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Na początek o dostępności do informacji publicznych, dostępności,
która w czasach COVID-19 zyskała jeszcze większe znaczenie. Bartosz
Marganiec, aktywny działacz na rzecz środowiska g/Głuchych, inicjator kampanii „Dostępny tłumacz”, mówi jak ważna dla głuchych jest
dostępność do informacji. Głusi nie powinni zgadzać się na półśrodki,
nieczytelnego tłumacza w telewizji, brak napisów, brak tłumaczeń w wystąpieniach na żywo. Zauważa, że bez wspólnych działań i zaangażowania
całego środowiska, nie uda się wywalczyć dostępności na poziomie jakiego oczekujemy. Jeśli chcemy pełnej dostępności musimy ciągle o niej
mówić, pisać, przypominać, domagać się jej na każdym kroku, tak byśmy
zostali zauważeni i usłyszani.
W kolejnych artykułach dowiecie się dlaczego Katarzyna Kisiołek postanowiła zostać administratorką grupy FB „Kochamy zwierzaki – to nasi
przyjaciele”. W wywiadzie opowie nam o swej pasji i miłości do zwierząt.
Poznacie również Adriana Fabiana – niesłyszącego finalistę programu
TVN pn. „Stylowy projekt”, obiecującego stylistę modowego, który mimo
głębokiego niedosłuchu, ambitnie rozwija swoją karierę zawodową.
W tym numerze nie mogło zabraknąć również sporej dawki sztuki i
kultury, którą przybliży Wam Daniel Kotowski – głuchy edukator, artysta
sztuk wizualnych, którego na co dzień możecie spotkać w Warszawskiej
Zachęcie, po której chętnie Was oprowadzi w PJM.
Kto z Was pamięta jeszcze, że Polski Związek Głuchych był polskim
potentatem w produkcji malowanych żołnierzyków, kolekcjonowanych
przez wielu Polaków. Zapraszamy w podróż do czasów PRL-u, by bliżej
przyjrzeć się historii owych figurek.
W numerze przybliżymy Wam także turystykę osób głuchych, ważny
aspekt naszego życia. Przypomnimy historię powstawania pierwszych
PTTK przy PZG w Polsce, oraz ich rozwój i działalność na przestrzeni lat.
Na zakończenie kilka słów o tym jak turystyka g/Głuchych ma się dzisiaj,
w dobie internetu.

Zapraszam do lektury!
Krzysztof Kotyniewicz
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Działania w kierunku
dostępności
Działacz na rzecz dostępności dla osób głuchych Bartosz
Marganiec zwrócił uwagę i zaczął walkę o pełną dostępność dla
głuchych do informacji publicznych. Aldona przeprowadziła
rozmowę z Bartoszem o jego działaniach.

Aldona Kramek: Na co osoby głuche narzekają, gdy żyją w strachu i lęku, gdy są zagubione w
czasie uderzenia koronawirusa w naszym kraju?
Bartosz Marganiec: Na początku epidemii
koronawirusa nie było informacji o tym, co się
dzieje, jakie są obostrzenia wprowadzane, nie było
jasnego przekazu informacji. Jedyne wiadomości,
to te, które wieczorem ukazywały się w TVP. Ja
czytałem wiadomości na bieżąco w internetowych
dziennikach, ale przecież nie każdy ma taką możliwość. Czasami nie można przecież tyle czekać!
Można było wyczuć napięcie w środowisku głuchych. Ja się denerwowałem, gdy widziałem jakiś
kolejny komunikat od premiera i nie wiedziałem,
o co chodzi. Czasem się pojawiał tłumacz w TVP,
ale był on tak mały, że trudno mi było to oglądać.
Wiele osób starszych i z osłabionym wzrokiem
mogło mieć podobny problem. Brak dostępu
do informacji to brak poczucia bezpieczeństwa,
zwłaszcza w przypadku kryzysu. Wielu głuchych
zdobywało informacje za pomocą vlogów miganych przez zagranicznych przyjaciół i je tłumaczy4

III/2020

ło i udostępniało dalej. Było wiele pytań i wątpliwości, co można robić, czego nie wolno. Ujawniło
to nieprzygotowanie państwa w przypadku sytuacji kryzysowych. Co by było, gdyby wybuchła
wojna? Czy głusi zostaliby o tym poinformowani
w sposób właściwy? Nie jestem teraz tego wcale
taki pewien.
Aldona Kramek: Czy Twoim priorytetem jest
zwiększenie dostępności do informacji w różnych
dziedzinach np. kulturze, polityce, życiu publicznym?
Bartosz Marganiec: Dostępność dla g/Głuchych
to głównie dostępność informacyjna, związana z
napisami i tłumaczeniem na polski język migowy.
Jest to w naszym kraju temat traktowany trochę po
macoszemu, realizuje się go rzadko, albo, jeśli już,
bez zapewnienia odpowiedniej jakości usługi, tj.
napisów bądź tłumaczenia. Artykuł 32 Konstytucji
RP mówi, że nikt nie może być dyskryminowany
w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny. W naszym przypadku
odnosi się to do dostępu do informacji oraz udo-

stępnienia możliwości komunikowania się poprzez
język migowy, bądź pisemnie. Zasadniczo najważniejsza dla mnie jest dostępność instytucji państwowych, urzędów, organów takich jak Państwowa Komisja Wyborcza, Prezes Rady Ministrów, czy
prezydenci miast. Informacje, które udostępniają,
powinny być dostępne, to znaczy tłumaczone na
Polski Język Migowy, oraz opatrzone napisami. Ale
to nie wszystko, gdyż ważna jest także możliwość
aktywnego komunikowania się, nie tylko pasywnego odbierania informacji. Jako głusi musimy załatwiać różne swoje sprawy. W wielu przypadkach
możemy to zrobić tylko osobiście. Postępująca
cyfryzacja pomaga i wiele spraw można załatwić
przez Internet, nadal jednak wymaga to znajomości języka polskiego. W przypadku np. przychodni
lekarskich jest już trudniej, gdyż często trzeba tam
zadzwonić, a nie każdy ma taką możliwość. Brakuje u nas w Polsce usług typu Relay Service, które
za granicą są dostępne. Chciałbym się skupić na
dostępności do usług, które są potrzebne w życiu
codziennym, ale także na tym, by zaczęto głuchych
postrzegać po prostu na równoprawnych obywateli, którym dostęp do informacji się po prostu
należy. Dostępność do kultury jest realizowana
przez wiele organizacji pozarządowych, mogę tu
wymienić choćby Fundację Kultura Bez Barier.
Aldona Kramek: Czy Twoje
oczekiwania w tym zagadnieniu
spełniły się po interwencji rządu
Polski?
Bartosz Marganiec: Moje oczekiwania zostały spełnione tylko
częściowo. Udało się doprowadzić
do tego, że transmisje z KPRM
były tłumaczone na PJM, dzięki
czemu we wszystkich przekazach
tłumacz był widoczny. To szczególnie ważne, jeśli chodzi o udostępnianie tych transmisji dalej
- głusi mogą je zobaczyć i obejrzeć
na równi z innymi obywatelami.
Liczba tłumaczeń w TVP została
zwiększona tuż przed oficjalnymi
komunikatami, niezależnie od naszej akcji. Niestety pozostał problem wielkości tłumaczy, których

oglądamy w takich przekazach. Okno z tłumaczeniem jest w TVP rozmiaru zazwyczaj 1/30 wielkości całego ekranu o proporcjach 16:9. Jest to zdecydowanie zbyt mało, by dało się wygodnie oglądać
program. Ja przynajmniej nie jestem w stanie. Dla
mnie takie programy nie są dostępne, powiedziałbym wręcz, że jest to fikcyjna dostępność. Badania
Aleksandry Kalaty-Zawłockiej i Moniki Szczygielskiej z Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW
wykazały, że minimalna dopuszczalna wielkość
tłumacza to 1/8 wielkości ekranu. Im większy, tym
komfort oglądania lepszy. Gdyby TVP posłuchała
naszych próśb i powiększyła obraz z tłumaczem,
byłbym naprawdę zadowolony.
Aldona Kramek: Skąd ta inicjatywa związana z
kampanią Dostępny Tłumacz PJM?
Bartosz Marganiec: Pomysł na kampanię zrodził
się po dwumiesięcznych działaniach w celu zwiększenia ilości tłumaczeń na PJM, oraz powiększenia
jego obrazu. Zdałem sobie sprawę, że jest to ogólnośrodowiskowa potrzeba, którą przecież wszyscy
mogą wesprzeć. Pisząc apele i dyskutując z ludźmi
zobaczyłem, jak wiele osób słyszących nie rozumie
tej potrzeby. Uznałem, że potrzebna jest kampania informacyjna wyjaśniająca nasze
postulaty i jasno pokazująca,
z czym mamy problem. Na
Facebooku takie informacje
szybko uciekają. Chciałem
zebrać nasze pisma, postulaty i uzasadnienia na stronie
internetowej. Wszystko jest
w tej chwili opublikowane na
www.dostepnytlumaczpjm.
pl, zapraszam do obejrzenia. Stwierdziłem, że oprócz
kampanii informacyjnej
potrzebna jest platforma
umożliwiająca środowisku
wspólne skupienie się na naszych problemach, ułatwiająca koordynację i działania.
Jeszcze długa droga przed
nami, ale jestem pewien, że
to się uda zrobić i że jako
środowisko będziemy mogli
III/2020
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Powinniśmy pamiętać o tym, że jako g/Głusi
mamy bardzo wiele wspólnego ze sobą – te
same problemy, sytuacje życiowe, potrzeby.
Musimy również mieć na uwadze to, że nic
Aldona Kramek: Czy chciałbyś powiedzieć
się samo nie zrobi. Potrzeba wielu osób, które
parę słów o Twoim doświadczeniu, chodzi o
będą aktywnie działać na rzecz naszego środowspólnotę i jedność środowiska?
wiska. Jedna osoba, jedno stowarzyszenie, czy
grupa ludzi, nic nie zrobią. Jest nas zbyt mało,
Bartosz Marganiec: W latach 2008-2013 aktyw- dlatego musimy działać wspólnie. Mam nanie działałem na rzecz środowiska g/Głuchych, dzieję, że to się uda, i że kampania, którą twobrałem udział m.in. w pracach nad ustawą o
rzę, będzie jakimś krokiem w tym kierunku.
języku migowym, reagowałem, gdy pojawiały
się dyskryminujące zapisy prawne, jak w przypadku rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia,
którego efektem byłby brak możliwości prowa- Aldona Kramek: Brawo Panie Bartoszu za modzenia przez głuchych pojazdów. Wiele było
tywację i chęć do działania w tym kierunku.
takich działań. Nigdy nie robiłem tego sam.
Musimy się zjednoczyć i wspólnie walczyć
Zawsze miałem wokół siebie ludzi z którymi
o osiągnięcia celu. Życzymy powodzenia i
współpracowałem, ludzi chętnych do pomotrzymamy kciuki.
cy, gotowych mnie wesprzeć. Wielokrotnie
prosiłem środowisko głuchych o wsparcie w
jakiejś sprawie i mogłem na nie liczyć. Sądzę,
że to może być naszą siłą – umiejętność zorganizowania się i zadziałania w jakiejś sprawie.
Wywiad przeprowadziła: Aldona Kramek.
przemówić jednym głosem i zażądać realizacji
naszych postulatów.
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Rozmowa z Katarzyną Kisiołek
Rozmowa z wielką przyjaciółką zwierząt Katarzyną Kisiołek - administratorem grupy na Facebooku „Kochamy zwierzaki, to są nasi przyjaciele”,
właścicielką psa Remo.

R

ozmowa z wielką przyjaciółką zwierząt Katarzyną Kisiołek - administratorem grupy na
Facebooku „Kochamy zwierzaki, to są nasi przyjaciele”, właścicielką psa Remo.
Aldona: Jaka jest Twoja relacja z pupilem?
Katarzyna Kisiołek: Miałam bardzo silna więź z
wcześniejszym, już nieżyjącym pupilem. Wydawało mi się, że relacja z kolejnym czworonogiem
będzie taka sama jak dotychczas, jednak wszystko
inaczej się układa, niż myślałam.
Mój obecny pupil Remo piesek rasy Yorkshire
terier, ma trudny charakter i jest uparty, ale przede
wszystkim jest to mądry pies! Obecnie ma 4 lata,
szkolę go cały czas, uczę wykonywania poleceń
i różnych sztuczek. Potrafi już wykonać bardzo

dużo. Zakładamy błędnie, że wszystkie psy tej
samej rasy są bardzo podobne do siebie, ale to nieprawda! Każdy pies ma swoje mocne i słabe strony,
a zwłaszcza inny charakter.
Doświadczyłam różnych osobowości psów nierasowych, kotów a nawet rybek w akwarium. Spędzałam dużo czasu razem z ojcem na łowieniu ryb,
poznawałam różne zwierzęta, w tym też robaki.
Moja mama zawsze mnie wysłała do babci na wieś.
Tam miałam dużo kontaktu ze zwierzętami m.in.
kurami, świniami, baranami, krowami, końmi, gołębiami i innymi. Przez te lata w relacji z przedstawicielami braci mniejszych bardzo je pokochałam!
Nie mogę wyobrazić sobie życia bez kontaktu ze
zwierzętami. To dla mnie jest podstawowy element
mojego istnienia.

"Dobrze przemyśl
ofiarowanie psa lub
kota w prezencie.
Zwierzę nie jest
zabawką!"

III/2020

7

Wracając do relacji z różnymi typami psów nierasowych i rasowych. Nie było żadnego problemu,
jeżeli chodzi o wychodzenie z domu bez zapowiedzi
właściciela psa nierasowego. Inaczej jest w stosunku
do psa rasowego, który wymaga komunikatu osoby
wychodzącej z domu do pracy. W moim przypadku
musiałam wyjść w nagłej sytuacji, a jednocześnie bez
poinformowania swojego pupila. Pies się obraził i nie
słuchał jak go potem wołałam.
Aldona: Jak się komunikujecie nawzajem?
Katarzyna Kisiołek: - Mówię i migam do mojego
Remo to jest moja komunikacja. W tej sytuacji ważne było nauczenie mojego czworonoga rozumienia
poleceń w języku migowym.
Remo rozumie takie informacje migowe, jak np. „idę
do sklepu, „mam klucz na działkę”,” idziemy na spacer”. Jego reakcją jest zadowolenie, biegnie do drzwi
wejściowych i czeka na otwarcie. Czasem on daje mi
sygnały niewerbalne, np. drapie po nodze i skacze na
mnie. W ten sposób daje mi znać, że czegoś potrzebuje np. wyjścia na spacer, komunikuje, że jest
głodny lub chce się bawić.
Ważne jest, żeby psa nie zmuszać np. do zabawy,
czy do ćwiczeń w zdobywaniu nowych umiejętności. Remo często okazywał zniecierpliwienie, gdy za
długo go męczyłam nauką nowej sztuczki. Był wtedy
niespokojny, a nawet zły. Nie zmuszałam go więc na
siłę, kiedy nie miał ochoty się bawić. To identycznie
jak w przypadku ludzi. Nie należy pupila przymuszać
do czegoś.
Aldona: Jak się rozpoznawałaś jego zachowania i
reakcje?
Katarzyna Kisiołek: Rozpoznawałam sygnały dzięki
komunikatom, które nadawał mi Remo. Kiedy ktoś
dzwonił do drzwi, pies mnie prowadził na korytarz.
Kiedy mama lub córka w drugim pokoju chcą mnie
zawołać, to proszą psa. On wtedy biegnie do mnie i
naciska nosem moją łydkę i biegnie do drzwi.
Rano, jak widzi, że nie reaguję na alarm wibracyjny
budzika to wskakuje na łóżko i drapie mnie w plecy.
Jak już wstanę, to biegnie do drzwi i czeka, żeby go
wyprowadzić na spacer.
Był taki okres, że Remo sikał w mieszkaniu, co jest
typowe dla tej rasy psów. Dla niego jest wygodniej
załatwić się w ciepłym mieszkaniu niż wchodzić na
dwór, kiedy pogoda jest kiepska. Problem ten można
rozwiązać dopiero po roku. Trzeba go nauczyć, gdzie
w mieszkaniu można zrobić siusiu. Na wszelki wypadek umieszczam specjalną matę na podłodze, kiedy
przewiduję, że nie wrócę prędko do domu.
8
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Inne sztuczki mojego Remo to podanie prawej i
lewej łapy, podnoszenie łapy do góry, przenoszenie
zabawek. Mój pupil rozrzuca też brudne skarpety po
mieszkaniu, pokazując, że trzeba je uprać.
Ponadto mój Remo ma dość wyraźną mimikę m.in.
opuszczanie brwi i ich ściągnięcie do środka, napięcie mięśnia okrężnego oka, opadanie powiek. Można
się zorientować, co chce powiedzieć.
Nienawidzę poniedziałków, dlatego, że kiedy wychodzę do pracy, to mój pies wije się wokół mnie. Żal mi
wtedy go zostawiać samego w domu.
Aldona: Co Twój zwierzak Tobie daje?
Katarzyna Kisiołek: - Taki zwierzak daje mi dużo
ciepła, spokój, bezpieczeństwo i chęć do przytulania.
Jak przebywam sama w domu, zawsze przychodzi,
żeby być bliżej mnie.
Pewnego dnia jak wróciłam smutna do domu, to pies
starał się poprawić mój humor, żebym zapomniała o swoich problemach. Jestem osobą wrażliwą i
czułą dla różnych zwierząt. Wiele osób prosi mnie
o pomoc w przypadku problemów zdrowotnych ich
zwierzątek. Z całego serca staram się spełniać te prośby i wspierać w trudnych sytuacjach.
Sama czasami też nie mogę sobie poradzić z pewnymi problemami, zwłaszcza zdrowotnymi. Szukam
wtedy porady u weterynarza, co polecam ludziom
mającym zwierzęta. Potrafię się popłakać z żalu, na
wiadomość, że nie udało się pomóc jakiemuś zwierzakowi uratować życia. Mam bardzo miękkie serce.
Podsumowując naszą rozmowę chcę Wam powiedzieć: „Pies to nie zabawka!”. Pamiętajcie o tym.
Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadziła Aldona Kramek.

Projektant Adrian Fabian
w świecie mody

N

azywam się Adrian Fabian i od urodzenia mam głęboką
wadę słuchu, co oznacza, że nierozerwalnie posługuję się
aparatem słuchowym. Obecnie mam 22 lata i jestem absolwentem krakowskiej szkoły SAPU oraz finalistą programu TVN
"Stylowy Projekt". Współpracuję też z jedną z czołowych polskich stylistek Natalią Penar „www.
nataliapenar.com”, asystując jej często podczas sesji modowych dla marek odzieżowych i projektantów. Również realizuję własne sesje i edytoriale dla magazynów polskich i zagranicznych,
stale rozwijając swój warsztat i kunszt pracy. Robię to co kocham i realizuję swoje marzenia, udowadniając innym, że moja dysfunkcja nie wyklucza mnie społecznie i zawodowo. Wręcz przeciwnie - napędza mnie i motywuje. Od momentu studiowania w SAPU i znalezienia się w finale
programu TVN, rozpocząłem współpracę z wieloma znanymi ludźmi i celebrytami, aktualnie
przygotowuje stylizacje do nowych sezonów programów TVN.

Udział w programie telewizyjnym bardzo mi pomógł. Dziś czuję w jak krótkim czasie bardzo
się rozwinąłem zawodowo. Współpracuję z niezależnymi celebrytami, influencami (Tik-tokerami,
YouTuberami) i gwiazdami. Uczęszczam na mnóstwo eventów modowych i rozrywkowych, premiery, pokazy itd. Każdego dnia dostaje nowe propozycje współpracy, pojawiają się szanse na nowe
projekty, nowe współprace. Powoli sam wkraczam w świat influencerów. Byłoby mi niezmiernie
miło móc rozpocząć współpracę z Wami.
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Mam także poczucie misji. Chciałbym pokazać innym, że pomimo mojej wady słuchu udaje mi się
pracować w tak dużej branży. Chętnie opowiem o mojej pracy, podzielę się moją historią, która jest trochę
dowodem na to, że każdy może dojść naprawdę daleko. Mógłbym przygotować też krótkie wykłady.
Dziękujemy za przesłanie tekstu i serdeczne gratulujemy Twoich sukcesów w świecie mody. Życzymy Ci
dalszego rozwoju w ścieżce zawodowej.
Wywiad przeprowadziła: Aldona Kramek.

"Chciałbym pokazać innym, że
pomimo mojej wady słuchu
udaje mi się pracować w tak
dużej branży."
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Wywiad z danielem
kotowskim
Aldona: Witajcie! Znajdujemy się w Warszawie w
Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki. Jesteśmy tu
by porozmawiać z Danielem Kotowskim.
Daniel Kotowski: Bardzo dziękuję, że zapraszasz
mnie na ten wywiad.
A: Chciałabym Cię poprosić o to, byś powiedział
kilka słów o sobie.
Daniel Kotowski: Tak jak Aldona już powiedziała,
mam na imię Daniel i pracuję w Zachęcie. Moim
głównym zadaniem jest praca jako edukator, w
ramach czego oprowadzam ludzi po wystawach,
prowadzę warsztaty dla osób głuchych, słabosłyszących, ale też i słyszących. Pamiętajcie proszę,
że Zachęta nie ma jednej stałej wystawy, są tylko
czasowe - w ramach, których oprowadzam naszych
gości. Poza tym, przygotowuje i nagrywam vlogi o
tym, co dzieje się w naszej galerii. Moją pracę można oglądać nie tylko na żywo w Zachęcie, ale także
i w Internecie. Moja praca nie kończy się na Zachęcie, jestem także artystą, zajmującym się sztuką
wizualną.
A: Bardzo dziękuję. Czy w Zachęcie znajdują się
udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością?
Osób głuchych, niewidomych, na wózkach?
Daniel Kotowski: Tak, w Zachęcie jest nawet zespół
zajmujący się tematyką szeroko pojętej dostępności. Staramy się dostosować do wszelkich potrzeb
każdej z poszczególnych grup odbiorców, nawet
jeżeli wymaga to od nas zupełnie nieszablonowego
myślenia. Ja osobiście jestem również w tym zespole, poza moją rolą edukatora, zajmuję się dostępnością pod kątem osób głuchych i słabosłyszących.
Tak jak wcześniej wspominałem, Zachęta nie ma
stałej wystawy, dlatego przy każdej kolejnej nowej
wystawie, dbam o to, by filmy były zaopatrzone w

napisy, niezależnie od tego czy są polskie czy zagraniczne - zawsze muszą być w nich napisy. To
powoduje, że głusi mogą je bez problemu oglądać
i docenić. Poza tym, jeżeli jakaś wystawa zawiera
element dźwiękowy, jakiś odgłos wydobywający się
z głośnika, umieszczam o tym informacje pisaną,
zawierająca opis dźwięku lub spisany dialog lub jeżeli to piosenka, jej pełen tekst. Naprawdę staramy
się dać naszym odbiorcom pełen dostęp do sztuki.
Tak wygląda aspekt techniczny wystaw, którym się
zajmuję. Poza tym, prowadzę zwiedzanie po wystawach, regularnie raz w miesiącu. Grupy są złożone
i z głuchych i słyszących gości Zachęty. Możecie się
oczywiście zastanawiać, jak to wygląda? Otóż, jest
wtedy przy mnie tłumacz języka migowego, który
wszystko co migam tłumaczy na polski foniczny. A
zatem, w takiej sytuacji to słyszącym dajemy dostęp do sztuki. Poza tym, na prośbę naszych gości
zapewniamy tłumaczenie wykładów i warsztatów
organizowanych przez Zachętę. Oczywiście taka
prośba musi być wysłana odpowiednio wcześniej,
na ostatnią chwilę może okazać się, że żaden tłumacz nie będzie dyspozycyjny.
Grupy chętnych osób mogą również zamówić oprowadzanie w PJM.
Ach, nie mogę nie wspomnieć o naszych warsztatach rodzinnych, gdzie zapraszamy głuche dzieci z
ich głuchymi rodzicami lub głuchych rodziców z
ich słyszącymi dziećmi, ale także słyszące dzieci z
ich słyszącymi rodzicami - zapraszamy wszystkich!
Dzięki takiej integracji, dzieci będą wiedziały, że
świat wokół nich jest zróżnicowany. Staramy się
zawsze zapewnić pełen dostęp dla wszystkich.
Moje comiesięczne spotkania, nazywają się „Zachęta Miga”, więc jeżeli spotkacie się z takim tytułem to
wiedźcie, że to wydarzenie jest w pełni dostępne i
dla głuchych i słyszących.
III/2020
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Dla osób słabosłyszących, mamy dostępne pętle
indukcyjne (zaraz je pokażę). Mogą dzięki temu
słyszeć wszystko, co edukator/wykładowca mówi.
Aldona: Czy na stronie internetowej i profilach
mediów społecznościowych, zapewniacie tłumaczenie wszystkich informacji?
Daniel Kotowski: To świetne pytanie. Zawsze
staram się wstawić vlog o tym czy i kiedy będzie
wydarzenie z tłumaczeniem na PJM, albo kiedy
będzie oprowadzanie w języku migowym. Bez
tego trudno byłoby osobom głuchym mieć pewność czy wydarzenie, które im się podoba, będzie
dla nich dostępne. Ale widząc filmik ze mną,
mogą już mieć pewność, że wydarzenie takie właśnie będzie - dostępne.
Na stronie www.zacheta.art.pl można znaleźć filmy ze zbiorów Galerii, które sukcesywnie będziemy uzupełniać o napisy.
Jeżeli niestety komuś nie udało się przyjść na
jedno z naszych wydarzeń, nie ma powodów do
zmartwień. Po każdej wystawie nagrywamy moje
wirtualne oprowadzanie w PJM, po czym
zmontowany film trwający około 15-20
minut, z napisami i z ujęciami samej wystawy, będzie dostępny na stronie internetowej. Znajdziecie to pod nazwą „przewodnik po wystawie”, w sumie udało
nam się stworzyć około 15 takich filmów,
zatem całkiem dobry wynik, oczywiście
będziemy to kontynuować.
Aldona: A teraz przejdźmy proszę do
sytuacji pandemii, jak koronawirus
wpłynął na funkcjonowanie Galerii?
Daniel Kotowski: Niestety sytuacja
negatywnie wpłynęła nie tylko na Zachętę, ale też inne ośrodki kultury. Na
polecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszystkie instytucje kulturalne musiały być zamknięte.
Dla nas był to ogromny cios, przecież
cała nasza praca opiera się na kontakcie
z drugim człowiekiem, w ogóle jest to
istotny element sztuki i kultury. A przez
pandemię zostaliśmy zmuszeni przenieść
się do Internetu. To było trudne nie tylko
dla dużych galerii czy muzeów, ale dla
12
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wszystkich tych, którzy żyli ze zleceń i współpracy
z instytucjami kultury, momentalnie stracili oni
możliwość zarobkowania.
Na szczęście udało się nam znaleźć środek zastępczy w postaci Internetu. To było nowe doświadczenie - jak przenieść całą naszą pracę w świat
cyfrowy. Na szczęście, jeszcze nim wybuchła pandemia, założyłem grupę na Facebooku pt. „Zachęta Miga”, gdzie wrzucałem wszelkie informacje
o tłumaczonych wydarzeniach lub wydarzeniach
w PJM. Zamiast wrzucać to wszystko na fanpage
Zachęty i pozwolić by te informacje umknęły przy
innych postach, zdecydowaliśmy, że oddzielna
grupa będzie lepszym rozwiązaniem. Zapraszamy
na nią wszystkich głuchych, słabosłyszących, ale
również i słyszących zainteresowanych językiem
migowym.
Cóż, wybuch koronawirusa spowodował, że nie
mogłem robić tego wszystkiego co na co dzień robiłem, więc musiałem skupić swoje siły na świecie
on-line.
Nie było to najprostsze ani najlepsze rozwiązanie,
nie jestem do końca zadowolony z tego wyjścia,

ponieważ Internet i fanpage wymagają głównie
pisania. Co uważam, nie jest najlepszym medium
do rozmów o sztuce, ponieważ nie wszyscy są biegli w pisaniu w języku polskim. A moim nadrzędnym celem przy tworzeniu „Zachęta Miga”, było
stworzyć przestrzeń, gdzie każdy mógłby czerpać
radość i wiedzę o sztuce.
Ale nie było wyjścia, COVID-19 uderzył i trzeba było się dostosować i przejść on-line. Tak jak
wspominałem wcześniej, robiliśmy regularnie
filmy z wystaw a w czasie wybuchu pandemii
mieliśmy 3 różne wystawy w naszej Galerii. Zatem
postanowiłem przygotować wirtualne oprowadzanie po nich. Warunki były idealne, w Zachęcie nie
było żywego ducha. Razem z Tomaszem Grabowskim, który jak ja jest głuchy (notabene bardzo
nam to ułatwia współpracę), przygotowaliśmy
wirtualne zwiedzanie, na podstawie wcześniej
przygotowanych przeze mnie tekstów, nagraliśmy
moje oprowadzanie w PJM, ujęcia samych wystaw i po zmontowaniu w całość, wrzuciliśmy na
stronę.
Mimo, iż mieliśmy pozytywny odzew, to jednak

zależy nam na jak najszybszym powrocie do
normalnych warunków. Na szczęście sytuacja jest
dynamiczna, jest powolne odmrażanie gospodarki i instytucje kultury (w okrojonym zakresie)
wpuszczają gości.
My zdecydowaliśmy, że będzie wpuszczać po
czworo gości na raz. Oczywiście, tak jak mówiłem, sytuacja jest dynamiczna i o każdych zmianach będziemy na bieżąco informować. Na razie
możemy oprowadzać tylko czworo osób w jednym
czasie, myślę, że to i tak dobra wiadomość dla głuchych. Oczywiście, należy przestrzegać wszystkich
zaleceń odnośnie bezpieczeństwa, które znajdują
się na naszej stronie. My oczywiście będziemy
podążać za wszelkimi wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia, na razie zostajemy przy liczbie 4. Miejmy nadzieję, że nie będzie regresu, jeżeli chodzi
o zachorowania i powrotu obostrzeń, to bardzo
ważne by sztuka miała żywy kontakt z człowiekiem. Szczególnie, że komunikacja w języku
migowym jest dużo płynniejsza i lepsza na żywo.
Dlatego nie czułem, że komunikacja on-line była
najlepszym co mogłem dać naszym odbiorcom,
ale to co się rzeczywiście udało zrobić
dobrze, to to wirtualne oprowadzanie, o
którym wspominałem. Tak przynajmniej
ja to widzę.
Aldona: Czy mógłbyś proszę wyjaśnić
jak znaleźć te filmy na waszej stronie
internetowej?
Daniel Kotowski: Ok, na stronie www.zacheta.art.pl znajdują się filmy w PJM, aby
je znaleźć wystarczy kliknąć i rozwinąć
Menu, następnie Mediatekę. Rozwijając
to znajdziecie materiały i informacje,
następnie Rodzaje, PJM. Wtedy pojawią
się wszystkie nasze filmy w PJM a także z
napisami. Będą to wspomniane wcześniej
Przewodniki, ale także Encyklopedia
Sztuki w PJM, gdzie znajdziecie hasła
związane ściśle ze światem sztuki, wyjaśnione w języku migowym. Zatem, jeżeli
kiedyś na wystawie stwierdzicie, że jest
pojęcie, którego nie znacie, zapraszamy
do naszej Encyklopedii. Jest ona efektem
współpracy w większości między Zachętą
a GAGiem (Grupą Artystów Głuchych),
ale także w mniejszym stopniu z kilkoma
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innymi instytucjami.
Wszystkie filmy które znajdują się w tej kategorii
są w pełni dostępne dla głuchych i słabosłyszących,
zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Kto
wie, może odnajdziecie w sobie nową pasję?
Aldona: Czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć
naszym czytelnikom/widzom o Zachęcie- Narodowej Galerii Sztuki?
Daniel Kotowski: Warto odwiedzać różne instytucje kultury, jeżeli mają dostęp do tłumaczy i języka
migowego a to na pewno jest w Zachęcie, zatem
naprawdę warto nas odwiedzić. To co na pewno
możemy jeszcze Wam dać, to poszerzenie Waszych
horyzontów, nowe doświadczenia, oprowadzanie
w języku migowym, nowe perspektywy pokazane przez różnych artystów. Perspektywy, których
na co dzień możemy być zupełnie nieświadomi a
spotykając odpowiedniego artystę- nagle widzimy
zupełnie nowe zdarzenia, nowe problemy.
Artyści to właśnie nam dają, swoje wrażliwe spojrzenie na otaczający nas świat, dlatego myślę, że
warto być na to otwartym.
Mogę dać Wam przykład, mój kolega był z początku zupełnie obojętny na sztukę, ale chodził
regularnie na wszystkie wydarzenia, które były
umieszczane na grupie „Zachęta Miga” i w konsekwencji zaczął lepiej rozumieć świat, który go
otacza, nawet zagadnienia polityczne stały się dla
niego jasne. Sztuka takie właśnie ma działanie, ale
nie tylko chodzi o politykę czy wielki świat- chodzi
o zwykłe codzienne życie, dlatego warto spotykać
się ze sztuką.
Aldona: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i oprowadzenie po Zachęcie.
Daniel Kotowski: Ja też bardzo dziękuję i chętnie
opowiem więcej o Zachęcie i dostępności migowej,
myślę, że warto wziąć w tym udział.
Aldona: Zdecydowanie, zapraszamy!

Wywiad jest dostępny w wersji filmowej na stronie
www.swiatciszy.pl
Wywiad przeprowadziła: Aldona Kramek.
14

III/2020

"

Dla wszystkich, którzy korzystają z aparatów słuchowych, jest możliwość skorzystania z przenośnej pętli.
Jest tak skonstruowana, że można ją przypiąć do paska
do spodni. A edukatorzy i przewodnicy mają specjalne
mikrofony dostosowane do tych urządzeń, poza tym w
niektórych pomieszczeniach jest zamontowana pętla
indukcyjna. Dostęp do sprzętu jest bezpłatny, więc warto
skorzystać.
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Malowane żołnierzyki z Polskiego
Związku Głuchych

B

awiły się nimi miliony dzieci od Bałtyku aż po Tatry, a nawet poza granicami
kraju. Nie bez przesady można powiedzieć, że Polski Związek Głuchych w
latach 1960 – 1990 wyprodukował tysiące najpiękniejszych zabawek dla najmłodszych – ręcznie malowane figurki żołnierzyków. Kto je jeszcze pamięta?

Polski Związek Głuchych – potentat w produkcji żołnierzyków
Były dostępne praktycznie w każdym kiosku „RUCHU”, stąd też nazywane są często „kioskowcami”. W dzieciństwie, w czasach PRL-u miał je prawie każdy chłopiec. Kolorowe i niemalowane – przedstawiały wojów, rycerzy, husarię, ułanów, żołnierzy II wojny światowej a także postacie z filmów: Indian i kowboi z westernów, Zorro czy też załogę czołgu „Rudy” z serialu „Czterej
pancerni i pies”. Żołnierzyki - edukowały i bawiły pokolenia młodych Polaków. Fenomen historii
figurek żołnierzyków jest osobnym tematem do opisania, bowiem mają swój rodowód w starożytnym Egipcie i Chinach, ale przed wiekami nie zawsze były związane z zabawą.
Poniższy artykuł jest próbą przypomnienia, że to Polski Związek Głuchych zajmował się
produkcją tych właśnie zabawek. Choć oczywiście były także w kraju inne firmy: spółdzielnie:
rzemieślnicze lub inwalidów, to jednak głównym potentatem produkcji żołnierzyków był PZG
(produkcja trwała od lat sześćdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych). Do dziś większość
zachowanych figurek z tamtego okresu sygnowana jest na podstawkach skrótami: PZG SP – czyli
Polski Związek Głuchych Spółdzielnia Pracy, Z.S.P.- P.Z.G. WARSZAWA - czyli Zakład Szkolno Produkcyjny Polskiego Związku Głuchych Warszawa. Niezwykły także był ich kunszt wykonania.
Miniaturowe postacie miały wyraźne rysy twarzy, detale ubioru i uzbrojenia a pędzącym w galopie
koniom zatrzymano w czasie falujące grzywy. Produkowane były z tworzywa sztucznego – poliamidu (PA). Polska była prawdopodobnie jedynym krajem produkującym żołnierzyki z tego materiału. Robiono je w formach, które były arcydziełami polskich specjalistów z tego zakresu. Z każdej
formy po wtryśnięciu tworzywa wypadały figurki, zwane wypraskami i po ich gradacji były gotowe
do malowania (*gradacja – usuwanie niepotrzebnego nadmiaru tworzywa). Waga jednej metalowej formy mogła sięgać nawet 100 kg. Na podstawkach figurek tłoczona była sygnatura w kształcie
trójkąta określająca numer formy danej serii, numer figurki w tej serii oraz napis „PZG SP”.
Jednym z autorów figurek żołnierzyków, który od 1981 roku współpracował z Polskim
Związkiem Głuchych jest Pan Ryszard Morawski, polski malarz batalistyczny, rysownik, projektant
zabawek i oczywiście twórca figurek żołnierzy polskich wojsk z różnych epok. Pan Ryszard Morawski pochodzi z rodziny zajmującej się przed II wojną światową, produkcją figurek żołnierzyków
firmy MARS.
16
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Figurka muszkietera
sygnowana jest na podstawce napisem ZSP PZG
Warszawa. Lata 60-te XX
wieku.

Pięknie malowane
Jak na szare czasy PRL-u kolekcje żołnierzyków wyróżniały się pięknymi barwami i jakością wykonania.
- Zakład produkcyjny i główny magazyn mieścił się na ulicy Cmentarnej 11 w Warszawie – powiedział
Pan Franciszek – emerytowany pracownik Polskiego Związku Głuchych – to tu odbywała się główna produkcja żołnierzyków. Następnie chałupnicy przyjeżdżali i pobierali figurki do malowania a potem oczywiście musieli je do magazynu odwieźć, gotowe, pomalowane. Za wykonaną pracę otrzymywali zapłatę.
Pamiętam też, że jeździliśmy do drugiego zakładu i magazynu w Michalinie ale nie nie-przypomnę sobie
już dokładnego adresu tego miejsca.
Dystrybucja żołnierzyków do najodleglejszych zakątków kraju odbywała się za pośrednictwem
Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Książka Prasa Ruch – mającej w czasach PRL-u największą sieć
sprzedaży detalicznej w Polsce – kilkadziesiąt tysięcy punktów sprzedaży. W miastach, miasteczkach i na
wioskach, na każdej prawie ulicy zlokalizowane były kioski RUCH-u. To tu i do sklepów z zabawkami
trafiały żołnierzyki do sprzedaży.
- Figurki żołnierzy zapakowane były w małe podłużne kartony. Były piękne, ręcznie malowane, pachnące farbą – mówi Pani Małgorzata Grabowska, dawny pracownik RSW Książka Prasa Ruch w
Ostródzie – Żołnierzyki niemalowane, najczęściej były zapakowane w zafoliowane worki. Ustawialiśmy je
wszystkie na półkach zamontowanych na szybach kiosków, jeden za drugim z danej serii. Zawsze gromaIII/2020

17

dziły się przy nich dzieci pokazując palcem rodzicom lub sprzedawczyniom, które chciałby kupić.
Chłopcy uwielbiali się nimi bawić, na podwórkach, w piaskownicach budowali zamki z piasku, kopali małe okopy, ustawiali tam swoje armie i rozgrywali całe bitwy. U mnie w domu, żeby mieć
więcej miejsca na podłodze, wynosiliśmy krzesła i stół z pokoju. Z czasem budowaliśmy małe dioramy,
budynki, wzgórza gdzie ulokowana była artyleria itd. To rozbudzało wyobraźnię i chęć poznawania
wojskowości – uzbrojenia, umundurowania, wyposażenia. Często też zawiązywały się przyjaźnie, gdy
wymienialiśmy się figurkami z kolegami, wzorowaliśmy się na bohaterach książek i filmów. Uwielbiałem przy pomocy figurek odtwarzać sceny bitewne z „Krzyżaków” czy akcje z serialu „Czterej pancerni
i pies” lub z filmu „Westerplatte”. Wychowani na książkach Karola Maya o Winetou i Old Shatterhandzie wiedzieliśmy jak ustawiać figurki w obozie indiańskim czy też kowbojskim miasteczku. Ile z tego
było śmiechu i zabawy wiedzą tylko Ci, którzy tego spróbowali. Nawet nie zdawaliśmy sobie z tego
sprawy, że oto uczestniczymy w grach bitewnych, które znane były już w Europie od XIX wieku. Na
początku XX wieku Herbert Georg Wells, znany pisarz, pionier gatunku science fiction (autor książki „Wojna światów”) oraz fascynat figurek żołnierzyków, zebrał reguły dotyczące gier figurkowych w
dwóch książkach: „Floor Games” i „Little Wars”. No, ale któż z nas mógł o tym wiedzieć w czasach
dzieciństwa? My tworzyliśmy własne gry bitewne na podłodze pokoju lub na podwórku. To drugie
miejsce było niestety powodem utraty wielu żołnierzyków, gdyż łatwo gubiły się w gąszczu trawy i
„okopach” piaskownicy. A ile potem było ich szukania! Bowiem nie były tanie i sporo z nich było pięknie wykonanych.
Rzeczywiście wiele z tych figurek odznaczało się wielkim kunsztem wykonania. Produkowane były całymi seriami np. seria kuszników z epoki średniowiecza. Te figurki miały wymienny oręż:
zarówno kusze jak i miecze a nawet tarcze były ruchome. Można je było odpiąć rycerzowi i dopiąć
innemu. Tak samo było w przypadku husarzy: mieli wyjmowane kopie a nawet husarskie skrzydła!
18
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Dziś znalezienie kompletnej figurki husarza graniczy z cudem. Na aukcjach internetowych oryginalne
figurki ze znakiem PZG osiągają wysokie ceny. Mimo to nabywców nie brakuje.

Ocalić od zapomnienia
W Polsce jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które zbierają figurki z czasów PRL-u. Chyba największy zbiór żołnierzyków jest w rękach Pana Mariusza, przedsiębiorcy z Rzeszowa, który kolekcjonuje także inne zabawki z minionego okresu.
- Całość będzie dostępna w tworzonym przeze mnie Muzeum Zabawek – informuje Pan Mariusz Kmita, na co dzień właściciel przedsiębiorstwa – Do czasu uruchomienia ekspozycji figurki można obejrzeć
u mnie w firmie.
A jest co oglądać! To największa kolekcja plastikowych figurek polskich żołnierzyków... na
świecie! Liczy ponad 3 500 unikatowych, niepowtarzalnych figurek produkowanych w Polsce w latach
1960-1990 (a nawet później, ostatnia seria samurajów powstała w połowie lat 90-tych). Większość z
nich to produkcja PZG Warszawa.
Oprócz tego figurki znajdują się w rękach innych prywatnych kolekcjonerów, którzy od czasu do czasu
udostępniają swoje zbiory do oglądania np. w muzeach albo na autorskich spotkaniach. Pan Grzegorz,
nauczyciel z Gliwic często organizuje lekcje historii dla najmłodszych pokazując swój imponujący zbiór
figurek. Ma też na koncie wiele wystaw. Nie sposób nie wspomnieć o Panu Jarosławie, również przedsiębiorcy, który specjalizuje się w zbieraniu tylko figurek rycerzy.
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Ma ich tysiące, wyeksponowane w gablotach w swoim warszawskim mieszkaniu. Z kolei kolekcja autora
artykułu pokazywana była m.in.: w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie i w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, w przygotowaniu jest kolejna wystawa. Warto też wybrać się do Galerii Zabawek w
Gdańsku gdzie w kilku gablotach prezentowane są najciekawsze figurki z czasów PRL.
To tylko potwierdza, że zainteresowanie tematem mimo upływu lat nie słabnie. Co więcej, kiedyś
dzieci a dziś poważni pięcio- i sześćdziesięciolatkowie, odtwarzają swoje kolekcje, wyszukując na aukcjach
internetowych figurki rycerzy, ułanów, Indian i kowboi. Czasem o jednego żołnierzyka na internetowej
aukcji walczy kilkanaście osób! Niełatwo jest kupić dobrze zachowanego „kioskowca”, bowiem najstarsze
mają już po kilkadziesiąt lat. Ciekawostką jest to, że robią to także ludzie młodzi, zafascynowani zabytkowymi miniaturami. Są też osoby, które na podstawie oryginalnej figurki, robią odlewy i produkują ich
repliki.
I choć osób zainteresowanych starymi figurkami przybywa, to w Polsce jest tylko jedna znana mi
strona internetowa opisującą żołnierzyki z PRL, z galerią zdjęć prawie wszystkich. I za to, autorowi strony,
również kolekcjonerowi składam wielkie podziękowania! Powstały też dwa mini katalogi, autorstwa wspominanego już Pana Mariusza z Rzeszowa.
Warto wspomnieć, że oprócz kolorowych żołnierzyków, Polski Związek Głuchych produkował
także figury szachów, również z tworzywa sztucznego, z poliamidu (PA). Figury te stylizowane były na
postaci polskich szlachciców. Niestety na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, produkcja została
wstrzymana i wiele tych figur szachowych, które nie trafiły na rynek, zostało... zmielonych.
- Pamiętam, jak byłem wówczas u jednego handlarza tworzywem – wspomina Grzegorz Maciak –
miał on tych figurek szachowych z chyba z 600-700 kg (!) i mówi mi: patrz jaka pieruńska robota, miały
być czyste, prosto do zmielenia, a muszę męczyć się z odklejaniem filcu na spodzie podstawki. Gdy zapytałem skąd je ma, odpowiedział, że przywieźli to z jakiegoś zakładu.
Prawdopodobny los mógł spotkać także „wypraski” żołnierzyków, które nie trafiły do sprzedaży.
Choć nie wszystkie. Jak wieść niesie, do niedawna jeszcze, w 2009 roku, w siedzibie Spółdzielni Inwalidów
w Tomaszowie Mazowieckim rozdawano dzieciom, które przybyły na wycieczkę, ostatnie wyprodukowane
tam żołnierzyki. Formy od nich zostały niestety sprzedane do huty na przetopienie. Poza tym wiele tysięcy
sztuk żołnierzyków przetrwało do dziś. Leżą gdzieś w kartonowych pudłach, w domach, na strychu lub w
piwnicy. Tak samo jak „kioskowce” również szachy z PZG są dziś równie poszukiwanym towarem. Dość
powiedzieć, że w ciągu roku do siedziby Polskiego Związku Głuchych w Warszawie, dzwoni kilka- kilkanaście osób z pytaniami w tych sprawach.
Niestety wraz z upływem lat, odchodzą ludzie, którzy tworzyli ten przemysł w latach 1960-1990. Młoda
kadra PZG wie coraz mniej na ten temat, ale pomagają w poszukiwaniach. W ten sposób rok temu dotarłem do Pana Franciszka, emerytowanego pracownika PZG Zarządu Głównego, który był wtedy tłumaczem migowym. Każda pozyskana informacja jest cenna szczególnie dla pasjonatów.
Grzegorz Maciak i piszący te słowa Wojciech Gudaczewski oprócz zbierania figurek podjęli się
zadania dotarcia do osób, które pracowały przy produkcji żołnierzyków. Poszukujemy projektów figurek,
archiwalnych zdjęć, miejsc gdzie były wytwarzane. Już dziś wiadomo, że budynku przy ul. Cmentarnej 11
Warszawie, w którym produkowane były „kioskowce” - już nie ma. Pewnie podobnie jest w Michalinie.
- Może jednak zachowały się jeszcze gdzieś formy odlewnicze – mówi Pan Grzegorz Maciak,
kolekcjoner figurek – może nie wszystko przepadło, może gdzieś u kogoś są jakieś rysunki techniczne,
domowe zdjęcia chałupników malujących figurki? Interesuje nas praktycznie wszystko co dotyczy żołnierzyków, co pozwoli na ocalenie od zapomnienia tych zabawek.
Zwracamy się zatem do Państwa z apelem:
Zwracamy się do wszystkich osób o pomoc w uzupełnieniu informacji na temat produkcji „kioskowców”. Jeśli posiadają Państwo fotografie, wycinki z gazet, dokumenty to prosimy o kontakt. Razem
uratujmy od zapomnienia część polskiej historii, historii polskich żołnierzyków.
Figurki żołnierzyków przedstawione w artykule pochodzą z prywatnej kolekcji autora.
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Wojciech Gudaczewski
(tekst i fotografie)
Autor jest regionalistą, historykiem z zamiłowania, opiekunem miejsc pamięci narodowej, za swoją
działalność na rzecz kultury został nagrodzony m.in.: tytułem i odznaczeniem Za Zasługi dla Kultury
Polskiej i Medalem Edukacji Narodowej. Współpracował także z Polskim Związkiem Niewidomych.
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MAZURY ZACHODNIE
otwierają się na Osoby Głuche

Z

achodniomazurska Lokalna Organizacja
Turystyczna w Ostródzie jako pierwsza
w Polsce podjęła działania polegające na otwarciu się branży turystycznej na potrzeby osób
Głuchych poprzez projekt„Turystyka w mig”,
sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach programu FIO.
POWSTAŁ PIERWSZY W POLSCE SPOT
TURYSTYCZNY, skierowany do osób Głuchych, w którym aktorami są osoby głuche i ich
rodziny a także osoby uczące się języka migowego na Mazurach Zachodnich. Spot chwyta
za serce i przedstawia prawdziwe emocje jakich
na Mazurach Zachodnich mogą doświadczyć
osoby Głuche.
Za produkcję spotu odpowiada firma PIXELDANCE. Scenariusz powstał na podstawie briefu opracowanego przez uczestników projektu.
Zdjęcia zrealizowano na terenie Mazur Zachodnich. Zobaczymy w nim atrakcje takie jak Kanał Elbląski, Pola Bitwy pod Grunwaldem czy
dwa największe miasta regionu Ostródę i Iławę.
Osoby Głuche wzięły czynny udział w tworzeniu marki Mazury Zachodnie. Przedstawiciele branży turystycznej poznali potrzeb osób
Głuchych jako potencjalnych turystów. Szacuje
się, że liczba Głuchych w Polsce sięga 500 000,
a 900 000 Polaków ma poważny uszczerbek
słuchu.
W trakcie warsztatów tłumaczonych na język
migowy uczestnicy poznali czym jest kultura
Głuchych, z jakimi problemami się stykają w
życiu codziennym oraz na co trzeba zwracać szczególną uwagę przy tworzeniu oferty
22
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wypoczynkowej dla osób Głuchych. Branża
turystyczna, przewodnicy z regionu oraz pracownicy informacji turystycznej z Ostródy uczą
się języka migowego z elementami turystyki.
Wielu słów dotyczących atrakcji regionu Mazur
Zachodnich nie ma w języku migowym dlatego
powstanie słownik tych pojęć.
Należy eliminować czynniki ograniczające
udział osób Głuchych w turystyce oraz dbać o
dostępność informacji o atrakcjach turystycznych w języku migowym.
Zobacz pierwszy w Polsce spot tutystyczny skierowany do osób Głuchych, w którym
aktorami są osoby Głuche i ich rodziny a także
osoby uczące się polskiego języka migowego na
Mazurach Zachodnich.
Spot przedstawia prawdziwe emocje jakich
można doświadczyć na Mazurach Zachodnich.
Aby zobaczyć cały film, zeskanuj kod QR:

Źródło: St
owarzysz
en
Lokalna
Organizac ie Zachodniomaz
ja Turyst
urska
yczna
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Turystyka osób głuchych
Prekursorem turystyki osób głuchych na
ziemiach Polskich był Franciszek Ksawery Prek
(1801 – 1863), który jako pierwszy głuchy w
swoich diariuszach prowadził opisy podróży
uzupełnione szkicami i rysunkami. Odbywał
liczne podróże i wycieczki krajoznawcze, które
dokumentował prowadząc zeszyty, pamiętniki
jak również malując, rysując.

Turystyka zawsze odgrywała dużą rolę w życiu
osób głuchych i tak było od początku działalności Polskiego Związku Głuchych. W 1950 roku
zaczęły powstawać w Polsce pierwsze oddziały
Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajobrazowego – PTTK, a już 9 maja 1954 r. powołano
pierwsze koło PTTK przy PZG w Przemyślu „TARZAN”, którego twórcą był Antoni Krokiewicz.
Kolejne koło PTTK nr 87 działające przy PZG
powstało 3 września 1955 r. w Krakowie (obecnie
„WATRA”), utworzone zostało przez Władysława
Chracę.

Kolejne koła PTTK powstawały w latach 1956 –
59 m.in. w Rybniku, Szczecinie, Gdańsku, Warszawie, Rzeszowie, Bielsku – Białej, Lublinie. W
latach 1970 – 1980 liczba kół PTTK wzrosła do
ponad siedemdziesięciu. Do 1996 roku przy PZG
działało ok. 60 kół PTTK.
W działalności Polskiego Związku Głuchych
zorganizowana turystyka zajmowała istotne
miejsce, świadczyć o tym może zakres działań
podejmowanych w tamtym czasie. Do 1996 roku
PZG organizowało rocznie około 5 – 8 rajdów
centralnych wielu dyscyplin turystycznych. Poza
tym odbywało się mnóstwo imprez lokalnych
i regionalnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych, których organizatorami były koła
PTTK .

W ciągu 60 lat istnienia ruchu turystycznego głuchych w PZG zorganizowano ponad 130
imprez ogólnopolskich, kilkanaście międzynarodowych oraz ponad 1400 rajdów lokalnych i
wycieczek krajoznawczych, w których łącznie
uczestniczyło ponad 65 000 osób głuchych.
Odbywały się wówczas imprezy, rajdy i zloty:
piesze, nizinne, górskie, kolarskie, kajakowe, motorowe, na orientację, narciarskie oraz wycieczki
krajoznawcze.
W ostatnich 12 latach liczba imprez turystycz-
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nych i krajoznawczych w ujęciu rocznym gwałtownie zmalała w stosunku do lat wcześniejszych, jest
to spowodowane w głównej mierze ograniczeniem
dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej osób z niepełnosprawnością.

W 2015 roku w ramach działalności placówek
PZG zorganizowano 113 różnego rodzaju imprez
turystycznych i sportowo-rekreacyjnych w których
wzięło udział łącznie 2809 uczestników, w 2016
roku w zorganizowanych 96 imprezach wzięło
udział 2813 uczestników. Rok 2017 był najliczniejszy pod względem liczby uczestników 3722 osób
odpowiednio 108 imprezach. W 2018 roku na 74
imprezy przypadało 2299 uczestników.

Turystyka osób głuchych obecnie oparta jest na
aktywnej działalności 4 kół PTTK i działalności
statutowej Oddziałów PZG.
Najpopularniejsze formy działalności to:
rajdy turystyczne,
spływy kajakowe,
obozy żeglarskie,

wycieczki krajowe i zagraniczne,
zawody wędkarskie,
turystyka indywidualna
Wszelkie zorganizowane formy aktywnego wypoczynku przyczyniają się do ogólnego polepszenia stanu zdrowia, zacieśnienia więzi międzyludzkich, integracji ze środowiskiem osób głuchych i
słabosłyszących, jak również ze społeczeństwem.
Podnosi się wiedza o świecie i kraju. Następuje
ogólny rozwój pozytywnych cech psychofizycznych i psychospołecznych.

Największe zagrożenia i ograniczenia związane
z organizacją zorganizowanych form aktywnego
wypoczynku dla osób niesłyszących to głównie
zmniejszające się kwoty dofinansowań do imprez
lokalnych i regionalnych. Trudności w zorganizowaniu imprez ogólnokrajowych. Niski status
materialny osób niesłyszących nie pozwala na
zorganizowanie pełnopłatnych imprez.
W tym roku ze względu na pandemię Covid-19
liczba imprez gwałtownie spadła, głównie ze
względu na ograniczenia narzucane przez państwo. Jednak mam nadzieję, że w kolejnych latach sytuacja ta się zmieni i będzie następowało
zwiększenie liczby organizowanych przedsięwzięć.
Turystyka to wspaniała forma integracji i rekreacji
społeczności osób niesłyszących, która jest bardzo
ważna zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

Krzysztof Kotyniewicz
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XVI Integracyjny Rajd Turystyczny
osób niesłyszących z okazji
Jubileuszu 55 – lecia Koła PTTK nr 38
„Cisza” w Katowicach

G

óry Stołowe to pasmo górskie w łańcuchu
Sudetów Środkowych, prawdziwy ewenement, góry fascynujące i unikatowe. Drugich
takich w Polsce nie znajdziecie. Wypiętrzyły się
ponad 30 milionów lat temu, ich nazwa pochodzi
od górnokredowych piaskowców ciosowych, które
pod wpływem zawirowań geologicznych ułożyły
się poziomo – stąd nazwa gór, bo płaskie jak stół.
W roku 1993 powstał tutaj Park Narodowy Gór
Stołowych. I to właśnie tutaj w dniach 26 – 30
sierpnia 2020 r. Koło PTTK nr 38 „Cisza” w Katowicach zorganizowało ogólnopolski Rajd Turystyczny Osób Niesłyszących „Góry Stołowe 2020”.

uczestników i kierowników drużyn z Katowic, Łodzi, Rybnika, Warszawy, oraz przedstawił i omówił
trasy zaplanowane do przebycia podczas rajdu.

Nazajutrz uczestnicy wyruszyli na trasę Szczeliniec - Narożnik 849 m n.p.m. – Skały Puchacza
– Zbój – Głowa Psa – Czeska Łąka – Skalne Wrota
– Meta Szczeliniec D.W.
Kolejnego dnia zaplanowano trasę z przewodnikiem turystycznym, by lepiej poznać zwiedzane
miejsca. Rajd wyruszył na trasę Karłów – schronisko PTTK Szczeliniec Wielki 919 m n.p.m. –
Schronisko PTTK Pasterka – Ostra Góra – Błędne
Skały – Skalniak 915 m n.p.m. – Karłów. Najbardziej zachwyciły wszystkich Błędne Skały, bloki
skalne tworzące malowniczy labirynt.

W dniu 26 sierpnia wszyscy uczestnicy zameldowali się w Ośrodku Wypoczynkowym „Pod
Szczelińcem” w Karłowie, gdzie Komandor Rajdu
Andrzej Ziemian uroczyście przywitał wszystkich
26
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Czwartego dnia zaplanowano wyjazd do Adrspach - Skalnego miasta znajdującego się w
Czechach, bardzo blisko polskiej granicy. Czeskie miasto skalne, to atrakcja na skalę światową
i razem ze Szczelińcem Wielkim oraz Błędnymi
Skałami tworzą niesamowitą wizytówkę Gór
Stołowych. Adršpach nie bez przyczyny zwany
jest skalnym miastem i wystarczy przekroczyć
jego granice, by w pełni zrozumieć sens tej nazwy. Znajdziemy tu wąskie uliczki, małe ryneczki, jeziorka, wodospady, a to wszystko otulone
skalnymi formacjami, które przyjmują fantazyjne
kształty. Skalne miasto zachwyciło wszystkich
uczestników.

Każdego dnia odbywały się też konkursy i quizy
sprawdzające wiedzę geograficzną uczestników.
Było dużo śmiechu, rywalizacji i dobrej zabawy.
Ostatniego dnia odbyła się uroczysta akademia,
były gratulacje i podziękowania za długoletnia
pracę na rzecz Koła PTTK, na zwycięzców konkursów czekały nagrody, wyróżniono najmłodszą
(8-o letnią) i najstarszą (80-sięcio letnią) uczestniczkę rajdu. Był jubileuszowy tort, oraz ognisko
z pieczeniem kiełbasek. Pogoda i dobre humory
dopisały wszystkim uczestnikom.
Patronat nad Rajdem objął Prezes Zarządu
Głównego PZG Krzysztof Kotyniewicz i prezes
Oddziału Śląskiego PZG Stanisław Perliński. W
rajdzie uczestniczyło 56 osób niesłyszących z całego kraju oraz zagranicy, przedział wiekowy uczestników od 5 do 80 lat.

Brygida Kotyniewicz
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Niezwykły i niezastąpiony zespół
PZG Oddziału Łódzkiego

G

łównym celem konkursu EDUinspiracje jest upowszechnienie pozytywnych projektów edukacyjnych,
promowanie dobrych praktyk, pokazanie procesów uczenia się oraz dzielenia się wiedzą i swoimi
doświadczeniami.
Konkurs EDUinspiracje 2020 odbył się pod hasłem „Działam – Upowszechniam – Inspiruję”.
Konkurs przeprowadzany jest w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej z kategorii. W kategorii „Edukacja dorosłych” nominowany
został Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.
W tegorocznej edycji konkursu PZG Oddział Łódzki zdobyło tytuł laureata projekt „Deaf Learning”
realizowany w latach 2015-2018 roku. Kapituła konkursu podkreślała ogrom pracy jaki został włożony w
projekt i to, że w ramach projektu stworzono bardzo dużo materiałów. Zespół projektu „Deaf learning” traktuje
to wyróżnienie jako coś miłego ale jednocześnie podkreśla, że zostało ono przyznane przez osoby słyszące a
nie głuche. Długofalowym celem zespołu PZG Oddział Łódzki jest praca na rzecz środowiska osób głuchych
i starania o wprowadzenie edukacji dwujęzycznej dla dzieci głuchych. To najważniejszy plan na przyszłość.
Projekt „Deaf Learning” tworzyli m.in. Magdalena Dunaj, Ewa Ciążyńska, dr Małgorzata Januszewicz, Marcin
Jura. Autorkami inicjatywy były Ewa Twardowska i Agnieszka Kwiecień-Stępień. Projekt był realizowany we
współpracy z partnerami z Wenecji, Klagenfurtu, Kowna i Doncaster.
„Trudno mi mówić o mojej osobistej drodze zawodowej. Po ponad 16 latach pracy w projektach, wiem, że
zespół, ludzie są najważniejsi” – mówi Magdalena Dunaj, koordynatorka projektu „Deaf Learning”.
„Dla mnie spotkanie z ludźmi głuchymi było ważne, ponieważ otworzyło mi oczy na wiele spraw. Na
przykład: na sprawy związane z językiem migowym i to, jak bardzo zależymy od innych ludzi od momentu
urodzenia” – podkreśliła.
Projekt „Deaf Learning” miał na celu przygotowanie materiałów dydaktycznych i programów, które
pomogłyby w nauczaniu osób z wadą słuchu umiejętności pisania oraz czytania ze zrozumieniem w swoim
języku narodowym. W projekcie opracowano wspólne podejście do nauczania i przygotowano programy
nauczania dla 5 języków narodowych: angielskiego, polskiego, niemieckiego, litewskiego i włoskiego.
Dostępne są materiały dydaktyczne dla nauczycieli (A1-B2) np. podręczniki oraz kurs e-learningowy na
poziomie A1 dla wszystkich, którzy chcieliby ćwiczyć się w swoim języku oraz spróbować uczyć się innego
języka narodowego.
Więcej szczegółów dotyczących projektu znajduje się na stronie internetowej: www.pzg.lodz.pl/deaflearning/
Nagrodę odebrała pani Regina Smoczyńska Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Głuchych Oddział
Łódzki.
Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszej owocnej pracy.

Opracowała Aldona Kramek.

