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Krzysztof Kotyniewicz 
prezes ZG PZG

Drodzy Czytelnicy , 

Oddajemy w Wasze ręce drugi w tym roku numer Świata Ciszy, jedyne czasopismo w Polsce skierowane 
do osób Głuchych i tworzone głównie przez osoby Głuche. 

W numerze znajdziecie jak zawsze mnóstwo ciekawych artykułów. 

Na początek chcemy Państwa przenieść do roku 1981, kiedy to 12 października przy okazji Międzynarodo-
wego Dnia Głuchego po raz pierwszy na antenie regionalnej TVP Szczecin pojawił się tłumacz języka migo-
wego z oddziału Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie. To „pierwsze miganie” było wstępem do dalszej 
współpracy i tak  od 6 listopada  1981 roku „miganie na ekranie” zagościło na stałe w Kronice Pomorza 
Zachodniego emitowanej w każdą sobotę. Na przestrzeni lat zmieniała się formuła i zakres tłumaczeń, raz 
tłumaczy usuwano, raz przywracano w zależności od przychylności ówczesnych władz telewizji polskiej. 
Czasy te w barwny sposób wspomina Pan Jerzy Kałużny. 

W numerze przybliżamy historię życia Alicji Battenberg, matki niedawno zmarłego księcia Filipa, męża  
królowej Elżbiety. Przywołujemy postać Alicji Battenberg, z uwagi na to, że była osobą głuchą. Jej ży-
cie  było  pełne kontrastów, trudów, walki o siebie, ale zarazem pełne emocji, ciekawe i dlatego warte 
wspomnienia. Ponieważ przed śmiercią spaliła wszystkie swoje zapiski, listy, pamiątki, nawet jej osobisty 
biograf miał problemy z opisaniem jej życia. Przyszła na świat w rodzinie królewskiej, ale życie napisało 
dla niej całkiem inną historię, daleko odbiegającą od dworskich wygód. Przeczytajcie o jej poświęceniu, 
oddaniu i  pracy na rzecz potrzebujących.

Kolejne wspomnienie wybitnego człowieka sięga czasów współczesnych.  Na  początku  lutego  2021  roku  
zmarł bowiem wieloletni  Prezes  Zarządu  Łódzkiego  Oddziału  Polskiego  Związku  Głuchych  Stanisław 
Mizerski. Piszemy o jego życiu, dokonaniach i działalności na rzecz głuchych, o niezwykłej charyzmie i za-
angażowaniu, o pomocy i wparciu, jakie udzielał, każdemu kto tego potrzebował. 

W najnowszym numerze zgromadziliśmy również kilka historii z życia osób głuchych. Chcemy przybliżyć 
Wam sylwetkę Kazimierza Kicke, artysty z zamiłowania, którego wielką pasją ale też sposobem na życie 
jest malarstwo. Pokazuje, jaką drogę przeszedł, by uwierzyć w siebie i odkryć w sobie artystę. Drugą 
osobą jest Piotr Wróbel masażysta z pasją, który w poszukiwaniu swojej drogi zawodowej zajął się swoim 
hobby i po ukończeniu kursu rozpoczął pracę w zawodzie masażysty i czerpie z tej pracy wielką satysfak-
cję. Dzisiaj współpracuje ze sportowcami, ludźmi z różnych firm, ale także z pacjentami indywidualnymi, 
którzy chętnie korzystają z jego usług. Trzecia postać to Karina Fruba miłośniczka biegów, która opowiada 
nam o swoich pasjach, sposobach na spędzanie wolnego czasu. Utytułowana miłośniczka biegów zachęci 
Państwa do aktywnego trybu życia, do biegania, do uprawiania Nordic Walking, a także długich spacerów. 
Warto przeczytać i zarazić się pozytywną energią Kariny. Jako ostatnią przedstawiamy Historię Barbary 
Jędryszczak, Prezesa Oddziału Mazowieckiego PZG, jej dzieciństwo, edukację, wchodzenie w dorosłość 
oraz życie zawodowe i ponad 45 letnią społeczną pracę na rzecz środowiska osób głuchych.

Kontynuujemy  wystawę w Muzeum Narodowym pn. „Polska. Siła obrazu” w tłumaczeniu na PJM. W tym 
numerze chcemy przybliżyć kolejne obrazy polskich malarzy „Poselstwo polskie u Henryka Walezjusza” 
Teodora Axentowicza i „Polonez Chopina” - Teofila Kwiatkowskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z historią powstania i działalności Koła Robótek Ręcznych „Szydełko” z Kra-
kowa. 

W tym numerze piszemy, jak ważny w naszym życiu jest słuch i jak o niego dbać, szczególnie w późnym 
wieku. 

Na zakończenie przedstawiamy innowacyjne urządzenie, którego pomysłodawcą i twórcą jest  Wojciech 
Inglot, członek Kadry Narodowej w koszykówce seniorów i trener Kadry Narodowej Juniorów. Mowa tu 
o  urządzeniu, które zastępuje gwizdek sędziowski w czasie meczu koszykówki. Jest to pierwsze na świecie 
tego typu urządzenie, które zastępuje tradycyjny gwizdek ułatwiając rozgrywanie spotkań sportowych 
głuchych zawodników. Jak się zrodził pomysł i jak się sprawdza owe urządzenie podczas meczu, dowiecie 
się z rozmowy z twórcą.

Zapraszam do lektury!

Krzysztof Kotyniewicz



3II/2021

4     Kazimierz Kicke - artysta z zamiłowania

5     Piotr Wróbel - masażysta z pasją

7     Alicja Battenberg - głucha księżna

10     Wywiad z Kariną Fruba - miłośniczką biegów

12    Urządzenie które zastępuje gwizdek sędziowski

14     "Polska. Siła obrazu" w PJM

16     Historia Barbary Jędryszczak

18     Wspomnienie o Stanisławie Mizerskim

20    Miganie na ekranie

24    Historia Koła Robótek Ręcznych "Szydełko"

26    Jak prawidłowo dbać o swój słuch

20 2614



4 II/2021

Kazimierz Kicke         
artysta z zamiłowania

Kazimierz Kicke jest Głuchym od urodzenia  Warszawiakiem. Porozumiewa się językiem migowym.
Szkołę podstawową dla dzieci niesłyszących ukończył w Olsztynie. Potem kontynuował naukę w  li-

ceum zawodowym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie, przy ul Łuckiej 17/23
Cały czas pociągało go malarstwo, ale na poważnie zajął się twórczością artystyczną dopiero od roku 

2005 , dzięki namowie i wsparciu innego niesłyszącego artysty - Marka Laseckiego.
W Kole Terenowym Polskiego Związku Głuchych w Warszawie działało w tym czasie Koło Niesłyszących 

Malarzy, którym opiekował się Marek Lasecki. Organizowano wiele plenerów  w całej Polsce. Kazimierz 
Kicke brał aktywny udział w tych plenerach, dzięki czemu odnalazł zapał i motywację  do rozwoju swojej 
drogi artystycznej.

Na  plenerach zajmował czołowe miejsca. Prezentował swoje prace na wystawach poplenerowych.
Jego malarstwo ma charakter przede wszystkim abstrakcyjny. Operuje  ostrymi, odważnymi kolorami. 

Dzięki temu jego dzieła są bardzo żywiołowe i optymistyczne w odbiorze.
Marzeniem  Kazimierza jest mieć własną pracownię malarską, bo jego twórczość wymaga przestrzeni. 

Tym bardziej, że zajmuje się również rzeźbą. Niestety, z powodów finansowych  nie ma takiej możliwości. 
Również pandemia koronawirusa bardzo wstrzymała jego  rozwój artystyczny. Nie może  sprzedawać swo-
ich dzieł, przez co brakuje mu środków finansowych na artykuły malarskie, które są drogie. 

Ogólnie sytuacja artystów  jest obecnie bardzo trudna z powodów epidemiologicznych. Szczególnie 
duże ograniczenia twórcze mają artyści niesłyszący. Z uwagi na trudności w komunikowaniu się z otocze-
niem,  nie mają szeroko rozwiniętych kontaktów społecznych oraz umiejętności organizacyjnych pozwala-
jących na ich rozwój artystyczny.
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Piotr Wróbel
masażysta z pasją

Nazywam się Piotr Wróbel, jestem słabosły-
szący, mam 33 lata, pochodzę z Radomia, 

aktualnie mieszkam w Warszawie. Jestem 9 lat po 
ślubie ze wspaniałą kobietą (Ida Wróbel). Mamy 
3-letnią córeczkę Klarę. Jest słysząca, ale uczy się 
migać. 

Od zerówki do liceum uczęszczałem do szkoły 
w Radomiu razem ze słyszącymi. Później, w latach 
2007-2009 uczyłem się w Ośrodku dla Głuchych 
w  Warszawie na ul. Łuckiej w szkole policealnej 
o  kierunku informatyka. Zdałem egzamin matural-
ny. 

Po ukończeniu edukacji nie mogłem znaleźć pra-
cy związanej z informatyką. Byłem tym bardzo za-
wiedziony. Chwytałem się różnych zajęć.

Po kilku latach, około 2012 roku, wróciłem do 
masażu, którym się wcześniej amatorsko intereso-
wałem. Miałem uprawnienia - ukończony kurs kla-
syczny. Byłem zaskoczony, że wielu pacjentów mi 
zaufało. Ale starałem się doskonalić swoje umiejęt-
ności masażysty. W 2020 zdałem egzamin na kierun-
ku technik masażysta. W czasie 2 lat uczęszczania 
na szkolenia, nie korzystałem ze wsparcia tłumacza 
języka migowego. Przyznam się, było ciężko. Były ta-
kie dni, że mówiłem sobie:  nie dam rady i  chciałem 
zrezygnować. W końcu jednak wytrwałem i zdoby-
łem świadectwo technika masażysty. Chociaż nie 
musiałem się dużo uczyć, bo wiele rzeczy już umia-
łem wcześniej. Jestem samoukiem, potrafię szybko 
się uczyć nowych rzeczy.

Na dzień dzisiejszy współpracuję ze sportowca-
mi Polskiego Związku Sportu Niesłyszących (PZSN), 
ludźmi z różnych firm, ale także z pacjentami, któ-

rym dokucza ból.
Zdobyć ten zawód, to duże wyzwanie. Trzeba 

znać anatomię, budowę mięśni. Trzeba wiedzieć, 
jak działają za i przeciw. Bez tej wiedzy można zrobić 
krzywdę pacjentowi nieumiejętnym masażem.

Przyjmuję dużo głuchych pacjentów. To mnie cie-
szy, bo mam z nimi dobry kontakt. Mogę im wszyst-
ko wyjaśnić.

Natomiast z osobami słyszącymi nie mam już ta-
kiego dobrego kontaktu. Krótko mnie informują, co 
im dolega i zabieram się do pracy. To jest dla mnie 
trochę przykre , bo nie zawsze mogę dokładnie wy-
jaśnić, co pacjent ma robić w domu, na co uważać.
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Czasami wyjeżdżam na zgrupowania kadry do różnych 
miast: Gdańska, Gliwic. Łodzi. Na takim wyjeździe masuję 
około 12-14 osób. Liczba ta wydaje się mała, ale każdą oso-
bę masuję 2 razy dziennie.

Wykonuję różne masaże. Czasem masaż łączę z aku-
punkturą (bez igły). 

Teraz w czasie  pandemii jest różnie. Wielu głuchych by 
chciało masaż, ale boją się, że  nie ma zabezpieczenia sani-
tarnego. Wiele razy na video blogu tłumaczyłem, że wszyst-
ko jest starannie czyszczone i  odkażane przed i po wizycie 
pacjenta. 

Miło mi jest, że zarówno osoby głuche, jak i słyszące do-
ceniają moją pracę. Wielu nawet powiedziało, że moje ma-
saże w porównaniu z zabiegami fizjoterapeutycznymi dają 
lepszy efekt. 

Przyznam, że wolałbym nie określać siebie jako masaży-
stę, tylko specjalistę od bólów i kontuzji. Lepiej brzmi.

Oprócz masażu dodatkowo tez mam doświadczenia 
w  pracy z energią, mam 2 stopień Reiki. 

Reiki - to słowo oznacza duchowy wpływ. Jest to me-
toda uzdrawiania przy pomocy energii życiowej. Ta forma 
poprawy zdrowia należy do medycyny niekonwencjonalnej. 
Reiki nie jest religią, nie jest też filozofią. Jest energią i sztu-
ką jej wykorzystania.

Wielu głuchych w Polsce nie ma pojęcia o energii. A za 
granicą metoda Reiki jest bardzo popularna, także w środo-
wisku osób niesłyszących.

Energia nie jest zła i nie może skrzywdzić. Energię mamy 
wszyscy. Jeżeli chcemy się czuć dobrze, warto pójść do ta-
kich osób, które dadzą wskazówkę, jak postępować, żeby 
czuć się lepiej. Reiki jest traktowane jako terapia, która po-
maga uwolnić człowieka od napięcia.

Nie jestem uzdrowicielem, jestem tylko przekaźnikiem 
energii.

Przy wyborze zawodu, tak naprawdę nie powinno być 
ograniczeń. Tylko my sami siebie ograniczamy. Można wy-
brać cokolwiek i walczyć z tym samemu, a  zobaczysz, jakie 
masz osiągnięcia i będziesz w  szoku, że doszedłeś tak da-
leko. Masz pasje, hobby, traktuj to, jako swoją pracę i bądź 
szczęśliwy z tego, co robisz. 

Piotr Wróbel
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Alicja Battenberg 
              – głucha księżna
Ogromną popularnością cieszy się serial „The 
Crown” opowiadający o życiu królowej Elżbie-
ty II. Bohaterką jednego z odcinków jest matka 
księcia Filipa, męża królowej Elżbiety – Alicja 
Battenberg. Alicja była głucha. Jej życie było 
bardzo skomplikowane, pełne emocji, ciekawe 
i  warte wspomnienia.
Tym bardziej, że przed śmiercią spaliła wszyst-
kie swoje zapiski, listy, pamiątki. Nawet jej 
osobisty biograf miał problemy z opisaniem 
życia Alicji, kiedy kilkanaście lat temu tworzył 
jej biografię. Też najbliżsi członkowie rodziny 
królewskiej niewiele wiedzieli o jej życiu, któ-
re przeszła głęboko ukryta w cieniu.

Urodziła się w Anglii na zamku Windsor. Przy jej 
narodzinach obecna była sama królowa Wikto-

ria, bo Alicja to jej prawnuczka.
Jako dziecko dość długo nie mówiła, a gdy już zaczę-

ła, to bardzo niewyraźnie. Myślano, że jest opóźniona 
w rozwoju, ale okazało się, że to głuchota.

Byłą jednak bardzo inteligentnym i bystrym dziec-
kiem, szybko nauczyła się czytać z ust. I to w kilku języ-
kach, Najpierw w angielskim i niemieckim, potem grec-
kim i francuskim. Językami tymi posługiwała się biegle 
w mowie i piśmie mimo głuchoty.

W wieku 18 lat wyszła za mąż za księcia Andrzeja 
–syna króla Grecji. Ślub był bardzo uroczysty, odbył się 
z  wielką pompą i z udziałem przedstawicieli najważ-
niejszych rodów królewskich i książęcych.

Na jej ślubie z księciem Andrzejem było ogromne 
zaskoczenie gości, gdy powiedziała „nie” zamiast „tak”, 
kiedy ksiądz zapytał, czy bierze ślub z własnej woli. Źle 
odczytała pytanie zadane przez księdza z powodu jego 
zbyt obfitego zarostu.

Młodzi byli w sobie bardzo zakochani i po ślubie 
zamieszkali w królewskim pałacu w Atenach. Mieli też 
swoją rezydencję na wyspie Korfu.

Alicja urodziła piątkę dzieci –cztery córki i najmłod-
szego syna – księcia Filipa, późniejszego męża królowej 
Elżbiety II. Podobno syn przyszedł na świat na kuchen-
nym stole.

Nadeszła I wojna światowa. Alicja nie ukryła się 
w  pałacu, tylko ciężko pracowała niosąc pomoc. Była 
pielęgniarką, opatrywała rannych.
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W 1922r cała rodzina królewska została z Grecji wy-
gnana.

Po powrocie Alicja skoncentrowała się na przeży-
ciach duchowych. Zawsze była bardzo religijna. Prze-
szła z wyznania anglikańskiego na obrządek Kościoła 
greckiego.

Miała problemy ze swoim życiem duchowym, z  roz-
terkami, które ją męczyły. Może nie miała bliskich osób, 
którym mogłaby zaufać, zwierzyć się. Nie potrafiła prze-
kazać swoich emocji. Rodzina twierdziła, że ma uroje-
nia i oddała ją do szpitala psychiatrycznego. Leczono 
ją przymusowo na schizofrenię w szpitalach w Berlinie 
i  Szwajcarii. Leczył ją sam Zygmunt Freud i  robił na niej 
naukowe eksperymenty. Alicja próbowała kilkakrotnie 
uciec ze szpitala i w końcu jej się to udało.

Rodzina rozproszona po całej Europie w ogóle się 
nią nie interesowała. Córki wyszły za mąż za niemiec-
kich dygnitarzy, członków NSDAP. Syn przebywał w  An-
glii pod opieką wuja. Dzieci nie utrzymywały z  nią kon-
taktu, a z mężem się rozstała.

Otoczenie uważało ją za niespełna rozumu. Musia-
ła radzić sobie sama. Wróciła do Aten, gdzie wynajęła 
małe dwupokojowe mieszkanko i poświęciła się pracy 
dla ubogich. Pracowała dla Czerwonego Krzyża, orga-
nizowała kuchnię dla bezdomnych. Założyła schroniska 
dla sierot i biednych dzieci.

Została zakonnicą - utworzyła prawosławny zakon 
kontemplacyjny.

Gdy w Grecji zaczęły się prześladowania Żydów 
i  wywózki do obozów koncentracyjnych, zapropono-
wała znajomej żydowskiej rodzinie Cohenów kryjówkę 
we własnym mieszkaniu. Gestapo miało jakieś podej-
rzenia i wezwano ją na przesłuchanie. Przydała się jej 
wtedy głuchota – udawała, że nie rozumie, o co ją pyta-
ją. Więc dali jej spokój i wypuścili. Całej rodzinie Cohe-
nów udało się przeżyć dzięki jej pomocy.

W 1993 r Alicji Battenberg przyznano pośmiertnie 
tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Nagrodę 
odebrał syn – książę Filip. Cała rodzina królewska była 
ogromnie zaskoczona, bo nikt nie wiedział o jej zasłu-
gach w ratowaniu Żydów.

Pod koniec życia, gdy była już staruszką i coraz bar-
dziej słabła, książę Filip sprowadził ją z Grecji do Anglii. 
Mieszkała w pałacu Buckhingham i spacerowała po ko-

rytarzach pałacowych w swoim habicie z papierosem 
w  ustach. Podczas, gdy przez wszystkich była trakto-
wana jako dziwaczka – porozumienie znalazła jedynie 
z  synową- królową Elżbietą II.

Alicja zmarła w grudniu 1969r. Przed śmiercią roz-
dała swój majątek ubogim. Jej życzeniem było zostać 
pochowaną w prawosławnym kościele Marii Magdale-
ny w ogrodzie Getsemani w Jerozolimie. Udało się tam 
przenieść jej szczątki dopiero w 1988r.

Na warszawskim cmentarzu Powązkowskim jest 
grób pradziadka księcia Filipa. W skromnym grobie 
spoczywa Fryderyk Hauke, przybyły z Saksonii. Hauke 
był wykładowcą w Szkole Artylerii Koronnej oraz na-
uczycielem języka niemieckiego i matematyki w  słyn-
nym Liceum Warszawskim. 

W kościele Kapucynów przy ul. Miodowej w Warsza-
wie jest tablica pamiątkowa poświęcona Maurycemu 
i  Zofii Hauke. Maurycy, to syn Fryderyka. Razem z  żoną 
są pochowani w podziemiach kościoła. Maurycy bo-
hatersko walczył w wojnie z Rosją w 1792r, a  w  1974 
wziął udział w powstaniu kościuszkowskim. Wyjechał 
potem do Włoch i wstąpił do Legionów Dąbrowskie-
go. W  1816 r został ministrem wojny w  Królestwie 
Polskim. 29 listopada 1830 r. w  momencie wybuchu 
powstania listopadowego został zastrzelony, jak jechał 
konno w okolicy Pałacu Prezydenckiego. Świadkiem 
śmierci ojca była mała córeczka Julia, która jechała 
obok w powozie z matką i rodzeństwem. Opuściła Pol-
skę jako 6-letnie dziecko, po wyjściu za mąż otrzymała 
tytuł księżnej Battenberg. Nie zapomniała, skąd pocho-
dzi.  Pisała listy do swoich krewnych w Warszawie po 
polsku.

 Podczas I wojny światowej mieszkająca w Anglii ga-
łąź rodziny Battenbergów zmieniła nazwisko na Moun-
tbatten. To nazwisko przyjął w 1947r książę Filip.

Jedynym męskim przedstawicielem tego rodu żyją-
cym obecnie nad Wisłą jest dominikanin ojciec Alek-
sander Hauke–Ligowski. W latach 70-współpracował 
z opozycją demokratyczną, a pod koniec lat 80 został 
pierwszym przełożonym dominikanów w  byłym ZSRR. 
Dzięki swojej ciotecznej prababce Julii Hauke ma krew-
nych na kilku dworach Europy. Jest najbliższym polskim 
krewnym księcia Edynburga Filipa.
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Wywiad z Kariną Fruba - 
miłośniczką biegów

Dzień dobry Karino. Uczęszczałaś do Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Głuchych  w Warszawie, na 
ul. Łuckiej. Przygotowywałam Ciebie do egzaminu 
maturalnego z biologii. Zdałaś ten egzamin! Ogromnie 
mnie to ucieszyło. Obserwuję z zaskoczeniem Twoją  
sportową aktywność na Facebooku. Dziękuję, że zgo-
dziłaś się na wywiad.  Proszę, przedstaw się krótko  
naszym Czytelnikom.

Nazywam się Karina Fruba. Mieszkam w Słupsku. Je-
stem głucha od urodzenia. 

Jak wyglądała Twoja edukacja? Gdzie się uczyłaś, 
jakie masz wykształcenie i zawód?

Uczyłam się w szkole podstawowej dla Dzieci Niesły-
szących w Sławnie, potem w Liceum Zawodowym dla 
Głuchych w Warszawie na ul. Łuckiej, na kierunku po-
ligrafia specjalista komputerowy składacz tekstu oraz 
w  masowej Szkole Policealnej dla Dorosłych w  Słup-
sku na kierunku technik informatyk. 

Czy masz pracę? Gdzie pracujesz? Czy Twoi współ-
pracownicy też są niesłyszący?

Pracuję jako grafik komputerowy w zakładzie poli-
graficznym w Słupsku. Tam pracuje jedna osoba niesły-
sząca i kilka osób słabosłyszących. Tylko 2 osoby z  nich 
znają język migowy.

A jak się komunikujesz z otoczeniem osób słyszą-
cych?

Często komunikuję się z osobami  słyszącymi po pro-
stu przez pisanie. Pomocny bywa też komunikator GG. 
Czasami rozumiem mowę osób słyszących, jeśli mówią 
wyraźnie. Pomagają mi też aparaty słuchowe.

 
Co jest Twoim hobby?
Mam wiele zainteresowań. Jestem miłośniczką przy-

rody. Lubię też podróżować i poznawać nowe, cieka-
we miejsca w czasie urlopu czy podczas weekendu. 
W  wolnym czasie spaceruję, fotografuję piękno natury 
i  trenuję biegi. 
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 Czy bierzesz udział w konkursach związanych 
z  Twoim hobby?

Biorę często  udział w zawodach biegowych, raj-
dach na orientację. Uczestniczyłam też  w  Mistrzo-
stwach Polski Niesłyszących w lekkoatletyce.

 
Czy masz osiągnięcia sportowe? Zdobywasz jakieś 

nagrody, wyróżnienia?
Zdobyłam wiele medali, nagród i dyplomów za 

udział w biegach. 
W 2018r. zdobyłam Koronę Polskich Półmaratonów. 

Żeby zdobyć Koronę Polskich Półmaratonów trzeba 
zgodnie z regulaminem wziąć udział w 5 półmarato-
nach w ciągu jednego roku. Mnie się to udało!

W 2019r. z koleżankami z klubu SKSG KORONA 
Szczecin zajęłyśmy drugie miejsce w sztafecie  4x400m 
na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w  lekkoatlety-
ce w Szczecinie. 

Jeszcze w tym samym roku, razem ze słyszącymi 
koleżankami ze stowarzyszenia STOPA Słupsk zajęły-
śmy pierwsze miejsce w  sztafecie w kategorii kobiet 
w  Biegu Charytatywnym w Słupsku. 

Na Ekstremalnym Rajdzie na Orientację Harpagan  
zajęłam czwarte miejsce w kategorii kobiet na trasie 
pieszej. 

 Czy bieganie ma duże znaczenie dla zdrowia 
i  kondycji?

Tak, ma bardzo duże znaczenie. Wpływa na popra-

wę stanu zdrowia, wzmacnia kondycję oraz ma też 
duże znaczenia dla zdrowia psychicznego, dla dobre-
go samopoczucia.

Co chciałabyś specjalnie przekazać Czytelnikom 
Świata Ciszy?

Zachęcam Czytelnikom do aktywnego trybu życia. 
Jeśli ktoś nie może biegać, to można chodzić z  kijka-
mi Nordic Walking lub długo spacerować. Jeśli ktoś 
mieszka daleko od klubu dla Głuchych, a chciałby tre-
nować, to może dołączyć się do klubu dla słyszących. 
Tam można trenować amatorsko. Jestem członkiem 
SKSG KORONA Szczecin i STOPA Słupsk. Również cho-
dzę na zajęcia Biegam Bo Lubię i 3 Fale Team.

 Ważne jest też to, że włączam się w świat ludzi 
słyszących, nawiązuję z nimi koleżeńskie kontakty. 
Wspólne hobby bardzo zbliża.

Zachęcam Czytelników do aktywności i dbania 
o  swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. 

 

Wywiad przeprowadziła K. Maciejska-Roczan
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Urządzenie, które zastępuje gwizdek sędziowski

Wojciech: Witam serdecznie wszystkich Czytelni-
ków.

Nazywam się Wojciech Inglot i jestem członkiem 
Kadry Narodowej w koszykówce seniorów a  także 
od kilku lat również i trenerem Kadry Narodowej Ju-
niorów w koszykówce. Od najmłodszych lat jestem 
związany ze sportem, stąd więc spełnianie marzeń 
sportowych, które wspólnie z moim bratem Marci-
nem właśnie realizujemy.

Julia: Skąd i kiedy wziął się pomysł urządzenia, 
które zastępuje gwizdek sędziowski w czasie me-
czu koszykówki? Czy to urządzenie jest przeznaczo-
ne tylko dla koszykówki? 

Wojciech: Pomysł zrodził się już w okolicach 
2012/2013 roku, więc już blisko 9 lat temu podczas 
mojego udziału na Mistrzostwach Europy Niesłyszą-
cych w koszykówce. Byłem zaskoczony faktem, że 
mecze są przeprowadzane z udziałem tradycyjnego 
gwizdka, które w sporcie niesłyszących niestety nie 
zdaje egzaminu. 

Bardzo dziwnie wyglądało przeprowadzanie ta-
kich zawodów wśród osób niesłyszących. Wykorzy-
stanie gwizdka jest rozwiązaniem niezwykle dyskry-
minującym sport niesłyszących, gdyż utrudnia to 
przeprowadzenie zawodów powodując różne nie-
przyjemne dla zawodnika niesłyszącego sytuacje. 

Nietrudno sobie wyobrazić, że bardzo często po 
użyciu gwizdka gra jest kontynuowana, czasem za-
wodnik pełny zaangażowania zabiera piłkę i biegnie 
do kosza zdobywa punkty i cieszy się ze zdobytych 
punktów. Kibice, sędziowie i pozostali zawodni-
cy, albo się śmieją, albo są zażenowani tą sytuacją 
wiedząc, że podczas przechwytu zawodnik popeł-
nił błąd kroków, albo inną akcję przerywającą grę 
i  punkty nie zostały zaliczone. 

Urządzenie te docelowo ma być używane w każ-
dym sporcie, nie tylko w koszykówce, ale jest także 
dedykowane piłce nożne, piłce ręcznej, siatkówce, 
sportom walki i innym. Docelowo ma całkowicie za-
stąpić tradycyjny gwizdek i zwiększyć szanse osób 
niesłyszących na uczciwą rywalizację opierając się 
na sygnalizacji, nie tylko dźwiękowej, ale i także 
świetlnej.

Julia: Jak długo przygotowano ten projekt? 

Wojciech: Przygotowanie projektu było niezwy-
kle kosztowne i czasochłonne. Wymagało kilku lat 
pracy nad koncepcją, przejścia przez procedurę ba-
dań patentowych oraz oczekiwania na potwierdze-
nie faktu, że nasz projekt jest pierwszy i jedyny na 
świecie, gdyż tylko wtedy byliśmy zainteresowani 
jego rozwojem.  Produkt był wielokrotnie ulepszany, 
testowany i modyfikowany w oparciu o uwagi tre-
nerów, zawodników, sędziów. Dziś do sportów ha-
lowych mamy gotowe rozwiązanie, które możemy 
wdrożyć z dnia na dzień i pracujemy nad dalszym 
jego usprawnieniem dostosowując go do m.in spor-
tów takich jak piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka. 
Cały czas pracujemy nad jego ulepszeniem gdyż wi-
dzimy ogromny jego potencjał.

Julia: Czy ten projekt jest pierwszy w Polsce i  na 
świecie?

Wojciech: Tak, nasz projekt jest pierwszy na świe-
cie i został on opatentowany, więc jego skopiowanie 
nie będzie możliwe. Jesteśmy z tego bardzo dumni, 
gdyż uważamy że niesłyszący zasługują na tego typu 
rozwiązania, które ułatwią im rozgrywanie spotkań 
sportowych umożliwiając nawiązanie rywalizacji 
z  osobami słyszącymi. 
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Julia: Co powinniśmy wiedzieć o urządzeniu? Czy 
ma kilka kolorów? 

Wojciech: Urządzenie te zbudowane jest z kilku 
różnych elementów. Najważniejszym jest gwizdek, 
który jest urządzeniem elektronicznym i można go 
wykonać w dowolnej kolorystyce. Następnym ele-
mentem jest przekaźnik czyli skrzynka łącząca gwiz-
dek z odbiornikiem i wymagał zastosowania m.in po-
dzespołów zaprojektowanych specjalnie pod nasze 
potrzeby. Ostatnim kluczowym elementem są świa-
tła - które też wykonaliśmy w formie prototypowej 
m.in wbudowując w kosze punkty świetlne. Stwo-
rzyliśmy przenośne materace, które także posiada-
ją wbudowane efekty świetlne. Dla bardziej wyma-
gających stworzone zostały listwy boiskowe, które 
można wykonać na parkiecie boiska, dzięki czemu 
światła będą się świecić także w podłodze i  będą wi-
doczne dla wszystkich. Posiada on dziś dwa kolory: 
biały i czerwony. Biały oznacza sygnalizację gwizdka 
sędziego a czerwony sygnalizację zegara czasu np. 
błąd czasu, koniec kwarty, koniec meczu, zmianę za-
wodnika, co jeszcze bardziej ułatwia zawodnikom, 
a także niesłyszącym sędziom orientację, dlaczego 
gra została przerwana.

Julia: Czy w czasie meczu już używano to urzą-
dzenie? Jeśli tak, czy są duże efekty dla zawodni-
ków koszykówki?

Wojciech: Tak, było już używane m.in na Pucharze 
Polski Niesłyszących w koszykówce, które odbyły się 
w Łodzi w ubiegłym roku. Z rozwiązań tych korzysta-
li słyszący sędziowie, którzy byli bardzo zadowoleni 
z tego pomysłu. Znacząco ułatwiło to im sędziowa-
nie zawodów. Zawodnicy byli także bardzo zadowo-
leni, część musi się jeszcze do tych nowości przyzwy-
czaić, jednak odbiór był bardzo pozytywny i mamy 
już pierwsze zainteresowanie naszymi nowościami. 
W tym roku planujemy przeprowadzenie Mistrzostw 
Europy w Koszykówce niesłyszących, a w następnym 
Igrzysk Olimpijskich w Brazylii z udziałem naszego 
supergwizdka. 

Wywiad przeprowadziła: Julia Kramek 
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"Polska. Siła obrazu" w PJM
„Polska. Siła obrazu” to adaptacja monumentalnej wystawy malarstwa polskiego, otwartej 

w Muzeum Louvre-Lens na jesieni dwa tysiące dziewiętnastego roku. Ekspozycję przygotowali 
wspólnie kuratorzy polscy i francuscy. Tematem przewodnim wystawy jest kształtowanie się 
polskiej tożsamości w okresie rozbiorów, nazywanych niewolą narodową (od tysiąc siedemset 
dziewięćdziesiątego piątego do tysiąc dziewięćset osiemnastego roku).

Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Warszawie w najbliższych numerach Świata Ci-
szy opublikujemy największe działa polskich malarzy.

Wszystkie materiały są dostępne w tłumaczeniu na PJM. Można je znależć na oficjalnej stro-
nie internetowej Muzeum Narodowego w Warszawie www.mnw.art.pl w zakładce "Multime-
dia" - Przewodniki w PJM. 

W tym wydaniu omówimy obrazy: "Poselstwo polskie u Henryka Walezjusza" Teodora Axen-
towicza oraz "Polonez Chopina" Teofila Kwiatkowskiego.

Poselstwo polskie u Henryka Walezjusza 
Teodor Axentowicz

Ta szkicowa kompozycja należy do nielicznych dzieł histo-
rycznych Teodora Axentowicza. Na obrazie „Poselstwo polskie 
u  Henryka Walezjusza”, powstałym u progu dwudziestego wie-
ku, artysta przedstawił konfrontację dwóch światów – Francji 
i  Polski w szesnastym wieku. Oto reprezentanci polskiej magna-
terii, którzy przybyli na dwór Walezjuszów dwudziestego pierw-
szego sierpnia tysiąc pięćset siedemdziesiątego trzeciego roku, 
witają się z młodym księciem. Przynoszą mu wiadomość, że zo-
stał wybrany w wolnej elekcji  na władcę Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów, króla Polski i wielkiego księcia litewskiego. Będzie 
władał największym państwem w Europie. Misją poselstwa jest 
sprowadzenie nowo wybranego monarchy do kraju oraz uzyskanie potwierdzenia tak zwanych 
„artykułów henrykowskich”, czyli zbioru praw kształtujących ustrój i przywilejów przyznawanych 
szlachcie, w tym liberum veto. Henryk Walezy dotarł do granic Polski w styczniu tysiąc pięćset 
siedemdziesiątego czwartego roku. W maju tego samego roku zmarł jego brat, król francuski 
Karol IX. Henryk uciekł wówczas w przebraniu z Wawelu i wrócił do ojczyzny, aby tam starać się 
o koronę. Rok później został władcą Francji. Panował jako Henryk III, zginął z ręki zamachowca 
w  tysiąc pięćset osiemdziesiątym dziewiątym roku. 

Obraz mieni się feerią barw i przywołuje na myśl secesję, popularną na przełomie dziewięt-
nastego i dwudziestego wieku. Axentowicz zestawił wspaniałe polskie stroje z ubiorami w gu-
ście hiszpańskim, modnymi we Francji za czasów Walezjusza. Przybysze z Polski wprowadzają na 
paryski dwór egzotykę, wschodni przepych, żywiołową gestykulację i dynamikę, kontrastujące 
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Polonez Chopina - Teofil Kwiatkowski

Akwarela Teofila Kwiatkowskiego jest portretem zbiorowym paryskiej Polonii około połowy dzie-
więtnastego wieku, a także artystycznym komentarzem na temat polskiego społeczeństwa. W czasie 
Wielkiej Emigracji, jak określa się emigrację Polaków po upadku powstania listopadowego, najliczniej-
sza ich grupa udała się do Francji. Również sam Kwiatkowski zamieszkał wówczas we Francji i niemal 
całe życie spędził na obczyźnie.

Pretekstem dla powstania tej malarskiej wizji był bal dobroczynny organizowany dorocznie w pary-
skiej rezydencji rodziny Czartoryskich. Nazwa ich pałacu: Hôtel Lambert, położonego na wyspie świę-
tego Ludwika, stała się w latach trzydziestych dziewiętnastego wieku synonimem stronnictwa poli-
tycznego, któremu przewodził książę Adam Jerzy Czartoryski. Ugrupowanie to zabiegało o odrodzenie 
niepodległej Polski i propagowało rodzimą kulturę. 

W wyobrażonym wnętrzu rozgrywa się romantyczny spektakl. Tańczącym na środku kompozycji 
parom gra na pianinie przyjaciel malarza Fryderyk Chopin. Za nim znajdują się między innymi księżna 
Marcelina Czartoryska (uczennica kompozytora), powieściopisarka George Sand oraz Adam Mickie-
wicz, a także sam twórca obrazu (w cieniu, blisko krawędzi akwareli).  Prawa część kompozycji to 
zatem domena sztuki: muzyki, poezji i malarstwa. Po przeciwnej stronie stoi rodzina Czartoryskich. 
Swoisty nieruchomy orszak otwiera książę Adam Jerzy w złotym płaszczu, a zamyka jego synowa Ma-
ria z Grocholskich, ukazana en face w czerwonej sukni udekorowanej herbem  Czartoryskich – Pogonią 
Litewską. Ich bezruch kontrastuje z pochodem postaci tańczących w rytm poloneza – w tłumie można 
dostrzec Zawiszę Czarnego i husarzy z anielskim skrzydłami. Postaci rzeczywiste i współczesne miesza-
ją się z fantastycznymi, przez co scena zyskuje oniryczny i symboliczny wymiar. 

Muzem Narodowe w Warszawie

z  powściągliwą powierzchownością gospodarzy. Spotkanie tych dwu światów, jak sugeruje malarz, 
nie mogło spełnić pokładanych w nim nadziei. 
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Historia Barbary Jędryszczak
   Prezes Oddziału Mazowieckiego PZG 

To „ja”- na zdjęciu siedmioletnia dziewczynka 
wskazując palcem na siebie mówi- „to ja” .

Dlaczego? Nie rozumiałam pojęć: ja, ty, on, oni…. 
Tego dnia zrozumiałam, że słowa  mają swoje znacze-
nia  i słowo „ja” oznacza mnie Basię.

Mając 10 miesięcy straciłam słuch z powodu 
nieznanej przyczyny, prawdopodobnie choroby.                                          
Zrozpaczeni rodzice  rozpoczęli  wędrówki  po całym 
kraju w poszukiwaniu lekarza - cudotwórcy. 

Przez pięć lat (1953-1958) przebywałam na obser-
wacji i leczeniu w szpitalu w Warszawie , kierowanym 
przez prof.dr med.A. Mitrinowicz – Modrzejewską. 
Niestety leczenie słuchu okazało się bezskuteczne.

Mając 5 lat opanowałam umiejętność odczyty-
wania mowy z ust. Miałam poza rodziną kontakty 
ze słyszącymi rówieśnikami z podwórka lub w czasie 
pobytu w szpitalu. Starali się mówić do mnie  powo-
li  i wyraźnie „sylabowo” a ja obserwowałam wtedy 
układ ust.

Pokazywano mi zeszyty z rysunkami, książeczki 
z  kolorowymi  ilustracjami. Tak rozpoczęła się  długa  
i mozolna nauka języka polskiego, oparta początkowo 
na nauce odczytywania  mowy z ust, a później pisma 
i druku. 

Nie chodziłam do przedszkola. W ósmym roku mu-
siałam iść najpierw do szkoły dla dzieci głuchych, aby 
z woli rodziców przenieść się do szkoły masowej we 
Wrocławiu.

W czasie lekcji nie potrafiłam nic odczytać z ru-
chów ust pani nauczycielki stojącej przed tablicą.   

Po powrocie  ze szkoły do domu rzuciłam tornister 
na podłogę, rozpłakałam się i swoją mową przekaza-
łam mamie :"jutro nie pójdę do szkoły, nie umiem". 
Mama nie przekonywała. Następnego dnia wstałam 
wcześnie. Umyłam się, ubrałam, zjadłam śniadanie. 
Wzięłam tornister  i poszłam do szkoły. Na szczęście 
nauczyciele, gdy zwracali się do mnie, mówili wolno 
i wyraźnie. Odczytywałam litery alfabetu, słowa, zda-
nia.

Wspólna nauka ze słyszącymi  rówieśnikami począt-
kowo sprawiała mi duże trudności, ponieważ jeszcze 
nie opanowałam języka polskiego. Dzieci  nie uważały 
mnie  za kogoś  gorszego, odmiennego –  traktowały 
mnie zwyczajnie. 

Brałam więc dodatkowe lekcje od nauczyciela – lo-
gopedy Mieczysława Jaźwińskiego, u którego dosko-

W czasie pobytu w szpitalu w Warszawie 1953-1958

Podwórkowe przyjaźnie 1954-1958
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naliłam umiejętność odczytywania mowy z ust. 

W 1960 roku przeprowadziliśmy się z Wrocławia 
do Łodzi i zaczęłam się uczyć w szkole podstawowej  
nr 103.  

W czwartej klasie musiałam się nauczyć się na 
pamięć wiersza. Mama tłumaczyła mi wyraz za wy-
razem. Trwało to długo, o wiele dłużej, niż u dziecka 
słyszącego. W końcu się nauczyłam tego wiersza na 
pamięć.

W tej szkole przeszłam na nauczanie przedmio-
towe, w tym języka rosyjskiego. Przeraziłam się i nie 
chciałam dalej się uczyć, myśląc, że nigdy nie nauczę 
się języka obcego. Dla mnie przyswajanie nowych 
liter było trudne i bałam się, czy sobie poradzę. Ale 
dzięki pomocy zacnej, legendarnej nauczycielki Ste-
fanii Ullassowej, nauka języka rosyjskiego poszła mi 
dobrze. Pisanie po rosyjsku stało się dla mnie czymś 
tak zwykłym, jak pisanie po polsku. 

Pragnę mocno podkreślić, że głównym wycho-
wawcą, doradcą i ostoją w moim życiu była mama.

Po szkole podstawowej trafiłam do X Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marii Konopnickiej (to była szkoła 
żeńska) w Łodzi i tam męczyło mnie „wkuwanie" do 
późnych godzin nocnych. Nie poszło mi tak łatwo, za-

nim przyzwyczaiłam się do moich nowych profesorów 
i mogłam ich zrozumieć. Od początku nauki w liceum  
byłam traktowana na równi ze słyszącymi koleżanka-
mi. W okresie nauki w liceum  przez cały czas korzy-
stałam z pomocy mojej przyjaciółki z ławy szkolnej, 
która robiła notatki z każdej lekcji, bo ja w tym czasie 
musiałam patrzeć na usta wykładowców stojących 
naprzeciw mnie. Po lekcjach lub w domu mogłam 
przepisać  notatki koleżanki do własnego zeszytu.

Uczyłam się nie tylko z notatek i podręczników, 
musiałam też w czasie lekcji oglądać filmy w języku 
rosyjskim bez napisów  i opracowywać notatki z fil-
mów. 

Po zdaniu egzaminu maturalnego podjęłam na-
ukę w Państwowej Szkole  Architektury im. Stani-
sława Noakowskiego. Bardzo dobrze radziłam sobie 
z przedmiotami praktycznymi, gorzej z teorią. Po 
trzech latach studiów i po obronie pracy dyplomo-
wej w 1972 roku trafiłam do Biura Projektów Służby 
Zdrowia na Solcu w charakterze starszego asystenta 
w dziedzinie technologii medycznej. To była trudna 
praca wymagająca logicznego myślenia, dużej do-
kładności, znajomości rysunku technicznego, norm 
i  przepisów prawa budowlanego itp. Opracowywa-
łam plany obiektów służby zdrowia, np. pomieszczeń 
szpitalnych z uwzględnieniem najnowszych technolo-
gii. Od 1989 roku  podjęłam pracę w Pracowni Archi-
tektonicznej założonej przez generalną  projektantkę, 
pracowałam tam aż do przejścia na emeryturę. Nie 
miałam problemów z porozumiewaniem się. Ten za-
wód dawał mi możliwość spełnienia się w twórczej 
pracy, rozwijania wiedzy, umiejętności i zaspokajania 
ambicji, a docenianie mojej pracy dawało satysfakcję.

Przez całe życie również zawodowe, funkcjonowa-
łam w środowisku słyszących i mówiących.

 Jako licealistka  wstąpiłam do PZG w Łodzi, pozna-
łam język migowy i środowisko Głuchych. Przez po-
nad 45 lat pracy społecznej w PZG, moja znajomość 
środowiska głuchych i słyszących pomaga mi w pracy 
i rozwiązywaniu problemów. 

Barbara Jędryszczak

Zeszyty prowadzone przez  nauczyciela Mieczysława Jazwiń-

skiego  1958-1960

W szkole podstawowej nr 103 w Łodzi -  w trzeciej ławce z 

prawej strony
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Na początku lutego 2021 roku zmarł 
wieloletni Prezes Zarządu Łódzkiego 

Oddziału Polskiego Związku Głuchych Stani-
sław Mizerski.

Urodził się 8 maja 1936 roku w Inowłodzu. 
Był absolwentem szkoły dla głuchych w Łodzi. 
Już jako uczeń brał udział w zajęciach klubu 
sportowego. Grał wtedy w tenisa stołowego. 
Po ukończeniu szkoły wstąpił do Polskiego 
Związku Głuchych w Łodzi. 

Długoletni brygadzista i mistrz produkcji 
w Spółdzielni Inwalidów im. Mariana Buczka. 
Od 1985 r. kierownik oddziału lakierni i mon-
tażu aż do emerytury. 

Działalność społeczną w PZG rozpoczął 
w 1954 roku, jak wielu działaczy - od sportu. 
W latach 1958–76 był jednym z czołowych 
działaczy - wiceprezesem koła terenowego 
i  Zarządu Oddziału, a także prezesem Klubu 
Sportowego. Miał niekwestionowany wpływ 
wychowawczy na środowisko i tym głównie 
przyczyniał się do rozwoju i stabilizacji Związ-
ku. 

Od 1981 roku był prezesem Oddziału 
Łódzkiego PZG (najdłużej w historii PZG) aż 
do 2016 roku. Długoletni członek władz cen-
tralnych Zarządu, w tym przez kilka kadencji 
wiceprezes Zarządu Głównego. 

Przez wszystkie swoje lata pracy społecznej 
na rzecz środowiska osób niesłyszących Sta-
nisław Mizerski otrzymał następujące odzna-
czenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski w 1983 r., Brązowy Krzyż Zasługi 1969 
r., Złoty Krzyż Zasługi w 1976 r., Brązowy Me-
dal za Zasługi dla Obronności Kraju (1981), 

Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kra-
ju (1984), Honorowa Odznaka Miasta Łodzi 
(1981), Zasłużony Działacz Kultury (1974), 
Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Od-
znaka za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia 
(1986).

Z jego inicjatywy zakupiony został budynek 
przy ul. Nawrot 94/96, który został zaadapto-
wany do potrzeb prowadzonej działalności. 
Osobom z wadą słuchu stworzył dom, który 
jest przedmiotem ich wspólnej troski, dzie-
ciom stworzył możliwość rozwijania swoich 
zdolności i umiejętności, rodzicom dał moż-
liwość poznania specyfiki niepełnosprawności 
ich dzieci. Dzięki jego dążeniu do aktywnego 
działania i podejściu do działalności w Pol-
skim Związku Głuchych udało się stworzyć 
kompleksową opiekę rehabilitacyjną i świe-
tlicową dla wszystkich osób głuchych i słabo-
słyszących. Uważał świetlicę za drugi dom dla 
siebie i dla głuchych.

Przez kilka lat funkcjonowała Specjalistycz-
na Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 
z Wadą Słuchu przy PZG  Oddziale Łódzkim. 
Dzieci mogły wyjeżdżać na turnusy rehabilita-
cyjne wraz z rodzicami. Prezes St. Mizerski do-
skonale rozumiał jaka ważna jest więź dziecka 
z rodzicami. Również zorganizował okolicz-
nościowe święta dla dzieci np. Dzień Dziecka, 
Mikołajki. 

Powstał Warsztat Terapii Zajęciowej dla 
osób Głuchych i Głuchoniewidomych, jako 
pierwszy w Polsce i drugi w Europie. Ten 
Warsztat Terapii Zajęciowej obchodził w ze-
szłym roku 20-lecie swojego istnienia. WTZ 

Wspomnienie o
Stanisławie Mizerskim
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przygotowuje swoich podopiecznych do pracy 
w różnych firmach i w różnych zawodach. Nasi 
podopieczni osiągają różne sukcesy. Pracodawcy 
chwalą tych pracowników. Stanisław Mizerski wie-
dział doskonale, że człowiek będzie zadowolony 
z życia, jeżeli będzie miał pracę. Również za Jego 
kadencji powstały projekty związane z  aktywizacją 
zawodową. Zawsze marzył, aby w Polskim Związ-
ku Głuchych Oddziale Łódzkim pracowało więcej 
głuchych. Obecnie pracuje 5 Głuchych.

W ostatnich latach bardzo starał się utrwalić 
dorobek środowiska łódzkiego, był inicjatorem 
ekspozycji historycznej. Dbał o kroniki. Zebrał 
zdjęcia, pamiątki i umieścił w tej ekspozycji. 

W wolnej chwili w okresie wakacyjnym wyjeż-
dżał do domu w Inowłodzu, lecz zawsze pamiętał o 
nas wszystkich. Zawsze dzwonił do PZG i pytał co 
słychać. W wolnej chwili dbał o swój ogródek.

Prezes Stanisław Mizerski był człowiekiem peł-
nym humoru. Potrafił zażartować z siebie. Zawsze 
czuł się młodo. Lubił przebywać w towarzystwie 
przyjaciół i ludzi głuchych niezależnie od tego czy 
byli młodzi czy starsi. Potrafił w specyficzny spo-
sób zamigać, że ma „18” lat (PJM „18” i „8” na 
przemian 2-3 razy). 

Jeżeli głuchy człowiek miał problem, to mógł 
przyjść do Niego i porozmawiać. Potrafił wysłu-
chać cierpliwie człowieka. Próbował w razie moż-
liwości pomóc człowiekowi w potrzebie. Potrafił 
rozwiązać sprawy konfliktowe pomiędzy głuchy-
mi. Wyjaśniał i proponował różne rozwiązania, 
które by zadowoliły obie strony. W zdecydowanej 
większości głusi byli zadowoleni z rozwiązania 
tych trudnych spraw.

Stanisław Mizerski zawsze starał się, aby we 
władzach, czy to w Łódzkim Klubie Sportowym 
Głuchych czy to Polskim Związku Głuchych byli 
też młodzi ludzie. Zachęcał młodych do działania 
na rzecz głuchych. Potrafił cierpliwie wytłumaczyć 
jak wykonać wyznaczone zadania. Zawsze zwracał 
uwagę, aby działali na rzecz głuchych, a  nie dla sie-
bie. Doceniał każdą wspaniałą inicjatywę nie tylko 
działaczy ale również pracowników PZG. 

Zawsze zorganizował różne imprezy okoliczno-
ściowe dla Głuchych i Słabosłyszących. Corocznie 
organizował imprezy z okazji Międzynarodowego 

Dnia Głuchych i Języków Migowych. Na tą im-
prezę przychodziło około 300 osób! Również nie 
zapominał o samotnych osobach organizując spo-
tkania z okazji Wielkiej Nocy oraz Wigilii Bożego 
Narodzenia.

Pan Prezes wiedział doskonale o trudnościach 
w dostępie do informacji. W świetlicy we wtor-
ki zawsze informował o bieżących wydarzeniach 
w   Polsce i na świecie. Komentował i wyjaśniał 
głuchym te wydarzenia. Informował przy tych 
okazjach również o zmianach w przepisach czy 
ustawach dotyczących każdego z nas np. opłaty za 
posiadanie RTV, zmiany w przepisach o rentach 
socjalnych, zmiany w kodeksie pracy. Ale zawsze 
wyjaśniał wszelkie zawiłości związane z   życiem 
codziennym np. opłaty za prąd, zmiany w kodek-
sie o ruchu drogowym. Zapraszał na pogadanki do 
świetlicy specjalistów różnych branż np. lekarzy, 
ubezpieczycieli, policjantów. Te spotkania zawsze 
budziły szerokie zainteresowanie wśród głuchych. 
Bywało, że na świetlicy było ponad 150 osób!

Pan Prezes Stanisław Mizerski był człowiekiem 
o otwartym sercu i umyśle, dzięki czemu Oddział 
Łódzki funkcjonuje na wysokim, europejskim po-
ziomie. Tylko człowiek o tak wielkiej charyzmie 
mógł stworzyć silną organizację i skupić wokół sie-
bie ludzi dobrej woli. Często powtarzał: „... w  trud-
nej sytuacji nie wolno załamywać rąk i  poddawać 
się bez walki..." niejednokrotnie pomagając wszyst-
kim działaczom i pracownikom PZG w przezwy-
ciężaniu trudnych chwil i dążeniu mimo wszystko, 
do realizacji wytyczonych celów. 

Ale najważniejsze: nam wszystkim przypomi-
nał, że najważniejszy jest człowiek.

A zwłaszcza człowiek głuchy.

Maciej Kowalski
Prezes Oddziału Łódzkiego PZG
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Miganie na ekranie
W sobotnie  popołudnie, 12 października 1981 

roku, po raz pierwszy na antenie regionalnej 
TVP Szczecin, tłumaczyłem językiem migowym wypo-
wiedzi...samego siebie. Mówiłem i migałem. Redaktor 
Ewa Roman przygotowała i prowadziła ze mną rozmo-
wę z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego. Zain-
teresowała się szczególnie działalnością naszego Pol-
skiego Związku Głuchych w Szczecinie. Rozmowa była 
zawczasu nagrywana do mającej odbyć się niebawem 
Kroniki Pomorza Zachodniego... Szczeciński Oddział  
Polskiego Związku Głuchych od dawna zabiegał, by 
tłumacz  migowy uczestniczył w programach telewizyj-
nych. Zależało nam. Staraliśmy się o  to; proponowali-
śmy TVP Szczecin, by spróbowała. To moje okazjonalne 
wystąpienie, obserwował obecny  w studiu ówczesny 
dyrektor Ośrodka TVP red. Władysław Daniszewski. 
Decyzja o wprowadzeniu "okienka" z tłumaczem ję-
zyka migowego w  programie informacyjnym ważyła 
się.  Po występie rozmawialiśmy    jeszcze chwilę z Ewą 
Roman o istocie języka migowego jako środka komu-
nikowania się osób głuchych. Na pytanie,  kiedy osta-
tecznie będzie decyzja w sprawie  możliwości symulta-
nicznego tłumaczenia odpowiedziała, że  nie wie, ale 
chyba w najbliższym czasie,  po czym wyszła na nara-
dę  z  redaktorem Władysławem Daniszewskim. Długo 
nie trwało jak wróciła i zapytała czy odważyłbym się 
jeszcze dzisiaj stanąć w studiu, aby przetłumaczyć na 
żywo całą treść Kroniki. Odpowiedziałem twierdząco. 
I  stało się. Kilka dyspozycji technicznych dla realizato-
ra programu, operatorów, realizatora dźwięku i  świa-
tła oraz  kierownika produkcji. Wydawcą i prowadzącą 
Kronikę była Ewa Roman, która kierowała całą akcją. 
Miałem niewiele czasu na "opatrzenie się" z  charak-
terystyką pracy studia. I... Start. Pamiętam, że Kronikę 
realizował wówczas Krystian Woźniewicz, z kamerą, 
która patrzyła na mnie stał operator Andrzej Kobyliń-
ski (małżonek red. Ewy Roman), dźwięk realizowała 
Elżbieta Strzyżewska, a kierował produkcją Jerzy Behn-
ke. Półgodzinny program wraz z pogodą! Ja w okienku 
elektronicznie "zmajstrowanym" przez speców od wi-
zji. Krystian Woźniewicz świetnie, jak na owe czasy i na 
ówczesną technikę,  poradził sobie z mikserem, w tej 
niecodziennej sytuacji.  Migałem wszystko. Działo się 
to spontanicznie, ale w pełnej koncentracji. Wiedzia-
łem, że stawką jest otworzenie drogi do cyklicznego 
nadawania telewizyjnych informacji dla niesłyszących 
i słabosłyszących. A to bardzo liczne i ciekawe  świata 
środowisko.

Po tym "miganym" debiucie niepewnie patrzy-
łem na Ewę Roman. Ona uśmiechała się, a z min po-
zostałych widziałem, że też są radzi. Powiedziano, że 
za kilka tygodni będzie ostateczna decyzja w sprawie 
stałego, cotygodniowego tłumaczenia Kroniki. Ale nie 
minął tydzień, jak dowiedziałem się, że sprawa została 
"klepnięta"! Jeszcze trochę trwało, ażeby  od 6  listo-
pada  1981 roku"miganie na ekranie" w Kronice Po-
morza Zachodniego miało miejsce w każdą sobotę. 
Kronika nieco zmieniła swój kształt. Rozpoczynała się 
trzyminutowym skrótem najważniejszych informacji 
mijającego tygodnia. Ponadto, jak wcześniej, składała 
się z  części informacyjnej oraz "Gościa dnia". Przy po-
mocy trzech kamer trzeba było to wszystko pokazać. 
Ja "zajmowałem" na stałe jedną kamerę. Pokazywała 
mnie w wyciętym w rogu ekranu okienku. Z czasem 
stało się to rutyną, ale pierwsze Kroniki dla wszystkich 
były trudne. Udało się... Lawina listów z gratulacjami 
i  podziękowaniami.

Zakłopotanie nielicznych na szczęście, pracow-
ników OTV Szczecin, którzy nie spodziewali się tego, 
a  może też i nie sprzyjali.  Formuła migania na ekranie  
weszła do ramówki.

W tłumaczeniu na język migowy programu infor-
macyjnego byliśmy pierwsi w kraju. Słyszałem nawet, 
że podobno tę naszą "miganą" Kronikę oglądali war-
szawscy redaktorzy. Czy to prawda, nie wiem. Ale po 
jakimś czasie w Dzienniku Telewizyjnym w 2 programie 
ogólnopolskim TVP też pojawił się tłumacz. Trafiłem 
do ekipy warszawskich migaczy, których razem ze mną 
było na początku trzech. Zapraszano mnie do Warsza-
wy specjalnie na sobotnio-niedzielne główne wydania 
DTV. Szczecińskie środowisko niesłyszących i niedosły-
szących zrzeszone w PZG  bardzo było rade tym moim 
występom.  Nie raz odczułem, że są ze mnie dumni. 
A  jak, po jakimś czasie, zauważyli,  że tłumaczę w ogól-
nopolskim programie również filmy "W starym kinie" 
oraz  seriale, to stali się ich wielbicielami. Najpierw 

12 październik 1981 r. prowadząca pierwsze wydanie Kroniki. red. Ewa 
Roman z tłumaczeniem na język migowy.Obok Jerzy Kałużny z Polskie-
go Związku Głuchych w Szczecinie, tłumacz języka migowego.
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podziwiali serial  "Jan Serce", a potem  "Dynastię". Na 
zmianę z kolegami tłumaczyłem w Warszawie ponad 
rok. Mój dyżur wypadał raz na 3 tygodnie. Zatrzymywa-
łem się zwykle u znajomych. Raz jednak miałem zaszczyt 
tłumaczyć dzienniki w  Sylwestra i Nowy Rok. Pomiędzy 
występami balowałem w Pomiechówku pod Warszawą. 
Wzniosłem tylko symboliczny toast szampanem. Bez in-
nych wyskokowych napojów;  tak na wszelki wypadek. 
Ale Sylwester był udany. Może za naszym, szczecińskim 
przykładem i  pomysłem, poszła Warszawa?

Fakt, że krótko po nas w ogólnopolskiej TVP poja-
wił się pionierski program dla niesłyszących -  magazyn 
"W  świecie ciszy" pod redakcją śp. Ryszarda Danie-
lewskiego. Szczecin robił swoje materiały do tego ma-
gazynu. Dbaliśmy o zachowanie szczecińskiej tożsamo-
ści. Dlatego gdy materiał był od nas pojawiałem się w 
okienku i tłumaczyłem na język migowy wszystkie kwe-
stie. Te materiały oczywiście były zapisywane na taśmie 
i  wysyłane do Warszawy, ale na antenie wyglądało to 
tak jakby się łączono ze Szczecinem. Jerzy Nafalski, nasz 
niesłyszący podopieczny z PZG, opracował 2 plansze. 
Na jednej stylizowane ucho namalowane białą farbą na 
niebieskim tle (to nasze barwy).

Ta plansza zaznaczała w szczecińskiej Kronice każdą 
zmianę tematu. Stała na stojaku wśród innych, inspi-
cjent w porę zmieniał. Druga plansza była praktycznie 
taka sama, ale miała napis: TVP SZCZECIN. Stanowiła 
czołówkę naszych wejść w ogólnopolskim magazynie 
"W świecie ciszy". W perspektywie wielu minionych  
lat można stwierdzić, że odważny akt dobrej woli de-
cydentów telewizyjnych spowodował stopniowe prze-
konywanie się społeczeństwa  do środowiska  ludzi 
niesłyszących, które było dotąd w informacyjnym od-
osobnieniu. A o nich właśnie chodziło; by im przybliżyć 
świat. Chcę przywołać słowa redaktor Ewy Roman, któ-
ra tak spuentowała naszą pierwszą studyjną rozmowę, 
od której wszystko się tak naprawdę zaczęło - wtedy 12 
października 1981 roku: "kulturę narodów mierzy się 

stosunkiem do ludzi niepełnosprawnych". Pamiętam te 
słowa do dziś. Od tego czasu problemy osób głuchych 
częściej miały miejsce w programie informacyjnym oraz 
reportażach OTV Szczecin. Ruszyła fala. Realizację trud-
nych  materiałów o charakterze społecznym podejmo-
wał  chętnie na przykład redaktor Włodzimierz Kaczma-
rek. Jeździł w nieznane tereny, wyszukiwał  zamieszkałe 
tam osoby głuche - opowiadał o ich życiu, problemach 
i radościach. Redaktor Andrzej Androchowicz specjali-
zował się w zdarzeniach kulturalnych. Jego telewizyjna 
adaptacja (w 1981 roku) spektaklu Zygmunta Zdanowi-
cza "Tratwa Meduzy", w artystycznym wykonaniu szcze-
cińskiej pantomimy Polskiego Związku Głuchych  "Teatr 
- 3"  wielokrotnie była emitowana nie tylko w programie 
lokalnym, ale i w ogólnopolskim. Trafiła też na Festiwal 
Filmów Telewizyjnych  w Palermo. Dla naszych aktorów 
stanowiło to mocne wejście. Od tej pory często zaczęli 
gościć na antenie TVP.

W tamtych  czasach prowadzącymi Kronikę Pomo-
rza Zachodniego  byli między innymi redaktorzy: Kin-
ga Brandys, Bożena Waszak, Zbigniew Arabski, Urszula 
Dembińska. Nawet restrykcje stanu wojennego w 1981 
roku nie zakłóciły przyjętego trybu. Po przywróceniu na 
antenę Kroniki powróciło też jej tłumaczenie na język 
migowy. Tę pozytywną decyzję podjął, jako rzecz oczy-
wistą,  ówczesny dyrektor OTV Szczecin  redaktor Stefan 
Janusiewicz.

Po pięciu latach  przykładnej współpracy, w maju 
1986 roku, nastąpił administracyjne odsunięcie "miga-
nia na ekranie". Tę niezrozumiałą decyzję podjął  nowy 
dyrektor szczecińskiego Ośrodka TVP, urzędujący w la-
tach1986 - 89. Jednym z elementów uzasadnienia był 
fakt, że - cytuję: "okienko tłumacza i jednoczesny wy-
wiad na przykład z sekretarzem PZPR budzi skojarzenia 
komiczne, tragikomiczne oraz niweczy pracę dziennika-
rzy". Był to wydaje się bardzo subiektywny, a na pewno 
odosobniony, osobisty pogląd pana redaktora, niestety 
dyrektora zarazem. Decyzja ta zapadła nagle. Kilkana-
ście minut przed emisją programu realizator dostał wia-
domość, że migacz nie wchodzi.

Zbiegiem okoliczności ledwie miesiąc wcześniej Wo-
jewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Związku Głuchych 
w Szczecinie, wysoko ocenił wieloletni dorobek OTV 
Szczecin w zakresie komunikowania językiem migo-
wym informacji dla niesłyszących. Padały słowa uznania 
i  wdzięczności. Do dyrekcji TVP Szczecin skierowano 
podziękowania za wielki wkład w dzieło szeroko pojętej 
rehabilitacji społecznej na rzecz osób głuchych na od-
cinku łamania barier w komunikowaniu. Ale stało się. 
Pozbawiono niesłyszących Pomorza Zachodniego jedy-
nego przekazu w języku migowym, który miał  miejsce 
w programie informacyjnym dla regionu szczecińskie-
go, koszalińskiego, pilskiego i słupskiego. Przepadło na 
4 lata.  

Od lewej: Ewa Roman, Jerzy Kałużny (tłumacz języka migowego z PZG), 
Krystian Woźniewicz (realizator obrazu), Andrzej Kobyliński (operator 
kamery), Jerzy Behnke (kierownik produkcji), Elżbieta Strzyżewska 
(realizator dźwięku - stoi), Zenobia Romejko (inspektor programu), 
Andrzej Androchowicz – 1981
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Po zmianie na stanowisku dyrektora, w trybie natych-
miastowym,  w marcu 1990 roku, nastał dawny porzą-
dek. Formuła tłumaczenia migowego powróciła do łask 
i  trwa do dziś.

Przez te wszystkie lata "migane", tylko co jakiś czas 
zmieniał się dzień i godzina nadawania Kroniki dla nie-
słyszących. Ale zawsze najmniej raz w tygodniu taka 
Kronika była i jest. Z uwagi na przykład na wydarzenia 
sportowe dzień migania był przenoszony z soboty na po-
niedziałek, innym razem na  czwartek. Od dwóch lat Kro-
nika tłumaczona jest w programie regionalnym w  każdą 
niedzielę o godzinie 18.00. Jakiś czas temu dołączyła do 
mnie tłumaczka języka migowego pani Irena Kaczor. Zna-
komicie weszła w to przedsięwzięcie.

Polski Związek Głuchych w Szczecinie, jako reprezen-
tant wszystkich podopiecznych, również tych z Regionu, 
już parokrotnie starał się wyrazić wdzięczność Szczeciń-
skiej Telewizji za tyle starania! Złotą Odznakę PZG naj-
pierw wręczyliśmy redaktor Ewie Roman, bo ona pierw-
sza podjęła wyzwanie. Z tą Odznaką czekaliśmy w Domu 
Budowlanych niepewni czy się pojawi. Był rok 1983. 
Wiedzieliśmy, że w grudniu 1981 roku, w stanie wojen-
nym, była internowana i relegowana z  TVP. Nie znaliśmy 
jej nastroju. Przyszła!

Weszła na scenę, Odznakę przyjęła z dużym wzru-
szeniem. Miała łzy w oczach. Więcej jej nie spotkałem. 
W tym czasie, ale w innych okolicznościach, wręczyli-
śmy również Odznakę dyrektorowi Stefanowi  Janusie-
wiczowi. Napisaliśmy też listy gratulacyjne dla wielce 
zasłużonych dla naszej sprawy realizatora TV Krystiana 
Woźniewicza oraz  kierownika produkcji Jerzego Behnke. 
Ukoronowaniem tych przewijających się przez lata wy-
razów naszej wdzięczności było wręczenie w 1994 roku 
Złotej Odznaki Honorowej i Dyplomu Uznania  Zarządu 
Głównego Polskiego Związku Głuchych dla  Szczecińskie-
go  Ośrodka  Telewizji Polskiej. Na ręce dyrektora Od-
działu - redaktora naczelnego Jacka Kamińskiego, który 
z tej okazji zorganizował uroczyste Kolegium, które  dla 
upamiętnienia sfilmowała ekipa TVP. Wtedy też wręczy-
liśmy redaktor Kindze Brandys Złotą Odznakę Honorową 
PZG.

Nie mogę nie opowiedzieć o bardzo ważnej inicjaty-
wie, na którą we wrześniu 1993 roku przystała redaktor 
Kinga Brandys, wówczas kierująca pionierskim w skali 
kraju,"Teletextem - regionalnym odpowiednikiem ogól-
nopolskiej Telegazety. Widząc w telewizorze stronice 
szczecińskiego Teletextu, czytając ciekawe informacje 
z różnych dziedzin, pomyślałem o niesłyszących. Pani 
Kinga od ręki zaakceptowała propozycję. Od tego cza-
su mamy swoje łamy na stronach 750 -755 po tytułem 
"Świat ciszy". Treści podzielone są tematycznie na blo-
ki: informacje ogólne, w tym porady; wykaz aktualnych 
programów TVP i stacji satelitarnych tłumaczonych języ-
kiem migowym lub napisami; blok "Bez barier" zawiera-

jący bieżące informacje o  miejscach publicznych wypo-
sażonych w pętle induktofoniczne; dział "Spotkajmy się" 
z ofertą rozrywek, wypoczynku i możliwości rehabilitacji 
oraz blok najbardziej niezwykły - ewenement w skali eu-
ropejskiej! - poświęcony nauce alfabetu palcowego. Dla 
porównania mogę powiedzieć, że gdy wchodziliśmy na 
szczecińskie łamy "Teletextu", to ogólnopolska Telega-
zeta oferowała niesłyszącym tylko jedną stronę redago-
waną raz w  miesiącu. Szczeciński Teletext nie dość, że 
udostępnił 6  stron, i nieograniczoną liczbę podstron, to 
w dodatku od początku zagwarantował bieżącą redak-
cję coraz to nowych informacji. Parę razy w tygodniu 
mam przyjemność przekazywać nowe informacje panu 
Jarosławowi Brudnickiemu lub panu Alexisowi Kiriakou, 
którzy natychmiast wprowadzają je do "Teletextu". Pani 
Kinga Brandys z życzliwością i pełną aprobatą wspiera  tę 
inicjatywę.

Wspomnę tu jeszcze jedną inicjatywę Ośrodka TVP 
Szczecin, która zdarzyła się w 1997 i 1998 roku. Mag-
dalena Jasińska, redaktor cotygodniowego "Programu 
familijnego" szczecińskiej Siódemki, zaproponowała go-
ścinę  osobom niesłyszącym w całodziennym bloku pro-
gramowym, który zatytułowaliśmy "Usłyszeć Ciszę". Pani 
Magda miała nie mało uporu, ażeby wgłębić się w spe-
cyfikę środowiska, opracować scenariusz  i  doprowadzić 
do emisji na żyw programu, z udziałem ludzi głuchych 
- dzieci i dorosłych - pokazać ich pasje, codzienne pro-
blemy i potrzeby, wyeksponować dokonania na polu sa-
morealizacji w różnych dziedzinach sztuki. Jednocześnie 
pani Magda odważyła się tak skonstruować program, że 
okienko nie było potrzebne. Sam prowadziłem te eks-
perymentalne wydania programu familijnego "Usłyszeć 
ciszę". Po raz pierwszy pracowałem na "długim dystan-
sie", bo taki blok każdorazowo trwał, ponad siedemdzie-
siąt minut, a kolejne jego wejścia nie były krótsze niż 
20 minut. Ponadto był skomplikowany, zawierał wiele 
urozmaiceń, niezależnych sekwencji, tak że musiałem 
wędrować po studiu od jednego do następnego planu, 
a na każdym coś innego się działo. Mówiłem i migałem 
- rozmawiałem z  gośćmi, zapowiadałem ich prezenta-
cje, komentowałem. Tłumaczyłem w obie strony. Przy-
czyniło to nieco ambarasu  realizatorom, bo nie mogli 
ani na moment zgubić mnie z wizji, gdyż tym sposobem  
odebraliby szansę zobaczenia tłumaczenia migowe-
go. Pani scenograf Urszula Tagiejew, realizatorzy wizji, 
w  pierwszym wydaniu Krystian Woźniewicz, w drugim 
Andrzej Miętus,  oraz operatorzy kamer, tak to jednak za 
każdym razem dopracowali, że w kadrze byłem nie tylko 
ja i  goście, ale też  wszystko to co chcieliśmy pokazać. 
Nasze "wejścia" były bogate wizualnie, choć z koniecz-
ności wyeliminowane zostały bliskie plany. Tworzyło to 
dodatkowy walor programów, bardzo ważny szczególnie 
dla osób niedosłyszących - wyraźnie było widać układ 
ust, co pozwala odczytywać słowa mówione i  jest formą 
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celowej działalności rehabilitacyjnej.  Za każdym razem 
nadzwyczajną atrakcję stanowił  konkurs. W pierwszej 
edycji wśród pytań dla widzów był między innymi scen-
ki odegrane pantomimicznie przez małych artystów 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niesłyszących przygotowane przez panią Martę 
Borun oraz znaki języka migowego. W drugim aktorzy 
"Teatru-3", pod kierunkiem swojego reżysera Huberta 
Bartłomiejskiego odegrali pięć zabawnych scenek-zaga-
dek. Widzowie telefonowali masowo. I tu, uwaga... dla 
widzów niesłyszących, telewizja uruchomiła faks, tak że 
również oni uczestniczyli w konkursie i też wygrali na-
grody. Oba programy były dla środowiska znakomitym 
podarunkiem świątecznym z okazji Międzynarodowego 
Dnia Głuchego, a myślę, że dla pozostałych widzów do-
brym przykładem integracji. Po raz kolejny okazało się, 
że osoby niesłyszące, choć mają tak odmienny sposób 
komunikowania się, mogą aktywnie uczestniczyć w  ży-
ciu codziennym, prezentować swoje sprawy zjednując 
sobie sympatię i akceptację społeczną. Dowiódł tego 
odzew widzów oglądających program familijny, którzy 
nie tylko uczestniczyli w konkursie, ale dzwonili też po 
to, by po prostu pozdrowić. Panie telefonistki mówiły, 
że usłyszały wiele miłych słów kierowanych do bohate-
rów programu familijnego.

O dokonaniach podopiecznych Szczecińskiego Od-
działu Polskiego Związku Głuchych pokazywanych w  lo-
kalnym  Kanale 7, później w Siódemce, niejednokrot-
nie pisała nasza związkowa gazeta "Świat Ciszy" jak też 
szczecińska prasa. Zawsze z najwyższym uznaniem i sza-
cunkiem dla pracowników OTV Szczecin. I  z  wdzięcz-
nością. Cenną pamiątkę stanowią dla nas kasety video 
z nagraniami tych programów oraz piękne kolorowe fo-
tografie, które robi pan Gerard Aniołkowski, realizator 
światła. Mimo swoich obowiązków na planie, zawsze 
"wygospodarzy" chwilkę by pstryknąć parę zdjęć do pa-
miątkowych albumów. Czas płynie. Tłumaczę Kronikę, 
którą obecnie prowadzą  Anna Lewandowska, Joanna 
Osińska, Stanisław Heropolitański. Za konsoletą reali-
zatora wizji siedzi Andrzej Miętus albo Rafał Sory. Tu 
wspomnę jak pan Rafał miał kiedyś szatański pomysł 
i  być może nawet dość samowolny. Otóż, parę lat temu, 
tuż przed Kroniką, ogólnopolska "dwójka" nadawała 
"Panoramę". O tej porze byłem już w studiu, szykowali-
śmy się do kronikowego wejścia. Rafał Sory spontanicz-
nie zaproponował, że wklei mnie do "Panoramy". Nie 
protestowałem.

Tym sposobem, nasi niesłyszący mieli w regionalnym 
zasięgu ekstra tłumaczenie językiem migowym. Nie 
wiem czy była na to oficjalna zgoda. Ale na pewno przez 
jakieś dwa miesiące tak to robiliśmy. Za kamerą, która 
na mnie dziś patrzy stoją różni operatorzy: Andrzej Ger-
tych, Michał Woźniewicz (syn Krystiana), inni. Oby tak 
dalej. 

Na zakończenie pozwolę sobie podać "przepis" na 
układ dłoni, jeśli ktoś zechce popisać się umiejętnością 
powiedzenia osobie niesłyszącej miłego słowa: dzięku-
ję. Oto ten przepis: przyłóż obie dłonie do podbródka 
i odsuwaj je równocześnie, spokojnym ruchem lekko 
skośnie do przodu, przed siebie. To gest czytelny, pełen 
sympatii, zrozumiały dla każdego.

A ja teraz powiem głośno: "DOBRZE NAM Z  WAMI!". 
I tu proszę patrzeć, pokażę na migi z kim nam tak do-
brze?: palec wskazujący lewej dłoni trzymam wycią-
gnięty do góry, na nim układam w poprzek dwa palce 
prawej dłoni, wskazujący i środkowy, tworząc antenkę. 
Czy już wiadomo? Dobrze nam z TELEWIZJĄ.  Głośno 
dodam SZCZECIŃSKĄ!

Po 12 latach przerwy tłumacz powrócił  na na ekrany 
TVP Szczecin 1 lipca 2011 r.

W 2013  roku były tłumaczone na język migowy re-
portaże dokumenty IPN.

Od 1 Września w formule telewizji regionalnej nie-
dzielne tłumaczenie Kroniki wraz z prognozą pogody 
powiększyło się o półgodzinny Magazyn Sportowy  „Go-
towi start”. Okazjonalnie od 2013 r. jestem proszony do 
tłumaczenia filmów dokumentalnych IPN pt. „Śladami 
historii”.

Jerzy Kałużny
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Historia  Koła Robótek 
Ręcznych "Szydełko" 

Koło Robótek Ręcznych przy Domu Kultury Pol-
skiego Związku Głuchych w Krakowie powsta-

ło w 2006 r. z inicjatywy Joanny Sendor-Bundz – ab-
solwentki haftu i koronkarstwa w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej dla Niesłyszących przy ul. św. Stanisława 
w  Krakowie. 

Na pierwszym spotkaniu założycielskim Koła Robó-
tek Ręcznych dniu 5.09.2006 r. były obecne 3 osoby: 
Joanna Sendor, Alicja Kokoszka i Iwona Oziębłowska-
-Ptasznik. 

W kolejnych latach skład Koła zmieniał się. Brały 
w  nim udział następujące Panie: Renata Rosiek, Mo-
nika Białek, Katarzyna Mnich, Maria Kapuściak, Czesła-
wa Cieniawska, Maria Gamrot, Krystyna Rejczyk, Ma-
rianna Balakowicz,, Anna Maślak, Zofia Dudek, Wanda 
Rybka, Grażyna Piekarczyk. 

W pewnym okresie był nawet jeden Pan: Mariusz 
Bundz, ale musiał zrezygnować z powodu zmiany 
miejsca zamieszkania, 

Są to osoby nie tylko z Krakowa, ale także z Nowego 
Targu, Racławic, Skawy, Zalasia, Radziszowa.  Członki-
nie Koła – pod przewodnictwem Joanny Bundz – wy-
konywały początkowo  różne rodzaje haftów i koronek, 
m.in. haft krzyżykowy, mereżkę, Richelieu, koronkę 
frywolitkową. Haftowane były obrusy, kartki, obrazki, 
serwetki.

Nowa przewodnicząca Alicja Kokoszka wprowadziła 
jeden rodzaj robótek, tj. szydełkowanie w bardzo roz-
maitych i bogatych formach. Są to ozdoby Bożonaro-
dzeniowe: aniołki, dzwonki, bombki, łańcuchy, spirale; 
ozdoby Wielkanocne: kurczątka, kurki, kogutki, zającz-
ki, koszyki, jajka; odzież: bluzki, spódnice, szale, czapki, 
chusty; ozdoby na stół: obrusy, bieżniki, serwetki. Jest 
to sztuka użytkowa, upiększająca nasze codzienne ży-
cie, swoiste „malowanie szydełkiem i kordonkiem”.

W okresie 10-lecia działalności Koła odbyły się wy-
stawy w następujących miejscach: 

2007 r. - „Igłą malowane” – wystawa prac Joanny 
Sendor-Bundz; Dom Kultury PZG w Krakowie; 

2008 r. – Kiermasz Świąteczny z okazji Świąt Boże-
go Narodzenia wraz z Kołem Malarskim; Dom Kultury 
PZG w Krakowie;

2009 r. – „Zaczarowany świat przędzy” – dwie wy-
stawy Koła Robótek Ręcznych; Dom Kultury PZG, Śród-
miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie

2009 r. i 2010 r. „Ozdoby i dekoracje Bożonarodze-
niowe” - dwie wystawy zbiorowe Koła Robótek Ręcz-
nych; Dom Kultury PZG i Nowohuckie Centrum Kultury 
w Krakowie;

2010 r. – „Ozdoby Wielkanocne”; Śródmiejska Bi-
blioteka Publiczna w Krakowie

2011 r. – „Dekoracje Wielkanocne”; Galeria „Stań-
czyk” w Krakowie

2011 r. „Wyczarowane szydełkiem”; Dom Kultury 
PZG w Krakowie

2012 r. – „Koronka ozdobi wszystko …”; Dom Kultury 
PZG w Krakowie

2013 r. – „Moda w szydełku ukryta” – Jubileusz 5-le-
cia działalności przewodniczącej Koła Robótek Ręcz-
nych Pani Alicji Kokoszki; Śródmiejski Ośrodek Kultury 
w Krakowie

2013 r. – „Szydełkowe dekoracje”; Dom Kultury PZG, 
Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie

2014 r. – „Piękno spod szydełka” Dom Kultury PZG; 
Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie

   2015 r. – „Pasja nie przemija z wiekiem” Urząd 
Marszałkowski i Oddział Małopolski w Krakowie – wy-
stawa fotograficzna obejmująca różnorodne pasje 
Głuchych i pamiątkowy kalendarz na rok 2016.

 2016 r. – „Sztuka szydełkowania” Jubileuszowa wy-
stawa z okazji 10-lecia działalności Koła

2017r. – „Koronka ozdabia nas …” - Dom Kultury PZG
2018 r. – „Wyczarowane z szydełka …” – Dom Kul-

tury PZG
2019 r. – „Wesołe koronki…” – Dom Kultury PZG
2020 r. – Mini Kiermasz świąteczny Boże Narodzenie 

– Dom Kultury PZG 
2021 r. – Mini Kiermasz świąteczny Wielkanoc – 

Dom Kultury PZG

Od 2008 roku prace szydełkowe eksponowane są 
co roku także na wystawie podczas uroczystej Wigilii 
i  Jasełek w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie 
z  udziałem wielu znamienitych gości i ok. 200 człon-
ków Polskiego Związku Głuchych.

Ponadto od 2011 r. Koło Robótek Ręcznych wysta-
wia każdego roku swoje wyroby szydełkowe na Tar-
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gach Bożonarodzeniowych i Targach Wielkanocnych 
oraz podczas corocznego tzw. Tygodnia Osób Niepeł-
nosprawnych na Rynku Głównym w Krakowie. Turyści 
z Polski i zagranicy z uznaniem podziwiają misterne 
robótki.

Szczególnym sukcesem było wykonanie na szydełku 
bardzo trudnego i eleganckiego kostiumu teatralnego 
przez Alicję Kokoszkę na zlecenie Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie. Dzieło pięknie zaprezento-
wała młoda, początkująca aktorka podczas spektaklu 
„Ziemia Obiecana”, na którego próbę generalną w lip-
cu 2011 r. zostały zaproszone Alicja Kokoszka i kierow-
nik Domu Kultury PZG w Krakowie Małgorzata Woź-
niakowska. 

W 2013 r. Koło świętowało Jubileusz 5-lecia nieprze-
rwanej działalności Alicji Kokoszki jako przewodniczą-
cej. A w 2016 r. obchodziło 10-lecie swojej działalno-
ści. Z  tej okazji Członkinie wprowadziły nazwę swego 
Koła „Szydełko. Został także wydany pamiątkowy ka-
talog Koła.

W dorobek Koła Robótek Ręcznych 
„Szydełko” wpisują się także wyjątkowe 
wydarzenia kulturalne, organizowane 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i przez Urząd 
Miasta Krakowa.

Od 2017 r. wyjątkowym wydarzeniem 
w działalności Koła Robótek Ręcznych jest 
coroczny udział w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Koronki w Bobowej koło Gorlic. 
Na Festiwalu są prezentowane zarówno 
ozdoby, dekoracje, jak i sztuka użytkowa, 
tj. piękne ubiory.

W 2020 r. Koło „Szydełko” wzięło udział 
w Etnopikniku w ogrodzie Biblioteki 
Głównej przy ul. Powroźniczej w Krako-
wie. W  tym dniu – z zachowaniem reżimu 
sanitarnego związanego z epidemią Covid 
19 – na wolnym powietrzu uczestnicy 
mogli się zapoznać z  warsztatami pracy 
twórców ludowych w dziedzinie wikliniar-
stwa, garncarstwa, powroźnictwa, malo-
wania ikon, koronkarstwa. Panie z Koła 
„Szydełko” podczas występu na scenie 
zaprezentowały pokaz mody szydełkowej 
wykonanej własnoręcznie. 

W 2021 r. Koło Robótek Ręcznych „Szy-
dełko” będzie obchodzić Jubileusz 15-le-
cia swojej działalności.

Obecnie na zajęcia Koła Robótek Ręcz-
nych systematycznie uczęszczają na-

stępujące artystki szydełka:: Alicja Kokoszka, Iwona 
Oziębłowska-Ptasznik, Katarzyna Mnich, Maria Kapu-
ściak, Maria Gamrot, Czesława Cieniawska, Krystyna 
Rejczyk, Anna Maślak, Zofia Dudek, Wanda Rybka, 
Grażyna Piekarczyk. Są to osoby nie tylko z Krakowa, 
ale także z Nowego Targu, Racławic, Skawy, Zalasia, 
Radziszowa.

 Zajęcia odbywają się stale we wtorki w Domu Kul-
tury PZG w Krakowie w godz.15.00-19.00 z przerwą 
wakacyjną. 

Zapraszamy do odwiedzin.



26 II/2021

Jak prawidłowo dbać 
             o swój słuch

Sprawny słuch jest bardzo ważny do prawidłowego funkcjonowania człowieka. To dzięki 
temu zmysłowi komunikujemy się z innymi ludźmi, zdobywamy wiedzę, rozwijamy się, mo-
żemy cieszyć się dźwiękami muzyki i słuchać świata przyrody. Niestety, z wiekiem słyszymy 
coraz słabiej i gorzej.

Dlaczego więc tak rzadko się o niego 
troszczymy?

Już od około 30. roku życia zmysł słuchu zaczy-
na się starzeć. W miarę upływu lat nasza zdolność 
słyszenia może więc ulegać pogorszeniu na skutek 
powolnego zaniku komórek słuchowych w ślimaku 
usznym. Jest to proces naturalny, który zachodzi 
u  każdego człowieka, a jego przebieg ma charakter 
indywidualny i uzależniony jest od wielu czynników. 
Stopniowe pogarszanie się słuchu nie boli, dlatego 
tak często to bagatelizujemy.

Sposoby na zachowanie 
dobrego słuchu to:

- unikanie i ograniczanie 
hałasu wokół siebie,

- ochrona uszu przed 
zimnem i wiatrem, 

- leczenie nawet drob-
nych infekcji (zawsze po 
konsultacji z lekarzem),

- regularna higiena uszu, 
- dbanie o odpoczynek 

dla uszu (chwila relaksu 
w  cichym otoczeniu),

- cykliczne badania kon-
trolne słuchu. 

Kontrolne badanie słu-
chu pełni niezwykle istotną 
rolę w profilaktyce i dia-
gnostyce ubytków słuchu. 

Dziecko, które nie słyszy prawidłowo, może mieć 
problemy w nauce, często bywa także niespokojne 
lub zamknięte w sobie, ponieważ zwyczajnie nie 
słyszy bądź nie rozumie rodziców, innych rówieśni-
ków i  nauczycieli. Niedosłuch u dorosłych utrud-
nia zaś satysfakcjonujące funkcjonowanie w społe-
czeństwie. Czy często zdarza ci się prosić rozmówcę 
o  powtórzenie tego, co mówił? A może piszczy ci 
w  uchu lub masz wrażenie zatkanych uszu? Jeśli tak, 
to powinieneś udać się na kontrolne badanie słuchu.
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Na czym polega badanie słuchu?

Badanie słuchu, czyli badanie audiometryczne, wy-
konuje się po to, by określić typ niedosłuchu, stopień 
jego głębokości lub, by sprecyzować możliwości tera-
pii u danego pacjenta. 

Rozróżnia się trzy typy zaburzeń związane z loka-
lizacją uszkodzenia słuchu: niedosłuch przewodzenio-
wy, odbiorczy oraz mieszany.

Ogólnie badania dzielą się na: obiektywne i su-
biektywne. Wszystkie są w miarę krótkie i bezpieczne. 
W najprostszym teście subiektywnym słuch ocenia się 
mową potoczną i szeptem.

Natomiast badania obiektywne, oprócz określenia 
typu niedosłuchu i poziomu zaburzenia, służą jako te-
sty przesiewowe, wykrycia symulacji i innych zaburzeń 
słuchu.

W Polsce już od kilkunastu lat, pierwsze badanie 
słuchu (otoemisja akustyczna), jako test przesiewowy, 
jest wykonywane na oddziale noworodkowym w  dru-
giej dobie życia dziecka.

Jego wynik w postaci certyfikatu jest wklejany 
do książeczki zdrowia dziecka. W razie wątpliwości 
co do wyniku lub w wyniku niemożności wykonania 
poprawnie tego badania, wykonuje je się powtórnie 
w  ciągu 3 miesięcy w wyspecjalizowanych poradniach 
(posiadających odpowiedni stopień referencyjności) 
na terenie całego kraju.

Jednym z bardziej wyspecjalizowanych badań jest 
badanie ABR. Jest to badanie słuchowych potencja-
łów wywołanych z pnia mózgu w reakcji na stymulację 
akustyczną. ABR to skrót od angielskiego zwrotu Au-
ditory Brainstem Response, co w wolnym tłumacze-
niu oznacza bioelektryczną odpowiedź pnia mózgu na 
dźwięk. Wykonuje się je przede wszystkim u  małych 
dzieci, gdyż nie wymaga współpracy pacjenta w czasie 
badania.

W czasie badania pacjentowi zakłada się słuchaw-
ki, a na głowie umieszcza trzy elektrody, które są po-
łączone ze specjalnym systemem komputerowym 
rejestrującym aktywność mózgu. Wynik badania 
BERA jest przedstawiony w formie wykresu, z którego 
można wyczytać, jak badany reaguje na dźwięki. Na 
wykresie przedstawione są fale mózgowe oznaczone 
cyframi rzymskimi od I do V. Każda fala odpowiada 
konkretnemu odcinkowi drogi słuchowej, od ślimaka 
do pnia mózgu. 

Najczęściej wykonywane kontrolą narządu słuchu 
jest badanie otoskopowe, wykonywane za pomocą 
wziernika usznego bądź otoskopu. A do bardziej za-
awansowanych metod badań słuchu należy audio-
metria tonalna (powietrzna i kostna) oraz tympano-
metria. Audiometria służy ocenie progu słyszenia. 
Tympanometria polega zaś na mierzeniu odbicia fali 
dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ci-
śnienia w przewodzie słuchowym.

Wykonuje się też testy stroikowe. Za ich pomocą 
przeprowadzane są badania pozwalające lekarzowi 
na:

 -ocenę symetrii słyszenia – próba Webera; 
-porównanie przewodnictwa kostnego u badane-

go i badającego przy założeniu prawidłowego słuchu 
u  badającego – próba Schwabacha; 

-porównanie słyszalności stroika na drodze po-
wietrznej i kostnej – próba Rinnego.

Częstsza i regularna kontrola słuchu jest konieczna 
w przypadku osób pracujących w hałasie, oraz także 
u osób po różnych ciężkich chorobach, gdzie zaży-
wa się leki ototoksyczne, czyli takie które pogarszają 
słuch.

Bezpłatne badania słuchu, rehabilitację słuchu 
i  mowy oraz wszelkie związane z tym porady świadczy 
większość poradni prowadzonych przez Polski Związek 
Głuchych w całym kraju.

Mirosław Walkowiak - protetyk słuchu
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