, ale również 
biografie sportowców i medialne 
wizerunki. Wielomilionowe kon-
trakty reklamowe gwiazd sporto-
wych, które często okazują się być 
głównym źródłem ich dochodów. 
Towarem stali się również sami 
kibice i ich lojalność oraz wyniki 
sportowe – nie zawsze sprawiedli-
we – mówię tu o korupcji. Sytu-
acja ta doprowadziła do tego, iż 
sport  przeistoczył się w przestrzeń 
konfrontacji nie tyle samych spor-
towców, co określonych polityk 
sportowych, konstruowanych przy 
udziale mediów i najnowszych 
technologii i oczywiście biznesu. 

Podmioty sportowe zostały stop-
niowo włączone w obszar gospo-
darki rynkowej, a z racji tego, że 
dysponują znaczącym kapitałem, 
maja na nią ogromny wpływ. Z 
uwagi na powyższe i obowiązują-
ce regulacje prawne wyodrębnił 
się opisany przez mnie powyżej 
osobny sportowy sektor, który ma 
wpływ na osiągnięcia ekonomiczne 
miasta, regionu czy państwa.

Ogromny wpływ na profesjona-
lizację sportu ma również inter-
nacjonalizacja sportu, która ma 
charakter ekonomiczny. Jednym z 
najistotniejszych przejawów inter-
nacjonalizacji sportu o charakterze 
ekonomicznym jest umiędzynaro-
dowienie sponsoringu sportowe-
go. Swoboda międzynarodowego 
obrotu kapitałem pozwala przed-
siębiorstwom na finansowanie 
działalności zagranicznych klubów 
i międzynarodowych federacji 
sportowych i wydarzeń sportowych 
organizowanych na całym świecie 
oczywiście w zamian za możliwość 

wykorzystywania ich potencjału 
marketingowego. 

Kwestia własności podmiotów 
sportowych stanowi kolejny ekono-
miczny przejaw internacjonalizacji 
sportu, który wiąże się z napływem 
kapitału z różnych państw i regio-
nów świata. Właścicielami wielu 
organizacji sportowych są osoby 
fizyczne lub prawne pochodzące 
z zagranicy. O internacjonalizacji 
sportu w wymiarze ekonomicz-
nym świadczy także powstawanie 
międzynarodowych firm zarządza-
jących sportem. Domeną działania 
tych firm jest m.in.: produkcja 
sprzętu sportowego, marketing 
sportowy, sponsoring, organizacja 
imprez sportowych czy medialna 
produkcja takich wydarzeń.

Druga część artykułu uka-
że się w kolejnym wydaniu    
Świata Ciszy.
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Aplikacja Alarm112 
ratuje osobom głuchym życie   

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wdrożyło aplikację mobilną 
Alarm112 umożliwiającą wysłanie zgłoszenia w sytuacji zagrożenia bezpie-

czeństwa, życia i porządku publicznego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
przez te osoby, które nie mogą skontaktować się za pomocą połączenia głosowego.

W aplikacji Alarm112 można wybrać odpowiednie piktogramy określające sytuacje 
zagrożenia, miejsce zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest niezbędna. 

Chcesz mieć taki program  w swoim telefonie? Pobierz aplikację już teraz, jest 
dostępna w dwóch systemach operacyjnych: Android i iOS. Konieczna jest rejestracja i 
zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Pod poniższym kodem QR zamieszczony jest film z instrukcją w polskim języku 
migowym: 

 

W przedstawionym przypadku po kolizji samochodowej osoba głucha skorzystała 
z aplikacji Alarm112, która dokonała zgłoszenia do obsługi zgłoszeń alarmowych, w 
celu przekazania informacji do drogówki. Kontaktowała się z obsługą poprzez SMS. 
Policja przybyła na  miejsce zdarzenia kolizji samochodowej i tak sprawa dobiegła 
końca. 

Taka aplikacja niesie za sobą realną pomoc dla naszego środowiska w sytuacjach 
bezpośredniego zagrożenia naszego życia i zdrowia. 


