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Krzysztof Kotyniewicz 
prezes ZG PZG

Drodzy Czytelnicy, 

Oddajemy w Wasze ręce trzeci w tym roku numer Świata Ciszy, jedyne czasopismo w 
Polsce skierowane do osób Głuchych i tworzone głównie przez osoby Głuche. W  treści 
numeru przedstawiamy Czytelnikom różne osoby związane z naszym środowiskiem, 
które opisują swoje pasje, dzięki którym Ich życie stało się bogate, nie ograniczone 
upośledzeniem słuchu.

Jednym z tych osób jest Franciszek Ksawery Prek, o którym wspominamy z okazji 
200 rocznicy Jego urodzin. Postać niezwykle barwna, o bogatym życiorysie, mogąca 
stanowić wzór dla innych.

W tym roku mija 18 lat od śmierci Petroneli Pawłowskiej – niesłyszącej poetki ,  ak-
tywistki Polskiego Związku Głuchych. Całe życie niosła pomoc niesłyszącym mieszkań-
com Ostrowi Mazowieckiej. Pomoc tak ważną, ofiarną i przyjacielską, że w uznaniu  
zasług nazwano jedną z ulic miasta Jej imieniem. Jej wiersz pt. „Integracja” jest na 
wskroś nowoczesny i oddaje dobrze ducha czasów w których  żyjemy.

Z przykładów współczesnych – młody artysta Tomasz Grabowski musiał pokonać 
wiele trudności i ograniczeń, aby zrealizować swoje marzenia.  Jego twórczość jest bar-
dzo interesująca i zasłużenie została wyróżniona w konkursie zorganizowanym przez 
Narodową Galerię Sztuki „Zachęta”. Artysta ma jeszcze wiele planów i marzeń, które 
zamierza zrealizować mimo barier.

Podobnie Marcin Kubalski – głuchy mistrz snookera, odnoszący wiele sukcesów 
sportowych w tej oryginalnym sporcie, na równi ze słyszącymi. Ograniczanie swoich 
fizycznych barier, których ma wiele, daje mu ogromną siłę i radość.

Podziwiamy również Pawła Sosińskiego – osobę o wielu talentach i zainteresowa-
niach, który ze swojej codziennej pracy potrafił uczynić prawdziwą pasję. Tym trudniej 
było tego dokonać, że całe życie pracował w Szwecji i musiał pokonywać bariery obce-
go języka.

„Jesteśmy dumni z tego , co robimy”, te słowa autorów artykułu o spektaklu „Nie 
mów nikomu” , które posłużyły nam, jako motto tego numeru. Podziwiamy osiągnięcia 
artystyczne zespołu pantomimy z Poznania, którzy zaledwie w ciągu 5 lat swojej dzia-
łalności, odnieśli wiele sukcesów w kraju i za granicą.

Zachęcamy też Czytelników do zapoznania się  z nowym rodzajem nowatorskiej 
sztuki malarskiej „pouring art”, która stała się w ostatnim czasie bardzo popularna 
i  dynamicznie się rozwija. Może ktoś spróbuje swoich sił na tym polu?

Zapraszam do lektury!

Krzysztof Kotyniewicz
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Nozdrzec leży na pograniczu Ziemi Przemyskiej 
i Sanockiej. W tamtych czasach był to bardzo 

dobrze rozwinięty rejon Polski o wysokim poziomie  
kultury.

Nasz artysta urodził się w rodzinie szlacheckiej. 
Jego rodzice to Amelia z hrabiów Bukowskich i Tade-
usz - szambelan króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego.

Franciszek urodził się głuchy i w Nozdrzcu spędził 
dzieciństwo i młodość. Nie urodził się w pałacu, tyl-
ko w dość skromnej budowli zamkowej. Pałac został 
zbudowany na miejscu zamku w okresie późniejszym, 
przez kolejnego właściciela.

Jako małe dziecko parę miesięcy uczył się  w Insty-
tucie dla Głuchoniemych w Wiedniu. Potem kontynu-
ował edukację w domu.

Dzięki ogromnej pracy matki rozwinął swoje boga-
te zdolności. Czy migał? Nie wiemy o tym, ale chyba 
nie, bo nie znajdujemy o tym żadnych wzmianek.

Matka nauczyła go pisać i czytać, i to w kilku ję-
zykach. Rozwinęła w nim zamiłowanie do literatury. 
Znał doskonale najważniejsze dzieła literackie.

Mając zaledwie 17 lat zajął się pisarstwem. Posta-
nowił prowadzić pamiętnik (diariusz). Swoje zapiski 
oddawał matce do przeczytania i poprawy gramatyki 
i stylu. Dopiero poprawione przepisywał na czysto. W 
ten sposób nauczył się poprawnego języka polskiego. 

Po śmierci matki (miał wtedy 39 lat), już sam pisał pa-
miętnik.

Pamiętnik ozdabiał swoimi rysunkami i obrazami.   
W sumie napisał 15 tomów diariusza. Jeszcze za swo-
jego życia przekazał poszczególne tomy dzieła Biblio-
tece Jagiellońskiej w Krakowie, Krakowskiemu Towa-
rzystwu Naukowemu oraz Zakładowi im. Ossolińskich 
we Lwowie.

To dzieło ma ogromną wartość historyczną- opisu-
je bowiem dokładnie życie ziemiaństwa i arystokracji 
w Galicji oraz przekazuje charakterystyki ówczesnych 
wybitnych osobistości

 Opublikował „Wizerunki znakomitych ludzi w  Pol-
sce z dołączeniem krótkiego każdej osoby żywota, 
wydane staraniem Ksawerego Preka”. Było to też 
pierwsze w Polsce wydawnictwo portretowo-arty-
styczno-literackie.

Drugą pasją Franciszka było malarstwo. Malował 
głownie portrety znanych mu sławnych osób. Pro-
wadził bowiem bardzo bogate życie towarzyskie. Był 
człowiekiem miłym, obytym, chętnie goszczonym. 
Bywał  w pałacach i dworach znakomitych rodów w 
Polsce: Czartoryskich, Potockich, Lubomirskich, Kra-
sickich, Sanguszków, Tarnowskich i wielu innych.

Zetknął się osobiście nawet z carem Rosji Mikoła-
jem I, austriackim arcyksięciem Franciszkiem Karo-
lem, arcyksięciem Ferdynandem.

Franciszek Ksawery Prek 
                 220 rocznica urodzin

Franciszek Ksawery Prek - wybitny  głuchy, wszechstronny artysta: malarz, pisarz  
i  podróżnik urodził się 29 sierpnia 1801r w Nozdrzcu nad Sanem. Zmarł  12 wrze-
śnia 1864 r w swoim majątku w Sielcu. W tym roku wypada zatem okrągła rocznica 
220 lat od Jego urodzin. Warto z tej okazji przypomnieć życie tego nadzwyczaj in-
teresującego człowieka. Człowieka wszechstronnego, o wysokiej inteligencji, cieka-
wych losach życia, będącego wzorem dla osób głuchych.
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Ale interesował się również służbą folwarczną, 
chłopstwem, ich życiem i problemami. Szczególną 
uwagę przykładał do pokazania ówczesnych strojów 
ludowych oraz zwyczajów i obyczajów tej warstwy 
społecznej. Fundował zakup elementarzy dla dzieci 
chłopskich i organizował dla nich w swoim majątku 
lekcje czytania i pisania prowadzone przez lokaja.

Następną pasją życiową Ksawerego Preka były 
podróże. Musimy pamiętać, że w tym czasie podró-
że trwały długo. Najszybszy był zaprzęg konny. 

Fatalne były drogi. Nie stanowiło to przeszkody 
dla naszego podróżnika. Zwiedził całą Galicję, ale 
i  też inne odległe od Nozdrzca miejscowości, nawet 
zagraniczne - Rzym, Wiedeń, Budapeszt, Warszawę, 
Kraków, Lwów, Puławy, Krosno i wiele innych miejsc.

W Warszawie odwiedził księdza Jakuba Falkow-
skiego, założyciela Instytutu Głuchoniemych , gdzie 
zapoznał się z systemem nauczania dzieci i młodzie-
ży niesłyszących. Spotkanie z księdzem odbyło się 
9 lutego 1830r, co zostało skrzętnie odnotowane 
w diariuszu. Następnego dnia była wizyta w szkole 
i spotkanie z jej uczniami, które zrobiło ogromne 
wrażenie na zwiedzającym.

Brał udział w wielu wycieczkach krajoznawczych. 
Żył w czasie, gdy dwaj politycy: Stanisław Staszic 
i Julian Ursyn Niemcewicz wprowadzili do turystyki 
polskiej element poznawczy. Wycieczki w Tatry i Pie-
niny odbywały tylko osoby odważne. Ksawery Prek 

do nich należał. Swoje wyprawy szczegółowo rela-
cjonował oraz ilustrował.

Franciszek Ksawery Prek jest uznany za prekurso-
ra turystyki i krajoznawstwa, w szczególności ludzi 
głuchych.

Ksawery Franciszek Prek zmarł w 1860r w Sielcu 
koło Sędziszowa Małopolskiego, w swoim majątku, 
który zakupił z matką po sprzedaży siedziby w Noz-
drzcu.

W uznaniu Jego zasług dla rozwoju turystyki 
osoby głuche działające w kołach PTTK Polskiego 
Związku Głuchych ufundowały w roku 1984 w 120 
rocznicę śmierci tablicę pamiątkową na pomniku 
nagrobnym. 

Przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Głuchych w roku 2004 w 120-lecie śmierci 
złożyli kwiaty na grobie i spotkali się z uczniami szko-
ły podstawowej  w Sielcu, która nosi imię Franciszka 
Ksawerego Preka. W Nozdrzcu w parku obok pałacu 
znajduje się pomnik  Franciszka Ksawerego Preka.

W biurze Zarządu Głównego PZG portret Fran-
ciszka Ksawerego Preka wisi bezpośrednio nad biur-
kiem prezesa Krzysztofa Kotyniewicza.

Kajetana Maciejska-Roczan

W Nozdrzcu w parku obok pałacu znajduje się pomnik Franciszka Ksawerego Preka.
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Marcin Kubalski 
niesłyszący mistrz snookera

Nie słyszę od urodzenia. W codziennym życiu korzystam 
z  aparatów słuchowych. Komunikuję się głównie przez od-
czytywanie mowy z ust. Sam też mówię. Ale znam również 
język migowy i często się nim posługuję. Mam dużo przyja-
ciół i znajomych wśród osób niesłyszących.

Oprócz głuchoty mam jaskrę w prawym oku. Na to oko 
nic nie widzę. Mam więc poważne ograniczenie widoczności.

Ponieważ urodziłem się z porażeniem mózgowym, mam 
dodatkowo problem z chodzeniem - muszę opierać się na 
kuli. 

Uczęszczałem do szkoły podstawowej dla słabosłyszących 
w Warszawie, na ul. Zakroczymskiej. Po szkole podstawowej 
kontynuowałem naukę  w Liceum Zawodowym w Warszawie 
na ul. Łuckiej na kierunku poligraficznym. Po ukończeniu li-
ceum uczyłem się w studium policealnym na kierunku infor-
matycznym.

Gdy miałem 13 lat mój tata postawił stół do bilarda w  na-
szym przestronnym domu. Na początku była to dla mnie za-
bawa. Ale szybko zamieniła się w pasję i złapałem sporto-
wego bakcyla. Dowiedziałem się, że w Anglii odbywają się  
turnieje snookerowe dla osób niepełnosprawnych, nato-
miast w bilardzie nie ma takiej  możliwości. Dlatego posta-
nowiłem zająć się grą w snookera, którą zajmuję się już od 
trzech lat. Dwa lub trzy razy w tygodniu chodzę na trening, 
który trwa po 3-6 godzin. Czasami potrafię ćwiczyć nawet 
kilkanaście godzin jednego dnia. Mimo moich problemów 
z  poruszaniem się i ograniczeniem wzroku.

Zdobyłem kilkadziesiąt pucharów, dwudziestokrotnie by-
łem Mistrzem Polski Niepełnosprawnych. W roku 1998 w 
Ciechocinku zdobyłem pierwszy puchar w IV Ogólnopolskim 
Turnieju Integracyjnym.

 W 2015 zdobyłem 5 miejsce na Mistrzostwach Polski 
z  udziałem pełnosprawnych uczestników w Dębicy. To mój 
największy sukces.

Od stycznia tego roku nie pracuję. Zajmuję się projekto-
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waniem stron internetowych oraz intensywnie trenuję grę w snookera z zamiarem występowania w zawodach.
Jestem żonaty już od 10 lat. Moja żona jest osobą niedosłyszącą. Poznaliśmy się jeszcze w okresie nauki 

w liceum. Mamy 4-letnią córeczkę Oliwię. Moja rodzina jest dla mnie wielkim szczęściem i oparciem.
Snooker to moja wielka pasja. Daje mi możliwość poznawania wielu ciekawych osób o podobnych zaintere-

sowaniach i przeżywania sportowych emocji podczas turniejów. Pozwala pokonywać moje fizyczne ogranicze-
nia i daje ogromną radość i satysfakcję.
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Wywiad z Głuchym Artystą 
Tomaszem Grabowskim

W imieniu Zarządu Glównego PZG oraz swoim 
serdecznie gratuluję wyróżnienia w konkursie Na-
rodowej Galerii Sztuki "Zachęta". 

Tomku, czy mógłbyś nam powiedzieć, na czym 
polegał ten konkurs? Ile osób wzięło w nim udział?

Dziękuję! Konkurs "Europe Beyond Access" ogło-
szony przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki i Bri-
tish Council polegał na zapewnieniu artystom z nie-
pełnosprawnością równych szans w powszechnym 
dostępie do głównego nurtu sztuki w Polsce i dąże-
niu do wprowadzenia szerokich zmian systemowych 
w tym obszarze. Ten konkurs został skierowany do 
artystów, którzy borykają się z barierami wynikający-
mi z funkcjonujących w społeczeństwach uprzedzeń 
i przekonań, barier komunikacyjnych i ograniczonej 
dostępności programów artystycznych. W  konkur-
sie wzięło udział 82 artystów i artystek.       

Jaki rodzaj sztuki preferujesz?
Preferuję sztukę nowych mediów, ale w swojej 

twórczości wykorzystuję także grafikę i malarstwo.  

Czy to Twoja pierwsza nagroda?
Tak.

Czy w tym konkursie brali udział również inni 
głusi artyści?

Nie wiem.

W środowisku artystycznym trzeba mieć dużą 
siłę przebicia, żeby zostać zauważonym i docenio-
nym. Czy Ty jako osoba głucha masz z tym jakieś 
problemy? Czy utrzymujesz kontakty ze słyszącymi 
artystami? Jak się z nimi komunikujesz?

Aby mieć dużą siłę przebicia, żeby zostać zauwa-
żonym i docenionym zależy w dużym stopniu od 
nas samych, wewnętrznej motywacji, determinacji 
w dążeniu do wyznaczonych celów. Myślę, że to nie 
wystarczy, żeby mieć talent, inteligencję, umiejęt-
ności, środowisko, z którego się wywodzimy czy po 
prostu szczęście. Nauczyłem się tego, do czego dą-
żyłem od wielu lat - być tu i teraz, otwarcie przyjmo-
wać wszelkie trudności, problemy takimi, jakimi są 
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i jednocześnie rozwiązywać je skutecznie, bez stra-
chu wyrażać własne zdanie. Ze słyszącymi artystami 
porozumiewam się w różny sposób, wszystko zależy 
od tego, co jest mi wygodniej zrobić z daną osobą. 
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną 
porozumiewam się z nimi za pośrednictwem środ-
ków komunikacji elektronicznej - czat, poczta elek-
troniczna, smartfon czy media społecznościowe. 

Jesteś członkiem  grupy Głuchych artystów. Kto 
oprócz Ciebie należy do tej grupy?

Od paru lat nie jestem już członkiem GAG (Grupa 
Artystów Głuchych), ale byłem współzałożycielem 
tej grupy. Do GAG należą artyści głusi i słabosłyszą-
cy, których łączy miłość do sztuki. Każdy z nich jest 
inny, każdy tworzy swój niepowtarzalny styl uwa-
runkowany przez własną osobowość, doświadcze-
nie i sposób postrzegania świata. 

 
Czy trudno Wam działać w świecie artystycz-

nym z powodu bariery komunikacyjnej?
Różnie to bywa. W Grupie Artystów Głuchych 

osoba, która zgłosiła chęć zorganizowania wystawy 
dla g/Głuchych artystów była odpowiedzialna nie 
tylko za organizację, nadzór nad wystawą, lecz także 
za kontakty, współpracę z podmiotami zewnętrzny-

mi, co przekładało się na poczucie satysfakcji z dzia-
łań oraz sukces i zadowolenie uczestników GAG. Od 
czasu powstania Grupy Arystów Głuchych artyści 
wystawiali swoje prace na wystawach w Polsce i za 
granicą m.in. w Chorwacji, Rosji, brali udział w co-
rocznym Fotofestiwalu - Międzynarodowym Festi-
walu Fotografii w Łodzi.

Jakie masz plany artystyczne na przyszłość?
Mam wiele marzeń i planów artystycznych, ale 

na razie nie chcę ich zdradzać.

Co mogłoby Ci pomóc w rozwoju kariery arty-
stycznej?

Promowanie języka i kultury Głuchych oraz przy-
czynianie się do zwiększenia świadomości wśród 
słyszących i g/Głuchych na temat społeczności Głu-
chych.

Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów artystycznych.
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Niezwykły spektakl z Poznania 
"Nie mów nikomu"

 Okiem głuchego aktora:
 Nasza przygoda z teatrem zaczęła się latem 

2016 roku. Dzięki Dominice Mroczek-Dąbrowskiej, 
która tłumaczyła spektakle na język migowy w Te-
atrze Polskim dowiedzieliśmy się, że Adam Ziajski, 
reżyser i opiekun artystyczny Sceny Roboczej chce 
zrealizować spektakl o osobach Głuchych i co ważne 
z ich udziałem.

 Scenariusz powstawał w oparciu o nasze do-
świadczenia, wszystko miało być jak w życiu, praw-
dziwe. We wrześniu ruszyły regularne próby, a w już 
pod koniec listopada odbyła się premiera naszego 
teatralnego reportażu. Cały proces był niełatwym 
choć bardzo inspirującym doświadczeniem. 

 Na scenie każdy z nas opowiada swoją oso-
bistą historię. Wszyscy razem, dajemy niełatwe 
świadectwo bycia osobą Głuchą w Polsce. Dla pu-
bliczności nasze opowieści są jak z innej planety, 
dramatyczne i przejmujące. Ich wzruszeniu często 
towarzyszą łzy, a potem gromkie brawa. 

 Jako zespół mamy świadomość jak ważny 
jest to spektakl. Ważny dla nas, Głuchych, ale i osób 
słyszących. Dzięki niemu możemy pokonywać dzie-
lący nas dystans i uprzedzenia. Wierzymy, że „Nie 
mów nikomu” to spektakl, który otwiera nasze ser-
ca.

W spektaklu występują: Zofia Mądra, Kazimierz 
Mądry, Agnieszka Turek, Natalia Nowak, Jacek Frąc-
kowiak, i ja, Piotr Nowak. Gra z nami również Adam 
Ziajski, zaś tłumaczeniem na żywo zajmuje się Domi-
nika Mroczek-Dąbrowska.

Łącznie zagraliśmy blisko 40 prezentacji. Grali-
śmy w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Tychach, 
Chorzowie, Łodzi, Cieszynie, Katowicach i w Białym-
stoku. Braliśmy udział w kilku przeglądach i festiwa-
lach teatralnych, w tym na festiwalu Malta, gdzie 
spektakl był tłumaczony również na język angielski. 
Na swoim koncie mamy również kilka nagród. 

Jesteśmy dumni z tego, co robimy.

Okiem słyszącej tłumaczki:
Na czym polega fenomen tego spektaklu?
 Scenariusz oparty jest na prawdziwych hi-

storiach - ale to żadna nowość w świecie teatru. In-
nowacyjne jest natomiast to, że wszystkie fakty pre-
zentują ich bezpośredni uczestnicy - nie zawodowi 
aktorzy. W dobie niegasnących niusów i informacji 
obiegających świat z lotem błyskawicy, nie dziwią 
nas już ludzkie postawy czy zachowania, choćby 
były najbardziej skrajne. Jednak siadając w wygod-
nych teatralnych fotelach, nie możemy spodziewać 
się tego, co zobaczymy podczas spektaklu. Kolejne 
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historie bohaterów opowiedziane prosto, bez żadnej 
przesady, trafiają do najgłębszych pokładów uczuć. Po-
ruszają najwrażliwsze struny naszego wnętrza. A trze-
ba dodać, że każdy widz odczuwa to inaczej, przeżywa 
na swój, własny sposób. Pojawiają się łzy wzruszenia, 
łzy niedowierzania, łzy wszechogarniającego smutku, 
bunt i złość. Bo oto dowiadujemy się, jak w polskiej 
służbie zdrowia obce bywa pojęcie rzetelnego przeka-
zywania informacji, szacunku dla pacjenta z niepełno-
sprawnością, nie mówiąc o podejmowaniu starań, aby 
mu zapewnić minimum godności podczas leczenia. Do-
wiadujemy się o brutalności i przemocy środowiska ró-
wieśniczego i pracowniczego, które - nie nauczone em-
patii i tolerancji - tępi wszelką inność i znajduje w tym 
satysfakcję. Dowiadujemy się w końcu o zamkniętych 
umysłach, niechęci przełamywania utartych schema-
tów, myśleniu tylko jednokierunkowym, czy też o nie-
wiedzy lub wręcz głupocie. Naszej własnej.

 A wszystkie te treści i refleksje przychodzą do 
nas od innej niż zwykle strony. Bo oto słysząca i mówią-
ca widownia siada, gasną światła i...zaczyna się bom-
bardowanie eksplozją kakofonicznych dźwięków, która 
wytrąca z uprzywilejowanej pozycji słyszących. "Akto-
rzy" mówią w swoim języku, migają i to widz musi się 
dostosować, wysilić, aby cokolwiek zrozumieć. Pomaga-
ją mu przy tym napisy tworzone na bieżąco przez spek-
taklową tłumaczkę. 

Nie spotkamy tego nigdzie indziej. Bo spektakl adre-
sowany jest głównie do ludzi słyszących, głusi to wszyst-
ko już znają. Niestety z doświadczenia.

Druzgocące treści, głęboki przekaz, wysoki poziom 
wrażliwości, zaskakująca forma i niezwykli ludzie. Na 
tym właśnie polega fenomen "Nie mów nikomu". Jest 
jeszcze jedna przewrotna myśl. W samym tytule. Mów-
my o tym wszystkim! Może w końcu coś się zmieni. 
Może my w końcu się zmienimy

Piotr Nowak, Dominika Mroczek-Dąbrowska
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Wspomnienie o 
Petroneli Pawłowskiej

Jest w Ostrowi Mazowieckiej ulica Petroneli 
Pawłowskiej. Petronela Pawłowska  była zwią-

zana z miastem  od przedwojnia.
Urodzona w dniu 20 listopada 1917 r. w Bielcach, 

w Rumunii, obecnie Mołdawia. Po powrocie do Pol-
ski w 1922 r. zamieszkała w Stanisławowie.

W czasie nauki w gimnazjum, w szóstej klasie na 
skutek wypadku samochodowego całkowicie straci-
ła słuch i musiała zrezygnować z dalszej edukacji.

Dzięki troskliwej opiece rodziców powoli przy-
stosowała się do nowej sytuacji życiowej, nauczyła 
się odczytywać biegle mowę z ust, nauczyła się nie 
tylko w swoim ojczystym języku, ale znała angielski 
i rosyjski. Nawiązała kontakty z dziewczętami z An-
glii, które trwały do wybuchu II wojny światowej, 
później podtrzymywane  korespondencyjnie.

Jeszcze wcześniej  w latach szkolnych, Nela, jak 
wszyscy mówili na nią, zaczęła pisać początkowo 
wiersze, potem z biegiem czasu nowelki, a ostatnio 
całą powieść. Korzystała z własnej bogatej bibliote-
ki, w której było wiele interesujących książek i tak-
że naukowych, historycznych. Bardzo dużo czytała, 
lubiła książki współczesnych twórców i pisarzy z mi-
nionych epok. Pisanie bardzo ją  absorbowało i in-
teresowało. 

 Pobierała lekcje u prywatnych nauczycieli i zda-
wała egzaminy jako eksternistka.

Dzięki zdolnościom i wytrwałości Nela zdała ma-
turę w 1935r i w tym czasie  przeniosła się z rodzica-
mi do Ostrowi Mazowieckiej. 

Dalsza nauka w szkole wyższej była dla niej wów-
czas niemożliwa ze względu na głuchotę, jednak 
ukończyła Korespondencyjne Kursy Kreśleń Tech-
nicznych i zaczęła pracować w warszawskim  „Eks-

presie Porannym” jako korektorka. Po wybuchu 
wojny 1939 r powróciła do Ostrowi, gdzie zamiesz-
kała razem z rodzicami do końca życia. 

W czasie  okupacji hitlerowskiej poetka pracowa-
ła jako księgowa w Ostrowi, pod wpływem przeżyć 
i nieszczęść, zaczęła swoje uczucia wyrażać w poezji. 

W latach 1941-45 pisała wiersze „Oczekiwanie”, 
„Strach”, „Burza”, „Zmierzch”, „Pierwszy śnieg”, 
„Krzyż na Malawie”, „Narzeczona”, „Dolina w gó-
rach”, „Jesień”, „Śmierć generała Sikorskiego”, „Li-
tania wojenna”, „Powstanie w Warszawie”, „Mogi-
ła nieznana”, „Sieroctwo”, „Krzywda”, „Trzeci maj 
1945r”.
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Po wyzwoleniu podjęła pracę jako sekretarka 
w Starostwie, potem powróciła do funkcji głównej 
księgowej, najpierw w Komunalnej Kasy Oszczędno-
ści, od 1951 roku w Powszechnej Spółdzielni Spo-
żywców „Społem” aż do przejścia na rentę inwalidz-
ką w 1973 r z powodu złego stanu zdrowia . 

W 1957 roku Nela  zetknęła się  po raz pierwszy 
z Polskim Związkiem Głuchych i z całym  zaanga-
żowaniem podjęła się pracy społecznej wśród głu-
chych, na terenie powiatu ostrowskiego. 

Z jej inicjatywy  powstało w Ostrowi Mazowiec-
kiej Koło Terenowe PZG, którego była prezesem 
przez 35 lat. 

Za swoje zasługi dla środowiska głuchych została 
uhonorowana najwyższym  wyróżnieniem  związko-

wym – godnością Członka Honorowego Polskiego 
Związku Głuchych na X Krajowym Zjeździe Delega-
tów Polskiego Związku Głuchych w Łodzi w 1996r.

Po nawiązaniu kontaktów z redakcją miesięcz-
nika „Świat Ciszy” zaczęła publikować tam artykuły  
wiersze  i opowiadania .

 Twórczość poetycka była jej sposobem przeży-
wania i definiowania uczuć i emocji, sposobem wy-
rażania  i komunikowania się.

Zmarła w dniu 23 sierpnia 2003 roku,  jest pocho-
wana na cmentarzu w Ostrowi Mazowieckiej.

Opracowała Barbara Jędryszczak
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Działalność społeczna Petroneli 
Pawłowskiej w Kole Terenowym PZG w 
Ostrowi Mazowieckiej

 Pomimo upływu lat, jakie minęły od chwili 
odejścia do wieczności, wciąż pamiętamy i wspo-
minamy w naszym środowisku niesłyszących naszą 
kochaną Petronelę - dla przyjaciół Nelę.

 Może przypomnę, a młodym pokoleniom 
przedstawię sylwetkę niezwykłej osoby, jaką była 
dla nas Nela.

 Otóż Petronela Pawłowska urodziła się 20 li-
stopada 1917r. w Rumunii. W 1922 wraz z rodzicami 
wróciła do Polski do Stanisławowa. W wieku mło-
dzieńczym, w wyniku wypadku samochodowego 
całkowicie straciła słuch. Mimo tego ukończyła ko-
respondencyjne kursy kreśleń technicznych i zdała 
maturę. Do wybuchu wojny pracowała w Warszawie 
w redakcji „Expresu Porannego”, jako korektorka. 
Kiedy wybuchła wojna, zamieszkała w Ostrowi Ma-
zowieckiej. Od tego momentu, jej życie zmieniło się.

 Zaczęła pracować jako księgowa w PSS „SPO-
ŁEM” (przepracowała 23 lata). Zaczęła też działać na 
rzecz osób głuchych. W 1957r. utworzyła koło Pol-
skiego Związku Głuchych, które działało przez wiele 
lat bardzo prężnie.

 Pani Nela była dla swych podopiecznych, 
prawdziwym przyjacielem, bowiem mimo swej 
ułomności, pomagała im w różnych życiowych spra-
wach, a w tamtych czasach było ciężko. Pomagała 
w znalezieniu szkoły, pracy, mieszkania, uzyskania 
paczek z żywnością.  Organizowała im życie towa-
rzyskie poprzez zabawy, wycieczki.

 Nela była duszą towarzystwa, tworzyła pięk-
ne wiersze, które drukowane były w „Świecie Ciszy”, 
m.in.: „Anna z dalekich lasów”, „Pozytywka”, „Moje 
miasto”, „Integracja” i wiele innych. Jej wiersze były 
recytowane w szkołach, podczas różnych uroczysto-
ści miejskich.

 Za zasługi na rzecz środowiska została odzna-
czona: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaler-
skim Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową 
Polskiego Związku Głuchych oraz została uhonoro-
wana najwyższym wyróżnieniem związkowym god-
nością członka honorowego PZG.

 Zmarła 23 sierpnia 2003 r. i została pocho-
wana w grobie rodzinnym w Ostrowi Mazowieckiej.

 Ja osobiście poznałam Nelę w trudnym dla 
siebie okresie życiowym, kiedy to młody człowiek 
staje przed  wyborem szkoły, a przecież ma proble-
my ze słuchem i w tym właściwym momencie to ona 
mi pomogła i doradziła. Mało tego, dzięki pewnemu 
towarzyskiemu spotkaniu poznałam przyszłą teścio-
wą Irenę. Dzięki Neli poznałam swojego męża Wojt-
ka. Dla mnie Nela była przyjaciółką, drugą matką 
w pełnym znaczeniu tych słów.

 Na cześć pamięci w Ostrowi Mazowieckiej 
Jej nazwiskiem nazwana jest jedna z ulic miasta. My 
osoby, mające bliski, osobisty kontakt, wciąż o niej 
pamiętamy, w dzień różnych rocznic staramy odwie-
dzić miejsce spoczynku.

Teresa Biedrzycka
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"Polska. Siła obrazu" w PJM

„Polska. Siła obrazu” to adaptacja monumentalnej wystawy malarstwa polskiego, otwartej w Mu-
zeum Louvre-Lens na jesieni dwa tysiące dziewiętnastego roku. Ekspozycję przygotowali wspólnie ku-
ratorzy 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 Ciszy opu-
blikujemy największe działa polskich malarzy.

Wszystkie materiały są dostępne w tłumaczeniu na PJM. Można je znależć na oficjalnej stronie inter-
netowej Muzeum Narodowego w Warszawie www.mnw.art.pl w zakładce "Multimedia" - Przewodniki 
w PJM. 

W tym wydaniu omówimy obrazy: "Bitwa pod Raszynem" Wojciech Kossaka, "Pożegnanie Wacława 
z Marią" Józefa Simmlera oraz " Zygmunt August i Barbara" Jana Matejki.



17III/2021

Bitwa pod Raszynem - Wojciech Kossak

Wojciech Kossak, znakomity malarz batalista, przedstawił na monumentalnym płótnie 
pierwsze chwile sławnej bitwy pod Raszynem, niedaleko Warszawy. 

W tysiąc osiemset siódmym roku państwo polskie, dwanaście lat wcześniej unice-
stwione przez zaborców, odrodziło się na niewielkiej części dawnego terytorium jako 
Księstwo Warszawskie utworzone z woli Napoleona Bonapartego. Polacy upatrywali 
w Napoleonie sojusznika i orędownika niepodległości Rzeczypospolitej. W Wielkiej Ar-
mii pod wodzą Cesarza Francuzów walczyło z poświęceniem wielu polskich żołnierzy, 
czym zaskarbili sobie jego wdzięczność i uznanie. Już w tysiąc osiemset dziewiątym roku 
Księstwo Warszawskie musiało bronić suwerenności w wojnie z Cesarstwem Austriac-
kim. Podczas bitwy stoczonej dziewiętnastego kwietnia, polskimi siłami dowodził książę 
Józef Poniatowski. Polacy odnieśli zwycięstwo pomimo dwukrotnej przewagi Austria-
ków, na obrazie ukazanych po prawej stronie, w jasnych mundurach z zielonymi koł-
nierzami i mankietami. Męstwo, odwaga i poświęcenie polskich żołnierzy zapisały się 
złotymi zgłoskami na kartach historii. 

Obraz ma dynamiczną kompozycję i sugestywnie przekazuje emocje. Wystarczy wpa-
trzeć się w scenę, by usłyszeć okrzyki komendy, miarowy krok oddziałów, świst kul i bicie 
bębnów. Warto zauważyć, że to podniosłe, patetyczne dzieło, przypominające o chwa-
lebnym czynie polskiego oręża, zostało ukończone w tysiąc dziewięćset trzynastym roku 
– w przededniu Wielkiej Wojny, która miała przywrócić Polsce niepodległość. 
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Pożegnanie Wacława z Marią - Józef Simmler

Twórczość Józefa Simmlera wiele zawdzięcza Paulo-
wi Delaroche. Obaj artyści poznali się w Paryżu. Fran-
cuski mistrz spopularyzował nową formułę malarstwa 
historycznego. Wcześniejsza akademicka konwencja 
nakazywała komponowanie przedstawień historycz-
nych i mitologicznych na monumentalnych płótnach, 
tymczasem Delaroche i jego liczni naśladowcy zaczęli 
opowiadać o historii za pośrednictwem kameralnych, 
anegdotycznych scen. 

Inspirację do namalowania obrazu Simmler zaczerp-
nął z poematu romantycznego „Maria” autorstwa An-
toniego Malczewskiego. Utwór ten nawiązuje do twór-
czości literackiej George’a Byrona i Waltera Scotta. 
Poemat, wydany w tysiąc osiemset dwudziestym pią-
tym roku, jest osnuty na kanwie tragicznych losów pol-
skiej szlachcianki Gertrudy Komorowskiej. Potajemnie 
poślubiła ona arystokratę Szczęsnego Potockiego, zna-
nego nam już z „Reytana” Jana Matejki, a następnie zo-
stała porwana na polecenie swego teścia, sprzeciwiają-

cego się mezaliansowi syna, i zamordowana. Wypadki 
te miały miejsce w tysiąc siedemset siedemdziesiątym 
pierwszym roku. Poeta zmienił imiona głównych boha-
terów oraz przeniósł miejsce wydarzeń z Wołynia na 
Ukrainę. 

Simmler przedstawił na obrazie moment ostatniego 
pożegnania zakochanych – choć jeszcze nie wiedzą, że 
rozstają się na zawsze. Właśnie odezwała się trąbka 
wzywająca do odjazdu. W tle wojsko gotuje się do wal-
ki. Małżonkowie obejmują się, jakby zawieszeni w cza-
sie, nie zwracają uwagi na otaczający ich zgiełk. Wa-
cław za chwilę wyruszy na wojnę, by spełnić obowiązek 
wobec ojczyzny zagrożonej atakiem Tatarów. Gdy wró-
ci, jego żona nie będzie już żyła. Zakazana miłość prze-
gra ze śmiercią. Tragiczny los, niczym fatum ciążące 
nad bohaterami, podkreślają ciężkie, ciemne chmury. 
W scenie daje się odczuć niepokój. Gesty przedstawio-
nych postaci są teatralne, przesadnie emocjonalne, pa-
tetyczne. 
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Zygmunt August i Barbara - Jan Matejko

Kompozycja Jana Matejki przed-
stawiająca króla Zygmunta Augu-
sta, ostatniego z dynastii Jagiello-
nów, i Barbarę Radziwiłłównę 
w czasie ich pobytu na wileńskim 
dworze jest zakorzeniona w trady-
cji malarstwa Paula Delaroche. Ob-
jawia się to choćby w teatralizacji 
sceny: upodobnienia statycznych 
postaci w starannie wystudiowa-
nych pozach do aktorów odgrywa-
jących spektakl.

Historia tej miłości to jeden z naj-
bardziej romantycznych i zarazem 
tragicznych epizodów w dziejach 
Polski. Dlatego też romans Zyg-
munta i Barbary posłużył za kanwę 
wielu utworów literackich i malar-
skich. Zakochani zawarli potajem-
nie ślub w tysiąc pięćset czterdzie-
stym siódmym roku, czym ściągnęli 
na siebie gniew króla Zygmunta 
Starego i królowej Bony, sportre-
towanych przez Henryka Rodakow-
skiego w obrazie „Wojna kokosza”, 
również prezentowanym na wysta-
wie. 

Także szlachta sprzeciwiała się sprzecznemu ze zwy-
czajem małżeństwu króla z jedną z jego poddanych. 
Po wstąpieniu na tron Zygmunt August musiał toczyć 
upokarzającą walkę o uznanie legalności tego związku. 
Choć doprowadził do koronacji małżonki, historia nie 
miała szczęśliwego finału. Barbara niespodziewanie 
zmarła kilka miesięcy później. Według legendy otruła 
ją królowa Bona.

Matejko, aranżując scenę nocnej schadzki kochan-
ków w pałacu Radziwiłłów w Wilnie, odwołał się do 
powszechnej znajomości dziejów Zygmunta i Barbary 
wśród odbiorców. Król obejmuje opiekuńczym gestem 
ukochaną, jakby przeczuwał przyszłe nieszczęście. Pa-

trzy w stronę widza. Na jego twarzy maluje się wyraz 
troski, smutku i niepewności, daleki od miłosnego 
wzruszenia. Niepokojącą aurę tej sceny współtworzą 
dyskretnie umieszczone drobne akcenty – smagane 
wiatrem drzewa w parku, kometa na nocnym niebie, 
a także symboliczna obecność królowej Bony surowo 
spoglądającej z portretu po lewej stronie. 
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Pouring art 
wylewane obrazy

Pani Benito, skąd pomysł, żeby zająć się malowa-
niem?

Sztuka zawsze mnie pasjonowała, ale gdy byłam 
mała, przyklejono mi etykietkę „nie umiesz malować”, 
dlatego trzymałam się większość życia z dala od sztuki. 
Niesamowite jak dalece potrafią nas kształtować osądy 
innych, nawet jeśli stoją w sprzeczności z naszą natu-
rą. Jednak z wiekiem człowiek nabiera więcej pewno-
ści siebie, więcej śmiałości, przestaje się przejmować  
tym, co pomyślą, czy powiedzą inni i daje sobie prawo 
do realizacji pasji, nawet jeśli istnieje realna szansa, że 
świat okrzyknie nasze dzieła bohomazami. Gdy przy-
szła pandemia i zaczęłam pracę zdalną okazało się, że 

mogę lepiej zorganizować swój świat i mam czas na to, 
żeby spróbować swoich twórczych sił. Przypadkiem na 
YouTube obejrzałam filmik na temat pouringu i przepa-
dłam. To była miłość od pierwszego wejrzenia.

A co to jest właściwie pouring?
Pouring to forma malowania polegająca na wylewa-

niu farb na płótno lub inną fakturę (tablicę malarską, 
szkło, tworzywo, kamienie, ceramikę). To fantastyczna 
droga do rozwoju osobistego poprzez malarstwo. 

Dla kogo nadaje się ta forma wyrazu? 
Pouring jest absolutnie dla każdego, kto szuka twór-

czej inspiracji, niezależnie od posiadanych umiejęt-
ności, doświadczeń oraz wieku. Każdy w tej technice 
może się odnaleźć i to jest właśnie tak piękne i budu-
jące. Sztuka nie zna granic i ten rodzaj ekspresji jedno-
znacznie to potwierdza. 

Skąd czerpałaś wiedzę na temat pouringu?
Z pomocą przychodzi nam oczywiście internet 

i wspomniany wcześniej YouTube. Pouring jest bardzo 
pojemnym workiem tzn. wylewać obrazy można na 

Zapraszam Czytelników na rozmowę 
z Panią Benitą Prusinowską, prawni-
kiem z zawodu,  która w latach 2012-
2019  pracowała w Zarządzie Głów-
nym PZG.
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wiele sposobów. Co ciekawe, stale powstają nowe 
techniki pouringu. Ludzie eksperymentują i wymy-
ślają nowe, dotąd nieznane sposoby lania akryli, na 
przykład używając do tego sitek, talerzy obrotowych 
do ciast itp. To stosunkowo nowa forma malowania, 
niektórzy nawet twierdzą, że to nie jest malarstwo. 
Myślę jednak, że jak z każdą nowością potrzeba cza-
su, aby ten nowy styl otrzymał pełnoprawne miejsce 
w świecie twórców. 

Jakie techniki pouringu Ty lubisz najbardziej?
Zakochałam się w technice swpie (ściąganie far-

by), po prostu uwielbiam komórki, które dzięki niej 
powstają. Struktura farby bywa tak bajkowa, że aż 
zapiera mi dech. Mogę patrzeć i patrzeć na efekty. 
Ale stosuję też metodę open cup (wylewanie farb 
kubeczkiem), dutch pour (rozdmuchiwanie farby) 
lub inne, w zależności od nastroju i potrzeb. Jestem 
zdecydowanie znana z tzw. pouringu figuratywnego, 
który polega na nakładaniu szablonów na uprzednio 
wylane obrazy. Można z całą pewnością powiedzieć, 
że to jest mój znak rozpoznawczy. Naprawdę rzadko 
spotykam się „w branży” z ukochanym przeze mnie 
podejściem figuratywnym. 

To jak właściwie stworzyć obraz w technice po-
uringu?

Technika pouringu jest bardzo prosta. Żeby za-
cząć przygodę potrzeba farb akrylowych, wody i ja-
kiejś powierzchni,  na którą zamierzamy wylać farby. 
Oczywiście lepszy efekt otrzymamy, jeśli do akrylów 
dodamy specjalne medium. Tu najczęściej stosowa-
ne są  media do pouringu dostępne na rynku, albo 
floetrol, który używany jest do zwiększenia płynności 
farb ściennych, a nawet zwykły klej PVA. Osobiście 
jestem entuzjastką kleju PVA, gdyż jest tani, a do-
brze dobrany, idealnie pełni rolę medium. Farba ma 
mieć gęstość podobną do ciasta naleśnikowego, tzn. 
ma swobodnie spływać z mieszadła, a jednocześnie 
go obklejać. Z doświadczenia wiem, że nie ma jed-
nej sprawdzonej proporcji – trzeba działać metodą 
prób i błędów. Farby akrylowe mają różną gęstość 
i niewątpliwie wpływa to na skuteczność ich rozcień-
czania. Warto do naszego zestawu dodać jeszcze sili-
kon. Dzięki niemu mamy pewność, że pojawią się na 
obrazie komórki. W przypadku silikonu można korzy-
stać z dedykowanych silikonów malarskich, albo na 
przykład z olejków do włosów, które zawierają tzw. 
dimetikon. Ja akurat lubię te stricte malarskie. Warto 
też rozważyć posiadanie opalarki. Stosuje się ją, aby 
osiągnąć lepszy efekt. Niezbędne są też pojemniki 
do wymieszania farby z medium (plastikowe czy bar-
dziej ekologiczne szklane lub papierowe kubki), mie-
szadełka (np. patyczki do lodów, itp.) oraz podstawki 
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pod podkład do malowania (np. cztery nakrętki lub 
dwie równe deski). Oczywiście należy też odpowied-
nio przygotować miejsce do wylewania farb. Dobrze 
jest zabezpieczyć folią malarską fragment podłogi lub 
blatu na którym będziemy wylewać, dzięki temu zde-
cydowanie łatwiej będzie nam później posprzątać. 
Warto zatroszczyć się również o dłonie i ubrać ręka-
wice (gumowe, lateksowe czy nitrylowe). Miejsce, 
na którym leży obraz powinno być dobrze wypozio-
mowane, żeby farba nie spływała w jednym kierunku 
(chyba, że zależy nam na takim efekcie). Obraz wy-
konany w technice pouringu schnie dość długo. Jeśli 
na płótnie zostawimy grubą warstwę farby, może to 

być nawet 3-4 dni. W tym czasie należy strzec nasze-
go dzieła jak oka w głowie. Każde poruszenie może 
bowiem skutkować zniszczeniem obrazu. 

Co powiedziałbyś  przyszłym „pouringowcom”?
Że warto zrobić pierwszy krok i dać się porwać tej 

niezwykłej przygodzie. W każdym z nas jest ogrom 
kolorytu i warto odkrywać te nieznane obszary. Ja na 
przykład na grupach malarskich otrzymałam przydo-
mek „Bajkowej Beni”, dotychczas nie pomyślałabym 
o sobie w ten właśnie sposób. Co więcej obserwu-
ję, że odkąd maluję, jestem dużo bardziej skuteczna 
w pracy. Z większą lekkością myślę nieszablonowo 
i kreatywnie. Także sztuka ma bardzo użytkowy cha-
rakter!

Bardzo serdecznie dziękuję za inteesujący wy-
wiad.  Pamiętam, że dawno temu wykonywałam coś 
podobnego. Nie mając pojęcia , że to właśnie jest 
forma pouringu. Pomagałam w pewnej firmie two-
rzyć papierowe abażury techniką wylewania farb na 
kartony. Było to bardzo pasjonujące, bo nigdy nie 
było wiadomo, co wyjdzie. A wychodziło zawsze cos 
bardzo fajnego, co cieszyło oczy. Zachęcam zatem 
do eksperymentowania.

Rozmawiała K.Maciejska-Roczan
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Wróciłeś do Polski po wielu latach pracy za granicą, głów-

nie w Szwecji. Miałeś bardzo ciekawe życie. Dużo osiągnąłeś. 

Jako emeryt nadal jesteś bardzo aktywny w różnych aspektach 

życia.

Czy jako osoba niesłysząca, która osiągnęła tak dużo, mógł-

byś opowiedzieć Czytelnikom Świata Ciszy o swoim ciekawym 

życiu?

Jesteś niesłyszący? Jaką formę kontaktu preferujesz?

Jestem osobą niedosłyszącą od urodzenia. Przyczyną mojego 

niedosłuchu była różyczka u mojej matki. Było to zaraz po woj-

nie i brakowało leków. Rodzice robili wszelkie starania, żebym 

mógł uzyskać słuch. Ojciec załatwił dla mnie aparat słuchowy. 

Pamiętam, jak dostałem pierwszy aparat słuchowy w formie 

pudełeczka wielkości  paczki papierosów z kabelkiem ze słu-

chawką do ucha. Dla mnie był to szok, że istnieje masa różnych 

dźwięków. Moja Matka poświęciła dla mnie dużo czasu ucząc 

wymowy. Dawała mi książki do czytania i kazała mi skreślać sło-

wa, których nie rozumiałem i tłumaczyła mi, co te słowa znaczą. 

Trenowaliśmy dużo wymowę. W szkole nauczyłem się języka 

migowego od rówieśników, co mi ułatwiło porozumiewanie się.  

Do chwili obecnej posługuję się dwoma językami w zależności, 

w jakim otoczeniu jestem. Ze słyszącymi używam mowy  (mam 

implant od 2009), a z głuchymi migam. Nie sprawia mi to żad-

nego problemu. 

 Do jakich szkół chodziłeś?

Podstawówkę zacząłem w Instytucie Głuchoniemych na pl. 

Trzech Krzyży w Warszawie. Chodziłem tam od pierwszej do 

trzeciej klasy, później zostałem przeniesiony do szkoły dla dzie-

ci słabosłyszących w Al. Ujazdowskich. Będąc już w siódmej czy 

ósmej klasie, chciałem pójść do liceum plastycznego. Żeby się 

tam dostać, musiałem brać korepetycje, głównie z polskiego, 

ponieważ niestety nauczyciele pomijali niektóre tematy uwa-

żając je „za trudne” dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu. 

Musiałem uzupełnić te braki, by dorównać poziomem wiedzy 

do rówieśników słyszących. Egzaminy zdałem i dostałem się do 

tego liceum w Łazienkach. Nie było to dla mnie łatwe, bo byłem 

jedyny z niedomogą słuchu w gronie słyszących. Dla personelu  

szkoły byłem „niewygodny”, chcieli mnie się pozbyć, tłumacząc 

się tym, ze „nie nadaję się do tej szkoły”. Zostałem przeniesiony 

do liceum plastycznego im. Kenara w Zakopanem. Po ukończe-

niu tej szkoły wróciłem do Warszawy i zacząłem uczęszczać na 

kursy kreślarskie maszynowo-architektoniczne. Po uzyskaniu 

świadectw i dyplomów  zacząłem szukać pracy.

Czy po skończeniu szkoły pracowałeś w Polsce, czy od razu 

wyjechałeś za granicę?

Moja pierwsza praca była w Wojskowych Zakładach Karto-

graficznych, gdzie kreśliłem mapy topograficzne. Dostawałem 

filmy robione z samolotów o formacie 70 cm x70 cm i na to kła-

Wywiad z Pawłem Sosińskim
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dło się papier i rysowało się wszystko pod światło pod stołem 

kreślarskim. Rysowało się drogi, lasy, budynki, kościoły, ścieżki, 

bagna rzeki, jeziora -  po prostu wszystko. Praca była bardzo pra-

cochłonna i wymagała wiele czasu, cierpliwości i dokładności.

Zaszkodziło mi to bardzo na wzrok. Pracowałem w tym zakładzie  

tylko 9 miesięcy, ponieważ dyrekcja dowiedziała się, że mam ro-

dzinę w Niemczech Zachodnich i od razu usunięto mnie  z pracy. 

Następną pracę dostałem w FSO na Żeraniu (Fabryka Samo-

chodów Osobowych). Pracowałem na stanowisku konstruktora 

i wykonywałem różne ilustracje: techniczne, perspektywiczne 

do katalogów części zamiennych, oraz ilustracje dla WKŁ (Wy-

dawnictwo Komunikacji i Łączności). 

Później zmieniłem pracę na kreślarza konstruktora w stolar-

ce budowlanej, gdzie pracowaliśmy nad projektami maszyn do 

produkcji ram okiennych, framug drzwi i parkietów. Nigdzie nie 

byłem dobrze traktowany w wymienionych miejscach pracy. 

Dowiedziałem się ze w krajach zachodnich ludzie inaczej trak-

tują osoby niepełnosprawne. Tam jest dużo większa tolerancja 

i szacunek. Postanowiłem wyjechać i przekonać się. W Polsce 

w sumie pracowałem około 7 lat.

W jakich krajach i jak długo przebywałeś?

Był rok 1974 i zdecydowałem się na wyjazd. W domu był 

dramat. Najpierw pojechała moja siostra do Niemiec po kon-

kursie Chopinowskim w Warszawie, a potem ja. Rodzice zostali 

sami. Przykre, ale musiałem wybrać moją drogę życia. Było to 

bolesne. Przyjechałem do Niemiec akurat w złym czasie. W tam-

tym czasie nikogo nie przyjmowano z powodu zamachu terro-

rystycznego na olimpiadzie w Monachium 1972. Żadne prośby, 

argumenty nie pomagały. Więc zapytałem w policji, co mi mogą 

zaproponować, bo do Polski nie wracam. Zaproponowali wy-

jazd do Szwecji. Nie miałem innego wyjścia. Wybrałem się do 

Skandynawii na ślepo, do Sztokholmu. Od razu zgłosiłem się na 

policję, gdzie pomogli mi załatwić tymczasowe lokum i pomoc 

socjalną. To był mój ważny start do nowego życia. 

  Najbardziej zatem związany jesteś ze Szwecją. W jakim 

mieście mieszkałeś?

W Szwecji od początku spodobała mi się atmosfera toleran-

cji i cierpliwości wobec „innych”,  szczerość, uczciwość.  Wszę-

dzie mówi się tam na „ty”. Mając już mieszkanie tymczasowe  

znalazłem sztokholmski Związek Głuchych i zacząłem mieć kon-

takt z kuratorką, która mi pomagała, gdy tego potrzebowałem. 

Pierwsza moja prośba to nauka j. szwedzkiego. Na szczęście 

szkoła języka szwedzkiego dla uchodźców (SFI) była na tej samej 

ulicy, kilka domów dalej. Poszedłem tam i natrafiłem na star-

sza panią w rejestracji, która była Polką i pomogła mi wypełnić 

papiery. Powiedziała mi, że od poniedziałku zaczynam naukę 

języka szwedzkiego. W Sztokholmie mieszkałem 9 lat, potem 

przeniosłem się do Göteborga, gdzie mieszkałem pracowałem 

aż do emerytury.

Możesz nam opowiedzieć o swojej pracy zawodowej we 

Szwecji?

Po  ukończeniu kursu nauki języka szwedzkiego zacząłem 

szukać pracy. Pierwszą praca, jaką dostałem ,była na lotnisku 

krajowym Bromma pod Sztokholmem. Teraz to lotnisko już nie 

istnieje, zostało przeniesione do międzynarodowego lotniska 

Arlanda. 

W tej pracy miałem za zadanie konstruowanie specjalnych 

narzędzi do remontów silników samolotów pasażerskich jak 

MD8 i MD9. I tam poznałem samoloty z bliska i zaczęło mnie 

to bardzo interesować. Niestety praca była ściśle kontrolowana 

w celu uniknięcia sabotaży. Dostałem w pracy zaproszenie na 

wystawę techniczną i na tej wystawie zobaczyłem rysunki, aku-

rat te w  których się specjalizuję (rysunki rentgenowskie). Byłem 

tym bardzo zainteresowany, bo to mój kierunek twórczy, a nie 

konstruowanie narzędzi. Spytałem osobę, prezentującą to sta-

nowisko o możliwość pracy. Odpowiedział, że nie ma miejsca. 

Wiec wróciłem jeszcze raz obejrzeć te rysunki rentgenowskie 

i zauważyłem tam dwa błędy. Zwróciłem się ponownie do niego 

i poinformowałem o tych błędach. Był zaskoczony, obejrzał do-

kładnie i rzeczywiście były błędy. Dostałem od niego wizytówkę 
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i powiedział, żebym przyszedł do jego firmy po zamknięciu wy-

stawy. Pracę dostałem od razu! Pracowałem tam parę lat. Było 

nas 5 osób, i tylko ja miałem prawo jazdy. Dostałem samochód 

firmowy i woziłem zlecenia. Dla mnie była to praca ciężka, po-

nieważ po powrocie z objazdu musiałem jeszcze popracować 

nad moimi zleceniami i często zostawałem do późnego  wieczo-

ra.

Dzięki temu, ze jeździłem po klientach, poznałem wiele osób. 

Jeden z klientów pracował jako szef w firmie Electrolux i tam 

dostałem pracę jako projektant stylistyczny artykułów gospo-

darstwa domowego. Pracowałem jako designer.

W Elektroluxie byłem chyba rok. Pewnego dnia przeczytałem 

ogłoszenie, że w Volvo w Goteborgu potrzebują ilustratora do 

publikacji technicznej, jak katalogi, prospekty, broszury i książki 

warsztatowe. Napisałem do Volvo CV z rysunkami i zostałem za-

proszony na rozmowę.

 Zjawiłem się w Volvo i była długa rozmowa na temat moich 

umiejętności i specjalizacji. Na zakończenie zapytałem ich, ile 

jest zainteresowanych osób na to miejsce pracy i ile jest wol-

nych miejsc.

  Był wolny tylko 1 etat, a zainteresowanych 32 osoby! Pomy-

ślałem sobie: odpadam ze względu na mój słuch. Wróciłem do 

Sztokholmu i po tygodniu dostałem list od Volvo.

 Zostałem przyjęty! Volvo załatwiło mi przeprowadzkę, miesz-

kanie tymczasowe i transport. Tam zajmowałem się publikacją 

materiałów reklamujących wszystkie pojazdy jak: auta ciężaro-

we, osobowe, autobusy dalekobieżnie i miejskie. Byłem parę 

razy delegowany do Szkocji w Irvine kolo Glasgow (autobusy 

piętrowe Volvo), do Belgii w Gandawie (ciężarówki do miejskie-

go transportu), oraz w Polsce we Wrocławiu  (autobusy przegu-

bowe miejskie). Jeszcze dodatkowo wykonywałem ilustracje dla 

Volvo Penta (silniki motorówek i łodzi służb patrolowych). I tak 

pracowałem tam aż do emerytury.

 Jak Twoja znajomość języków? Znasz dobrze język szwedz-

ki? Jest trudny?

Dzięki temu, że znam trochę  język niemiecki, szybko nauczy-

łem się szwedzkiego. Jest dużo podobieństwa w obu językach:  

gramatyka i część podobnych słówek. Codziennie miałem przy 

sobie słownik i korzystałem z niego, wkuwałem na pamięć nowe 

słówka jadąc do szkoły lub do domu. Teraz mówię biegle po 

szwedzku i nawet do dziś czytam szwedzką prasę, by nie zapo-

mnieć języka.

Znam również szwedzki język migowy.

 Czy w Szwecji jest dużo głuchych Polaków? Organizowane 

są jakieś spotkania?

Tak, głuchych Polaków jest dosyć sporo. Pochodzą z całej Pol-

ski.

Spotkania bywały dosyć często w klubie głuchych , kiedy jesz-

cze nie było komputerów czy komórek. Nieraz organizowaliśmy 

np. „dzień polski” i było sporo Polaków. W weekendy spotykali-

śmy się czasami w ośrodkach wczasowych dla głuchych. Nade-

szła era komputerów i komunikatorów  i te spotkania z biegiem 

czasu zaczęły znikać.

Czy głusi Szwedzi mają jakieś stowarzyszenie? W Gotebor-

gu, gdzie mieszkałeś był jakiś klub niesłyszących?

Klubów było dosyć sporo. Klub emerytów, klub szachistów, 

klub brydżowy, klub sportowy . Sam należałem do klubu strze-

leckiego, strzelałem z broni palnej, mieliśmy zawody, jak mi-

strzostwa Szwecji, Europy i olimpijskie. 

Czy w Szwecji pielęgnowana jest kultura Głuchych? Czy dba-

ją np. o niesłyszących artystów, organizują dla nich wystawy, 

promują kulturę?

Jeśli chodzi o kulturę głuchych, bardzo pielęgnowany jest ję-

zyk migowy. Jest na bieżąco rozwijany i ujednolicany, w całym 

kraju miga się jednakowo. Zachowują ten język jako nr 1, a dru-

gim językiem jest szwedzki. Jak powstały implanty słuchowe, 

były różne opinie i wielkie protesty, że implanty mogą zniszczyć 

środowisko głuchych. Jednak obawy były niesłuszne.

Szwedzi bardzo dbają np. o dostępność  programów w TV.  
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Jeśli chodzi o artystów, aktorów, to muszę powiedzieć, że 

w Polsce jest o wiele wyższy poziom w tej dziedzinie. W latach 

70 tych powstał w Szwecji teatr dla głuchych. Na początku było 

wielkie zainteresowanie, były spektakle o życiu głuchych, ale gdy 

repertuar zmieniono  na występy według książek napisanych 

przez sławnych pisarzy, to zainteresowanie drastycznie zmalało. 

 Czy migowy język szwedzki bardzo różni się od Polskiego 

Języka Migowego?

Tak, oba języki migowe bardzo się różnią.

 Język migowy szwedzki jest jednolity i w każdej części Szwe-

cji miga się tak samo. Większość osób miga słowo za słowo ze 

szwedzkim, dzięki temu, że w latach 80tych wprowadzono do 

szkół edukację dwujęzyczną.

Czy będąc w Szwecji korzystałeś ze wsparcia tłumacza języ-

ka migowego? Jak się zamawia usługę tłumacza? Jest całkowi-

cie bezpłatna?

Tak, zawsze korzystałem z tłumaczy przy każdej sprawie, na-

wet  na zebraniach w pracy. Przestałem korzystać z tłumaczy od 

chwili, kiedy wszczepiono mi implant ślimakowy. 

System usług tłumaczy wygląda następująco. Jest tzw. Cen-

trala Tłumaczy i  nic nie mają Oni wspólnego ze Związkiem Głu-

chych. To jest samodzielna organizacja finansowana przez mini-

sterstwo zdrowia. Każde duże miasto ma swoją centralę i grupę 

swoich tłumaczy. Tłumacze maja stały etat i stałą pensję. Praca 

jest 2 zmianowa i nocny dyżur. Nawet w weekendy czy święta 

też. Obecnie liczebność tłumaczy się zmniejszyła, od chwili, kie-

dy zaczęto wprowadzać jak u nas usługi on-line. Każdy głuchy 

ma prawo do tłumacza, niezależnie od tego czy jest członkiem 

czy nie. Usługa jest całkowicie bezpłatna. Głucha osoba, jeżeli 

mieszka daleko na odludziu, też ma prawo do usług. Tłumacz 

przyjedzie dostępnym środkiem lokomocji i dostaje za to die-

tę na podróż służbową. Tłumacza zamawia się około 1 tygodnia 

wcześniej przed planowanym spotkaniem. Nie ma limitu na 

zapotrzebowanie na tłumacza. Mało który tłumacz jest CODA. 

Sporo jest tłumaczy po ukończeniu 4-5 letniej nauki migowego 

plus praktyki.

Miałeś bardzo trudną, ale i ciekawą pracę w Szwecji. Mo-

żesz nam o niej trochę więcej opowiedzieć?

 Zadania w pracy miałem różne. Zawsze starałem się je wy-

konywać w terminie i w wysokiej jakości. Pracownik dostaje zle-

cenie i ma wyznaczony termin. Pracuje się samodzielnie, albo 

tworzy się grupę pracowników w zależności, jaki to rodzaj pracy. 

W Szwecji bardzo duży nacisk kładzie się na wspólną pracę. Ale 

nikt nikomu nie przeszkadza, szef nie pogania, ani nie pyta na 

jakim etapie jest wykonane zadanie, ma do pracownika zaufa-

nie. Dlatego nie ma stresu. Na ogół nie miałem trudności, dzięki 

moim dobrym umiejętnościom i doświadczeniu. Po wykonaniu 

pracy składa się na  zebraniach sprawozdania. Zebrania są raz 

w tygodniu i zlecenia są dzielone między pracownikami. 

 Twoja praca była trudna i odpowiedzialna. Jak kontakto-

wałeś się w pracy ze słyszącym szefem i współpracownikami? 

Miałeś z tym jakieś problemy?

Problemy bywały różne, duże i małe, ale zawsze można było 

liczyć na pomoc kierownictwa lub kolegów. Szefowie mieli cier-

pliwość, wyrozumiałość i dużo tolerancji w stosunku do osób 

niepełnosprawnych. Mówili do mnie wolniej niż zwykle, a jak 

już naprawdę  było mi ciężko coś zrozumieć, to brali kartki i dłu-

gopis. I po problemie.

W Volvo moi współpracownicy chcieli nauczyć się j. migowe-

go i nasz szef zorganizował im kursy  j. migowego jedną godzinę 

raz w tygodniu. 

Po przejściu na emeryturę powróciłeś do Polski i zamiesz-

kałeś blisko stolicy. Angażujesz się w pracę społeczną na rzecz 

środowiska głuchych w Warszawie. Możesz nam o tym opo-

wiedzieć?

W 2014 roku wróciłem do Polski po 40 latach pobytu w Szwe-

cji. Zainteresowałem się sprawami PZG w Polsce i pomyślałem, 

że informacje ze Szwecji mogą się przydać tutaj. Np. brałem 

udział w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głu-

chych, mając nadzieję, że coś zmienimy dla dobra głuchych. 

Zaangażowałem się też w pracę społeczną na rzecz Oddziału 

Mazowieckiego PZG, jestem sekretarzem tego oddziału.

Na koniec zapytam - czy masz dzieci i wnuki? Masz z nimi 

kontakty? 

Mam dwie córki, pierwsza córka Pamela jest osoba niesłyszą-

cą i mieszka na stałe w Waszyngtonie. Druga córka Susan miesz-

ka w Goteborgu, jest słysząca, założyła tam rodzinę. Zostałem 
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dziadkiem, mam  wnuka i wnuczkę. Kontakty mam z nimi bar-

dzo dobre. Teraz niedawno byłem w Szwecji i spędziłem miły 

czas z moimi bliskimi. 

 Jesteś aktywny na Facebooku. Możemy zobaczyć, że dużo 

podróżujesz. To jest Twoje hobby na emeryturze?

Zgadza się. Jestem aktywny na mojej stronie, na Facebooku. 

Umieszczam tam różne ciekawostki np. z podróży, pobytów, 

ćwiczeń lotniczych itd.

Hobby to mam bardzo urozmaicone, wiele rzeczy mnie 

interesuje jak np. turystyka. Zanim gdzieś się wybiorę, zbie-

ram wcześniej informacje, poznaję historię, często korzystam 

z przewodnika. Podróżuję dużo, nie tylko za granicę, ale też po 

naszym kraju. Naprawdę NASZA Polska jest przepiękna i jest 

wiele ciekawych rzeczy do zwiedzania, tylko trzeba umieć to 

zobaczyć.

Interesuję się też fotografią. Robię dużo zdjęć,  których mam 

mnóstwo i wszystko jest skatalogowane w komputerze.

 Interesuje mnie też  technika lotnicza, konstrukcje oraz ob-

sługa cockpitu. Nabyłem symulator lotniczy i ćwiczę  sobie róż-

ne loty na Boeingu 737-800 i na MD 11.

Programuje rejs na komputerze pokładowym w cockpicie 

i lecę. To nie jest gra komputerowa, tylko realistyczny program 

do trenowania. Posługuję się tym manualnie lub autopilotem. 

Polecane jest manualne, żeby mieć wprawę, gdy autopilot od-

mówi posłuszeństwa.

Interesują mnie  samochody, zwłaszcza limitowane, czyli 

rzadkie marki, ich technika.

Lubię muzykę. Słucham jej codziennie, nawet w czasie po-

dróży. Teraz od pół roku  ćwiczę grę na perkusji. Jestem samo-

ukiem i korzystam z artykułów, porad i metody grania oraz czy-

tania nut.

Interesuję się też modelarstwem. Robię modele samolotów 

w skali 1:144 i pojazdów klasycznych w skali 1:24.

  Lubię też, to co jest związane z wojskiem: militaria, ubrania, 

sprzęt.

Interesuje mnie też design: uwielbiam pomysły, projekty np. 

wnętrzarstwa, estetyki, stylu (np. samochody, sprzęt gospodar-

czy, ubrania i dobór kolorów).

W wolnych chwilach czasem maluję akwarelą pejzaże.

Bardzo dziękuję za rozmowę ze mną. Pozdrawiam wszyst-

kich serdecznie.

My również bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Życzymy 

dalszego życia pełnego wspaniałych pasji.
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