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czasopismo niesłyszących i nie tylko ...

Pasja i praca
dodają skrzydeł

Wydanie kwartalnika Świat Ciszy w 2022 r. jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krzysztof Kotyniewicz
prezes ZG PZG
Drodzy Czytelnicy,
Serdecznie zapraszamy do lektury naszego kolejnego czasopisma,
Warto przeczytać artykuł opracowany przez Mirosława Walkowiaka, protetyka słuchu
z Centrum Medycznego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie. Jest tu wiele cennych
wskazówek dotyczących procedury indywidualnego dopasowania aparatu słuchowego.
W przystępny sposób wyjaśnia obowiązujące przepisy dotyczące refundacji aparatów
słuchowych.
Treść tego numeru jest bardzo urozmaicona. Dominuje jak zwykle sztuka. Bardzo interesujący jest artykuł o twórczości Głuchej, amerykańskiej artystki Nancy Rourke. Stworzyła
swój niepowtarzalny styl artystyczny zwany „rorkeizmem”. Z wielką przyjemnością dowiadujemy się, że Muzeum Śląskie w Katowicach zakupiło 3 obrazy artystki jako początek
kolekcji związanej z twórczością Głuchych. Artystka maluje tak, aby ludzie słyszący mogli
zrozumieć świat Głuchych, w którym nadal panuje dyskryminacja oparta na audyzmie
(dominacja słyszących nad Głuchymi) oraz oralizmie (Głusi powinni mówić, a nie migać).

Wydanie kwartalnika Świat Ciszy w 2021 r. jest
finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
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Artykuł jest zapisem z audycji radiowej opracowanym przez Michała Justyckiego i Dagmarę Stanosz. Warto to przeczytać, bo w treści poruszonych jest wiele wątków ważnych
dla naszego środowiska.
Polski niesłyszący artysta-malarz Alfred Polok propaguje nowy rodzaj sztuki zwany
„Serpentine Dance”. Został utworzony już dawno przez amerykańską aktorkę i choreografkę Loie Fuller. Od roku 1892 zaczęła propagować ten rodzaj sztuki w całej Europie – choreografię w połączeniu z jedwabnymi materiałami i odpowiednim oświetleniem. Jest to
sztuka bardzo wizualna w odbiorze i myślę, że spodoba się Głuchym.
W ubiegłym roku zmarł zasłużony działacz naszej organizacji Krzysztof Michalczuk. Publikujemy wspomnienia o Nim napisane przez siostrę Annę oraz działaczy naszej organizacji .
Krzysztof całe swoje dorosłe życie był bardzo związany z Polskim Związkiem Głuchych.
Aktywnie działał w naszych placówkach organizacyjnych na wszystkich szczeblach: Kołach
i Oddziałach w Łukowie, Siedlcach i Lublinie oraz w Zarządzie Głównym PZG. Był wybitnym
szachistą - w Łukowie działał w Klubie Sportowym Głuchych „Hetman”.

REDAKTOR PROWADZĄCY:
Kajetana Maciejska-Roczan

Jego wkład w rozwój naszej organizacji był bardzo istotny.

Materiałów redakcyjnych wydawnictwo nie wysyła do autoryzacji. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
do skracania i adiustacji tekstów, a także zmiany
tytułów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk
materiałów lub ich części tylko za pisemną zgodą
redakcji. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności
za treści reklam i ogłoszeń. Artykuły nie muszą
odzwierciedlać poglądów wydawnictwa.
Wydawca posiada prawa do wszystkich zdjęć
użytych w wydaniu czasopisma.
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Żegnamy również Józefa Głowackiego – Głuchego żeglarza, który też zmarł w ubiegłym
roku. Żeglarstwo było Jego wielką pasją, którą zaraził innych Głuchych. Był osobą bardzo
znaną i cenioną w środowisku.
Na zakończenie zapraszamy do zapoznania się z działalnością Oddziału Warmińsko-Mazurskiego. Działalność jest bardzo dobrze rozwinięta, urozmaicona i nastawiona na wszystkie grupy wiekowe osób z niepełnosprawnością słuchu. Dużo ciekawego tam się dzieje.
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Aparaty słuchowe
Przebieg procesu dopasowania aparatu słuchowego, aspekty jego użytkowania, oraz dofinansowanie tego zakupu przez
NFZ i inne instytucje.

Proces dopasowania aparatu słuchowego do indywidualnego ubytku słuchu
jest kilkuetapowy i wydaje się dość skomplikowany dla samego użytkownika,
ale nie dla profesjonalnego protetyka słuchu, który przeprowadzi pacjenta
przez całą procedurę bardzo sprawnie. Sam zakup aparatu słuchowego i możliwość dofinansowania do jego zakupu, został niedawno usprawniony i nie wymaga dodatkowych wizyt pacjenta w NFZ.
Refundacje dla dzieci i osób do 26- roku życia przyznawane są raz na 3 lata,
natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest
przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.
Według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty
słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty
słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby
dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat
słuchowy).
Pacjent już podczas wizyty np. u lekarza laryngologa może uzyskać potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i bezpośrednio udać się do
właściwego gabinetu (sklepu), realizującego zlecenia na wyroby medyczne.

Korzyści dla pacjentów od 1 stycznia:
- Brak potrzeby wizyty pacjenta w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w celu potwierdzenia zlecenia
- Możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia w trakcie wizyty po
otrzymaniu zwrotnej informacji z systemu NFZ (obecnie korekta zlecenia wymaga ponownej wizyty pacjenta)
4
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- Oszczędność kosztów i czasu – szczególnie odczuwalna dla pacjentów mieszkających z dala od siedziby
NFZ
- Wyeliminowanie konieczności wizyty pacjenta we
właściwym Oddziale Wojewódzkim NFZ zgodnie z rejonizacją wynikającą z adresu zamieszkania pacjenta.
Jakie kwoty refundacji możemy uzyskać z NFZ?
- Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku
życia:
Aparaty słuchowe: refundacja obejmuje kwotę 2000
zł na jeden aparat słuchowy, czyli 4000 zł na dwa aparaty słuchowe.
Wkładki uszne: refundacja obejmuje kwotę 60 zł na
jedną wkładkę uszną, czyli 120 zł na dwie wkładki uszne. W przypadku osób do 26 r.ż. refundacja przysługuje każdorazowo, wg zapotrzebowania.
- Osoby dorosłe po 26 roku życia:
Aparaty słuchowe: refundacja obejmuje kwotę 700
zł na jeden aparat słuchowy, czyli 1400 zł na dwa aparaty słuchowe.
Wkładki uszne: refundacja obejmuje kwotę 50 zł na
jedną wkładkę uszną, czyli 100 zł na dwie wkładki uszne.
- Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy.
Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie (tj. 2x 1000zł
w przypadku aparatów słuchowych), pod warunkiem
że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.
- Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne – obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty
słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260 zł w
przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na
dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch
w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL
w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia)
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- Refundacja na systemy wspomagające słyszenie – obejmuje kwotę 2750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę
kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON w przypadku spełnienia
odpowiednich warunków do złożenia wniosku.
Dofinansowanie z PFRON
Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON.
Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu, w którym
pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFRON wydawane są
przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy
osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS
(MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze
środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.
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A jak wygląda w skrócie sam proces doboru aparatu słuchowego?
Już po wizycie u lekarza laryngologa i badaniu oraz
zdiagnozowaniu ubytku słuchu i naszej decyzji o zakupie aparatu, udajemy się do gabinetu protetyka
słuchu. Czasem wykonywane są tam jeszcze raz aktualne badania słuchu lub dodatkowe inne badania
potrzebne do dopasowania odpowiedniego rodzaju
urządzenia.
Bardzo ważne jest przedstawienie protetykowi
swoich potrzeb i oczekiwań co do przyszłego aparatu. Podczas wizyty należy zapytać o wszystko co nas
interesuje a protetyk słuchu na pewno odpowie na
wszystkie nasze pytania.
Na pierwszej wizycie pobierany jest indywidualny
wycisk kształtu ucha i jego zewnętrznego kanału słuchowego w celu przygotowania odpowiedniej wkładki.
Ustalany jest rodzaj aparatu słuchowego i jego cena
oraz sposób finansowania i dofinansowania.
Potrzebne są zazwyczaj dwie wizyty w celu doboru
aparatu i podczas tej drugiej, wyjdziemy już zaopatrzeni w odpowiednie urządzenie na uchu.
Po odbiorze aparatu, mogą być potrzebne dodatkowe wizyty w celu dostrojenia urządzenia, poprawy
lub korekty jego ustawień, tak by pracował i działał
poprawnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Budowa i działanie aparatu słuchowego.
Aparat słuchowy lub aparaty znacznie poprawiają komfort życia i co bardzo ważne, zapobiegają też
wtórnej niepełnosprawności, a używa ich zaledwie
co piąty Polak z potwierdzonym ubytkiem słuchu,
przy czym od badania i postawienia właściwej diagnozy do zakupu aparatu słuchowego, mija co najmniej kilka lat! Takie lekceważenie problemu, wynika
m.in. z faktu, że osłabienie słuchu następuje powoli,
a mózg do pewnego stopnia kompensuje ten ubytek.
Niestety, im dłużej zwleka się z leczeniem i rehabilitacją słuchu, tym trudniej jest odbudować prawidłowe
słyszenie.
Ważne jest też, by proteza słuchu używana była
każdego dnia, gdyż nie tylko wzmacnia dźwięki, lecz
także rehabilituje narząd słuchu, pobudzając go do
właściwej pracy: stymuluje komórki narządu słuchowego i zapobiega zacieraniu się w pamięci dźwięków,
hamując w ten sposób proces zaniku zdolności ich
słyszenia i rozumienia.

- Aparaty zauszne umieszcza się za małżowiną uszną; są połączone z indywidualną wkładką uszną za
pomocą cienkiego wężyka lub przewodu. Rozróżniamy tutaj dwa systemy, otwarty (przewód jest mocowany w kanale słuchowym za pomocą niewielkiej,
prawie niewidocznej słuchawki) i zamknięty (przewód przenosi dźwięk za pośrednictwem indywidualnie dobranej słuchawki, która zamyka ujście kanału
słuchowego), dających większe wzmocnienie natężenia dźwięku.
- Aparaty wewnątrzuszne (kanałowe) umieszczane
są wewnątrz ucha, tzn. w kanale słuchowym. Można
je zastosować tylko w przypadku kanałów słuchowych
o odpowiednich rozmiarach i braku przeciwskazań ze
strony lekarza, oraz jedynie do określonego poziomu
utraty słuchu.
- Aparaty na przewodnictwo kostne stosuje się, gdy
niemożliwe jest zastosowanie tradycyjnego aparatu
zausznego na przewodnictwo powietrzne. Tego typu
urządzenia (np. wmontowane w oprawki okularów)
zamieniają falę akustyczną na wibracje przekazywane do kości czaszki. Stosuje się je u osób z wrodzonymi wadami ucha zewnętrznego, np. całkowitym lub
częściowym niewykształceniem małżowiny usznej,
niedorozwiniętym lub niedrożnym przewodem słuchowym, a także u pacjentów z wadami ucha środkowego, które nie poddają się leczeniu chirurgicznemu.
Sprawdzają się również u osób ze schorzeniami nabytymi, którym towarzyszy niedosłuch przewodzeniowy (zaburzone jest przewodzenie dźwięków w uchu
środkowym lub zewnętrznym) lub mieszany (występują zarówno problemy z przewodzeniem dźwięków,
jak i ich odbiorem w uchu wewnętrznym).
Aparat słuchowy pomaga efektywnie wykorzystywać resztki słuchu użytkownika. Wzmacniając dźwięki otoczenia i mowę, pomaga użytkownikowi orientować się w przestrzeni dźwiękowej wokół niego
i aktywnie uczestniczyć w życiu codziennym.
Opracował Mirosław Walkowiak Protetyk słuchu
z Centrum Medycznego PZG Sp. z o.o. w Warszawie.

Rozróżniamy klika typów aparatów słuchowych
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KRZYSZTOF MICHALCZUK
WSPOMNIENIA
Wspomnienia siostry Krzysztofa Michalczuka

K

rzyś urodził się 09.01.1950 r. w Łukowie. Był dzieckiem
zdrowym, dobrze się rozwijał, ale rodzice dosyć szybko
zorientowali się, że nie reaguje na dźwięki. Szukali pomocy
lekarskiej u specjalistów w Warszawie, ale o ile mi wiadomo,
oprócz diagnozy potwierdzającej głuchotę, przy ówczesnym
stanie wiedzy medycznej chyba nie stwierdzono dokładnie
przyczyny tej wady. Próbowano go leczyć, co wiązało się z częstymi wizytami u lekarzy, ale nie przynosiło to pożądanych rezultatów. Pamiętam, że gdy był trochę starszy, rodzice wozili go
do profesora do Krakowa, dającego im nadzieję na poprawę
słuchu. Krzyś przyjmował drogi lek, który niestety, wbrew zapewnieniom profesora, też okazał się nieskuteczny.
Przy pełnej głuchocie wielkim wyzwaniem jest nauczenie
dziecka mowy. W tamtych czasach nie było wielu logopedów.
Nieliczni funkcjonowali tylko w dużych miastach. Rodzice musieli, więc wozić Krzysia na wizyty do Warszawy. Początkowo
z Łukowa, a potem z Białej Podlaskiej, dokąd przeprowadziliśmy się, gdy Krzyś miał 5 lat. Nasz tata pracował w PKP, więc
dzięki zniżkowym biletom kolejowym, rodzice byli w stanie
udźwignąć koszty finansowe ciągłych podróży. Były one jednak bardzo uciążliwe i pochłaniały dużo czasu. Wizyta u logopedy trwała około 40 min a dojazd pociągiem w jedną stronę
z Białej Podlaskiej do Warszawy, wynosił wówczas 4,5 godziny.
W międzyczasie mama urodziła mnie i naszego młodszego brata, którymi trzeba się było zaopiekować. W rezultacie postanowiła zrezygnować z wyjazdowych zajęć logopedycznych i sama
uczyć syna prawidłowej wymowy. Nie miała przygotowania
pedagogicznego, ale towarzysząc Krzysiowi na terapii logopedycznej, podpatrzyła profesjonalne metody pracy i potem, dołączając własną intuicję, z wielką cierpliwością sama uczyła go
prawidłowej wymowy. Nie było to łatwe, ale mama uciekała
się do różnych sposobów, żeby zachęcać Krzysia do mówienia.
Pamiętam, jak prosiła mnie i brata, żebyśmy udawali, że nie rozumiemy, o co chodzi, gdy Krzysio chciał nam przekazać coś za
pomocą gestów, dopóki nie wypowiedział tego słowami. Z kolei my, porozumiewając się z nim, mieliśmy mówić do niego
powoli i wyraźnie, żeby uczył się odczytywać mowę z układu
ust. Krzyś oczywiście denerwował się z tego powodu, gdyż łatwiej mu było porozumiewać się gestami, ale mobilizowało go
to do mówienia, stymulowało rozwój mowy i potem przyniosło
wspaniałe rezultaty. Dzięki ciągłym treningom doskonale opa-
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nował mowę i mógł swobodnie porozumiewać się z ludźmi słyszącymi. Pamiętam też, że kiedy Krzysio był już trochę starszy, mama
wysyłała go samego do sklepu po proste zakupy. Bardzo przeżywała jego wyjścia i denerwowała się, jak sobie poradzi, ale chciała,
żeby uczył się samodzielnego funkcjonowania i radzenia z własnymi
ograniczeniami. Może takie postępowanie wydawać się okrutne,
ale nasza mama w swojej mądrości wiedziała, że aby Krzyś mógł
sobie dobrze radzić w życiu, należy stawiać przed nim wyzwania
mobilizujące go do samodzielnego pokonywania trudności.
Bardzo dużym wyzwaniem było podjęcie nauki szkolnej. Należy
pamiętać, że w tamtych czasach nie było jeszcze klas integracyjnych, ani uwzględniania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci
w szkole masowej. Dzieci, które miały jakieś wady rozwojowe lub

ograniczenia, kierowane było do ośrodków specjalistycznych. Kiedy Krzysio wszedł w wiek obowiązku szkolnego, również dostał
skierowanie na naukę do Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.
Rodzice nie chcieli jednak oddawać 7-letniego chłopca do internatu tak daleko od domu. Poza tym mieli obawy, że przebywając
wśród dzieci niesłyszących zaprzepaści swoje osiągnięcia w nauce
prawidłowej wymowy i nie będzie miał dostatecznej motywacji do
dalszego rozwijania tej umiejętności.
W związku z powyższym mama postanowiła zignorować wydane skierowanie i nie informując szkoły o głuchocie dziecka,
zapisała go do powszechnej szkoły podstawowej blisko domu.
Postawiła szkołę przed faktem dokonanym, bo inaczej, według
obowiązujących wówczas przepisów oświatowych, nie mógłby zostać tam przyjęty. Dopiero jak zaczął uczęszczać do szkoły, mama
poinformowała wychowawczynię o wadzie słuchu dziecka, prosząc o posadzenie go w pierwszej ławce, aby mógł lepiej odbierać informacje drogą wzrokową. Krzysio był dzieckiem bystrym,
inteligentnym i dobrze sobie radził z nauką, ale na pewno było mu
na początku bardzo ciężko dobrze rozumieć nauczycieli i odnaleźć
się w grupie dzieci słyszących. Żeby mu pomóc, mama w początkowych latach nauki pożyczała od kolegów zeszyty i na spokojnie,
powtórnie przerabiała z nim w domu materiał omawiany w szkole.
Krzysio polubił przedmioty matematyczne i bardzo szybko przestał
wymagać wsparcia w tym zakresie. Natomiast gorzej radził sobie
z przedmiotami humanistycznymi. Miał trudności w dobrym rozumieniu przerabianych lektur szkolnych i historii. W związku z tym
mama przez wiele lat edukacji szkolnej, sama pisała mu opracowania lektur bardziej zrozumiałym, prostszym językiem i streszczała teksty z podręcznika historii. Do dziś pamiętam stosy brulionów, które mama nocami zapisywała opracowaniami pomocnymi
bratu w lepszym rozumieniu i przyswajaniu wiedzy.
Z czasem nauka szła mu coraz lepiej. Został jednym z lepszych
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 i nawet pomagał kolegom
w rozwiązywaniu zadań matematycznych. W tym okresie zaczął
się też pasjonować grą w szachy, której nauczył go wujek. Ubolewał, że nie miał partnerów do gry, ale zbierał książki instruktażowe z tego zakresu i w czasie wolnym ćwiczył taktykę, grając sam
ze sobą. Kiedy nasz młodszy brat, Janusz, podrósł, wprowadził go
w świat szachów i dzięki temu często rozgrywali partie razem. Potem zdobył I kategorię szachową. Szachy zostały jego pasją do końca życia, ale w międzyczasie, dzięki inspiracji wujka znalazł też inną
pasję - zbieranie znaczków pocztowych. Pamiętam, jak pokazywał
nam znaczki z różnych krajów, objaśniał, co przedstawiają i dzięki
temu poznawaliśmy różne państwa i uczyliśmy się geografii.
Kolejną kryzysową sytuacją było dla Krzysia przejście do szkoły średniej. Nauka go interesowała, więc chciał ją kontynuować
w liceum ogólnokształcącym. Wówczas, aby dostać się do liceum,
trzeba było zdać egzaminy pisemny i ustny. Szkoła musiała być,
więc poinformowana, że uczeń przystępujący do egzaminu jest
osobą niesłyszącą. Przy składaniu dokumentów mama zgłosiła
ten fakt Dyrektorowi Szkoły, prosząc jedynie, aby na egzaminie
ustnym zadawano synowi pytania w formie pisemnej, bo obawia-

ła się, że Krzyś w stresie mógłby tych pytań dobrze nie zrozumieć.
Dyrektor oburzył się na sam pomysł przyjęcia niesłyszącego ucznia
do renomowanego liceum i uznał go za absurdalny. Stwierdził, że w
ogóle nie widzi takiej możliwości, bo jako wieloletni pedagog nigdy
nie spotkał się z taką sytuacją i jest ona dla niego nie do wyobrażenia. Zdeterminowana mama nie chciała się jednak poddać i usilnie
przekonywała go do wydania zgody na przystąpienie Krzysia do egzaminów wstępnych. Z jej relacji wiem, że w swojej argumentacji
przytoczyła nawet cytat z powieści wielkiego pisarza, Wiktora Hugo:
„jeżeli człowiek ma upośledzony słuch, to nie znaczy, że jest również
upośledzony na umyśle”. W rezultacie, po długich przekonywaniach,
Dyrektor uległ uporowi mamy i bardzo niechętnie taką zgodę wydał.
Krzysio egzaminy wstępne do Liceum zdał z wynikiem bardzo dobrym, więc został do szkoły przyjęty. Myślę, że było mu tam ciężko.
Wiedział, że przyjęto go z dużymi oporami, a że był bardzo ambitny
i odpowiedzialny, pracował o wiele więcej od innych, żeby udowodnić, że osoba niesłysząca też może sobie w liceum poradzić z nauką.
Uczył się dobrze i w 1968 r. zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Przy rozdawaniu świadectw maturalnych, Dyrektor Liceum publicznie przeprosił mamę za
to, że utrudniał przyjęcie Krzysia do szkoły. Pogratulował wspaniałego syna i stwierdził, że szkoła jest dumna z takiego ucznia.
Kilka lat później, ja i młodszy brat również uczęszczaliśmy do tego
Liceum i niejednokrotnie spotykaliśmy się z uwagami nauczycieli
wspominającymi i chwalącymi zdolności oraz pilność w nauce naszego starszego brata. Przyznaję, że czasami bywało to dla nas dosyć
deprymujące.
W okresie uczęszczania do szkoły średniej, Krzysio nawiązał kontakt z Kołem Polskiego Związku Głuchych w Białej Podlaskiej prowadzonym przez pana Wojnarskiego. Włączył się w działalność Koła
i zaczął się uczyć języka migowego. Zdobytymi umiejętnościami
dzielił się z kilkoma kolegami z klasy, z czego wynikło potem trochę
problemów wychowawczych. Chłopcy umówili się, że Krzysio będzie
im podpowiadał językiem migowym przy odpytywaniu przy tablicy.
Nauczyciele dosyć późno zorientowali się o stosowanej metodzie
i byli z tego faktu bardzo niezadowoleni. Ale Krzysio zawsze był
przyjaźnie nastawiony do ludzi i jeżeli tylko mógł, to starał się im
pomagać.
Po maturze Krzysio zdecydował się na studia w SGGW w Warszawie, na kierunku technologia rolno-spożywcza. Po zdanych pomyślnie egzaminach wstępnych został studentem tej renomowanej
uczelni. Był chyba jedną z pierwszych niesłyszących osób, które
w Polsce podjęły studia wyższe. Wiem, że mimo jego inteligencji
i determinacji, nie było to dla niego łatwe. Zamieszkał w akademiku,
daleko od domu i chociaż cieszył się, że studiuje, to chyba czuł się
wśród kolegów ze studiów trochę osamotniony. Na szczęście miał
oparcie w mieszkającym w Warszawie ukochanym wujku Stefanie,
który pomógł mu w nawiązaniu kontaktów ze środowiskiem osób
niesłyszących. To z osobami z tego środowiska ponawiązywał bliższe
relacje koleżeńskie.
Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu inżyniera i magistra, zamieszkał w Łukowie i podjął pracę w Zakładach Mięsnych, gdzie musiał odpracować pobierane stamtąd w czasie studiów stypendium,
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które pomogło mu finansowo w utrzymaniu się w Warszawie. Po odpracowaniu stypendium nie zmienił już miejsca pracy zawodowej, pozostając
w Zakładach Mięsnych aż do emerytury.
Krzysztof, pracując zawodowo, równocześnie bardzo angażował się w pracę na rzecz osób niesłyszących. Sam przeszedł wiele traum związanych
z wadą słuchu i doskonale rozumiał, jak trudno jest osobom niesłyszącym
funkcjonować w społeczeństwie. Pokonywanie ciągłych trudności i zdobycie
wyższego wykształcenia, jego samego wzmocniło, uczyniło silnym i odpornym na przeciwności życiowe, ale wiedział, że nie wszystkie osoby niesłyszące radzą sobie dobrze w życiu. Miał, więc ciągłe poczucie wewnętrznego
obowiązku moralnego, aby im pomagać i wspierać w rozwiązywaniu trudności życiowych. Inicjował i rozwijał wiele działań polepszających, jakość życia
osób niesłyszących, zwłaszcza w środowisku łukowskim. Założył świetlicę,
klub sportowy, organizował różne zajęcia, zawody sportowe, wyjazdy wczasowe, wycieczki i pielgrzymki. Pomagał też wielu osobom załatwiać sprawy
urzędowe, bo dzięki swojej dwujęzyczności mógł podejmować się roli tłumacza i być pośrednikiem w porozumiewaniu się między osobami niesłyszącymi i słyszącymi. Działał również aktywnie w PZG na forum wojewódzkim
i ogólnokrajowym.
W międzyczasie ożenił się i wspólnie z żoną wychowali i wykształcili dwoje
wspaniałych dzieci. Rodzinę również angażował do pracy społecznej na rzecz
innych. Doczekaj się też dwójki cudownych wnuków.
Był człowiekiem niezwykłym. Stał się taki dzięki własnemu hartowi du-

cha, ale w dużej mierze była to zasługa naszej mamy, która wiele lat swego życia poświęciła, żeby wychować go
na mądrego, prawego człowieka, który z podniesionym
czołem zmaga się z trudnościami życia. To mama swoją
mądrą miłością i wiarą w możliwości rozwojowe syna,
kształtowała w nim poczucie własnej wartości, uczyła
samodzielności i cierpliwie, z dużym zaangażowaniem
wspierała w rozwoju i przekraczaniu barier związanych
z wadą słuchu.
Krzysztof zmarł w wieku 68 lat na skutek ciężkich komplikacji zdrowotnych po nieudanej operacji. Odszedł
zdecydowanie za wcześnie, ale życie przeżył w sposób
bardzo zaangażowany, aktywny i twórczy. Śmiało można
stwierdzić, że osiągnął pełnię człowieczeństwa.
Wspomnienie napisała: Anna Michalczuk

Działalność społeczna w Polskim Związku Głuchych
Pan Krzysztof Michalczuk był członkiem Polskiego Związku Głuchych od 1963r. Aktywną działalność społeczną w PZG rozpoczął
w roku 1969r w samorządzie świetlicowym Koła Terenowego PZG
w Białej Podlaskiej.
W latach 1969-1973 działał społecznie w Zespole Studentów
i Absolwentów Niesłyszących „Fabulinus”. Był współzałożycielem
i członkiem zarządu tego Zespołu. Również w tych latach studenckich był członkiem Warszawskiego Klubu Sportowego – aktywnie
uczestniczył w sekcji szachowej tego klubu.
Po studiach w roku 1973 zamieszkał w Łukowie tworząc
tam grupę związkową osób niesłyszących . Był mężem zaufania tej grupy. Funkcję tą pełnił do roku 1976. W latach
1974-1976 był członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZG w Lublinie. Z jego inicjatywy w 1974r. został
utworzony w 1974r. Łukowski Klub Sportowy zrzeszający
członków niesłyszących z Łukowa i Białej Podlaskiej. Pan
Michalczuk pełnił funkcję Sekretarza i kierownika sekcji
szachowej i tenisa stołowego. Dwukrotnie reprezentował
barwy PZG w zawodach międzypaństwowych oraz reprezentował PZG w Indywidualnych Mistrzostwach Świata
Niesłyszących w grze korespondencyjnej. Z powołania ZG
PZG w Warszawie był kierownikiem kadry szachowej PZG
na Międzynarodowym Festiwalu Szachowym w Augusto-
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wie w latach 1977 -1980.
W roku 1977 był współzałożycielem Oddziału Wojewódzkiego
PZG w Siedlcach. Na I Zjeździe Oddziału został wybrany na Prezesa . W roku 1978 zostało powołane z inicjatywy Pana Michalczuka
Koło Terenowe PZG w Łukowie.
Oddział Wojewódzki PZG w Siedlcach posiadał 2 Koła: w Siedlcach i Łukowie. Funkcję Prezesa Oddziału w Siedlcach pełnił do
roku 1998 – przez 4 kadencje, a więc przez 20 lat.
W roku 1995r. z inicjatywy Pana Michalczuka został powołany

''

Był człowiekiem niezwykłym. Stał
się taki dzięki własnemu hartowi ducha, ale w dużej mierze była to zasługa naszej mamy.

w Siedlcach Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży.
W okresie aktywnej działalności społecznej w Oddziale Wojewódzkim PZG w Siedlcach był równocześnie Prezesem Klubu
Sportowego „Hetman” w Łukowie oraz w latach 1976-1981 zasiadał w składzie prezydium ZG PZG w Warszawie. Z swoje zaangażowanie, aktywną prace na rzecz osób niesłyszących oraz rozwój
społeczności lokalnej został odznaczony odznaczeniami państwowymi :
- w roku 1982 Brązowym Krzyżem Zasługi
- w roku 1989 Złotym Krzyżem Zasługi

- w roku 2003 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Złotą Honorową Odznakę PZG otrzymał w 1981r.
Pana Krzysztofa Michalczuka pamiętamy nie tylko jako aktywnego społecznika, działacza PZG ale również jako sumiennego,
uczciwego, odpowiedzialnego pracownika, wychowawcę młodego pokolenia aktywistów niesłyszących, wspaniałego kolegę

Alicja Zasuwik
Prezes Kola Terenowego PZG w Siedlcach

Działalność Klubu Sportowego Głuchych - Hetman

K

lub Sportowy Głuchych-Hetman w został założony
w grudniu 1974 r. Klub działał pod nazwą Łukowski Klub
Sportowy Polskiego Związku Głuchych, ponieważ funkcjonował w ramach struktury organizacyjnej Polskiego Związku
Głuchych. Pierwszym prezesem klubu był Jan Nowak, który tę
funkcję pełnił do 1981 roku.
W wyniku utworzenia województwa siedleckiego od dnia
1.02.1976 r klub przyjął nazwę Siedlecki Klub Sportowy Polskiego Związku Głuchych, ponieważ terenem działania klubu
było całe województwo siedleckie. W latach 1981 – 1992 prezesem klubu był Grzegorz Górny.
W związku z wydzieleniem ze struktury organizacyjnej Polskiego Związku Głuchych pionu sportowego, który przekształcił się w samodzielny Polski Związek Sportowy Głuchych
w dniu 23.02.92 r odbyło się zebranie założycielskie Siedlec-

kiego Klubu Sportowego Głuchych – Hetman jako samodzielnej jednostki mającej osobowość prawną. Prezesem samodzielnego klubu sportowego został wybrany Tadeusz Skrocki,
którą tą funkcję pełnił do dnia 4.03.2007 r. Klub został przyjęty
na członka Polskiego Związku Sportowego Głuchych. W dniu
11.11.98 r w związku z likwidacją województwa siedleckiego klub zmienił nazwę na Klub Sportowy Głuchych-Hetman.
W 2006 r klub został członkiem założycielem Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych a w 2007 r został przyjęty na członka Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących.
Siedziba klubu do roku 2006 r znajdowała się w Łukowie w
lokalu tamtejszego Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych a obecnie w prywatnym mieszkaniu sekretarza klubu.
Z braku środków finansowych klubowi nie stać było na posiadanie własnego lokalu. Ponadto cała działalność klubu opie-
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rała się na pracy społecznej aktywu.
W 45-letniej działalności klubu funkcjonowały sekcje szachowe, warcabowe, lekkoatletyczna, darta, bowlingu, tenisa
stołowego, strzelectwa sportowego
i żeglarstwo, przy czym wiodąca sekcją była sekcja szachowa. Członkowie klubu brali udział w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Głuchych w Szachach, Lekkoatletyce,
Tenisie Stołowym, Bowlingu, Warcabach, Strzelectwie Sportowym i Żeglarstwo regatowe. Klub organizował co roku imprezy wojewódzkie niesłyszących w szachach, tenisie stołowym, warcabach, darta, bowlingu i strzelectwie sportowym.
Wielokrotnie w Łukowie odbywały się finały Indywidualnych
i Drużynowych Mistrzostw Polski Niesłyszących w Szachach,
w Tenisie Stołowym i Warcabach. Sytuacja finansowa klubu
przez lata różnie się kształtowała. Były okresy lepsze i gorsze.
W historii klubu najlepsze wyniki uzyskiwali szachiści, lekkoatleci, pływacy , warcabiści, strzelcy i żeglarze regatowe. Najlepsze wyniki członkowie klubu uzyskali w 2008 r, w którym
to roku złote medale w Mistrzostwach Polski Niesłyszących
zdobyli w strzelectwie kulowym i pneumatycznym, w Warcabach 64 i 100 polowych kobiet, w lekkoatletyce w biegach na
800, 1500 i 3000 m oraz w pływaniu – 21 złotych, 8 srebrnych
i 5 brązowych medali. Ponadto członek klubu Rafał Nowak
zdobył złoto i dwa srebrne medale w Halowych Mistrzostwach
Europy Niesłyszących w lekkoatletyce we Włoszech oraz trzy
złote medale i jeden srebrny na Mistrzostwach Świata Niesłyszących w Lekkoatletyce w Turcji. Artur Pióro wielokrotnie w 2008 r poprawiał rekordy Polski i Europy w pływaniu.
Sukcesy te będzie trudno powtórzyć jako, że najlepszy pływak
odszedł do innego klubu bliżej miejsca zamieszkania. Jesteśmy dumni, że nadal Artur Pióro zdobywa ogromne sukcesy.
Kolejny nasz członek - sternik Ireneusz Kwiczak od 2017 roku
odnosi sukcesy w regatach klasy PUCK, zdobył złoty medal
w Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Żeglarstwie i srebrny
medal w Mistrzostwach Świata Niesłyszących w Żeglarstwie
klasy PUCK.
Aktywna działalność klubu przyniosła uznanie na szczeblu
ogólnopolskim. Krzysztof Michalczuk był przez jedną pięcioletnią kadencję sekretarzem Komisji Rewizyjnej Polskiego
Związku Sportowego Głuchych, a następnie w 2006 r został
wybrany na prezesa Polskiego Związku Sportowego Głuchych,
którą do funkcję pełnił do 2010 r. Koleżanka Maria Michalczuk
najpierw w 2002 r została wybrana w skład Prezydium PZSG
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a następnie od listopada 2003 r do marca 2006 r pełniła
funkcję prezesa Zarządu PZSG. Ponadto w latach 2007-2011
r była członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych. Kolega Ireneusz Kwiczak został wybrany
skarbnikiem Polskiego Związku Sportowego Głuchych, jak
również Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych.
Działacz naszego klubu Krzysztof Michalczuk był powołany
do Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta Łukowa.
Za aktywną działalność społeczną Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski otrzymał Krzysztof Michalczuk, Złoty Krzyż
Zasługi otrzymała Maria Michalczuk, Brązowe Krzyże Zasługi
otrzymali Marta Trybuch i Tadeusz Skrocki. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało brązowe medale za Zasługi dla Sportu
dla Marii i Krzysztofa Michalczuków, Marty Trybuch i Tadeusza
Skrockiego.
W 2009 i 2014 roku za szczególne zasługi w dziedzinie sportu, oświaty i kultury Starosta Łukowski przyznał klubowi Medal i nagrodę pieniężną.
Działalność klubu nie byłaby możliwa bez wsparcia licznych
instytucji takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Ministerstwo Sportu
i Turystyki, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łukowie, Urząd Miasta Łukowa, Starostwo
Powiatowe w Łukowie, za co składamy serdecznie podziękowania. W ostatnich latach wsparcie finansowe na organizacje
imprez ogólnopolskich i prowadzenie sekcji szachowej, otrzymujemy z Polskiego Związku Sportu Niesłyszących za co również dziękujemy.
Szczególne podziękowanie należy się działaczom Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Łukowie za udostępnienie lokalu na zajęcia treningowe i na organizację imprez
sportowych.
Krzysztof Michalczuk założyciel, aktywny i długoletni (wieloletni) działacz Klubu Sportowego Głuchych Hetman, działacz
Polskiego Związku Sportowego Głuchych, główny organizator
licznych imprez sportowych od miejskich aż po międzynarodowe turnieje, długoletni trener szachistów i warcabistów.
W swoich działaniach nie ograniczał się tylko do grupy niesłyszących sportowców, krzewił sport również wśród osób z innymi niepełnosprawnościami.

SERPENTYNOWE WYZWANIE

L

oie Fuller urodzona jako Marie Louise Fuller na
przedmieściach Chicago 15 stycznia 1862 r. rozpoczęła karierę teatralną jako profesjonalna aktorka
dziecięca, a później jako choreograf. Praktykująca taniec swobodny, Fuller opracowała własne naturalne
techniki ruchu i improwizacji, czyli połączyła swoją
choreografię z jedwabnymi kostiumami oświetlonymi wielobarwnymi światłami własnego projektu instalacji i stworzyła Serpentine Dance. W 1892 roku
Loie wyjechała do Europy i stała się jedną z pierwszych amerykańskich tancerek współczesnych, które
tamże podróżowały, aby szukać uznanie w świecie
sztuki tańca. Regularna performerka w Folies Bergère
z dziełami takimi jak Taniec ognia, Fuller stała się ucieleśnieniem ruchu secesyjnego i często
była utożsamiana z symbolizmem, ponieważ jej praca była postrzegana jako doskonała wzajemność między ideą a symbolem. Z biegiem czasu zaczęła adaptować rozbudowując swój
kostium i oświetlenie, tak że stały się one głównym elementem jej występów – być może nawet
ważniejszym niż rzeczywista choreografia, zwłaszcza, że długość spódnicy została zwiększona
i stała się centralnym punktem, podczas gdy ciało stało się w większości ukryte w głębi tkaniny.
PROLOG
Ptak w prawym uchu mówił tak: „W tym wieku!? Naprawdę będziesz w kółko kręcił szmatkami, jak panienka? Zwariowałeś, czy jak? To po coś kupił klasyczną fajkę,
książkę o filozofii, dodatkowy rower i hulajnogę? Mało
ci? Lepiej zajmij się po szwedzku wychowanym ogrodem.
Jabłka czekają na ciebie. Daj sobie spokój brodaty dziadu,
ludzie cię wyśmieją. Ale cuchnie czosnkiem”.
Ptak w lewym uchu mówił tak: „O rany julek, ale tu
szumi! Dawno tak masz? Człowieku, zmiłuj się! Prawe oko
oślepło, ale na lewe doskonale widzisz, a jeszcze kisisz się
w chałupie z niezrealizowanymi marzeniami, 87 procent
energii zużywasz na opiekę nad mamą. A gdzie reszta?
Nici z łyżew, skoro zimą lodu tyle, ile zamarzniętych kocich
łez. No i co z tego, że przeważnie panie tańczą. A facetom
to nie wolno?! Posłuchaj kochany, rajski ptak całe życie
jest rajskim ptakiem! Co ci szkodzi stroszyć piórami dla
czystej radości? Przynajmniej kondycji nabierzesz, za to
turbodoładowanie twojego wewnętrznego akumulatora w pozostałe 13 procent czasu zapewnione. Do Domu
Kultury z pięknymi salami i z lustrami masz cztery rzuty
beretem. Żyć, nie umierać. Rusz tyłek, ale już!”

AL SERPENTINOV
Pod takim pseudonimem realizuję od paru miesięcy własny projekt tańca serpentynowego połączonego
z performance i gimnastyką dla potrzeb sprawnościowych ciała i dla hartu ducha. Stało się to za sprawą propozycji występu w wykonaniu tej formy sztuki w przedstawieniu teatralnym w dobrzeńskim Domu Kultury jako
“mgła” i jako “sen o czarnej wdowie”, więc pomyślałem,
czemu by nie spróbować. Z tego powodu również zacząłem eksperymentowanie z fotografią od strony charakterystycznej formy plastyki tańca serpentynowego, co sprawia mi ogromną frajdę. Nie jestem oczywiście ekspertem
w tej dziedzinie i będzie mi jeszcze długo się zmierzyć
z nowymi doświadczeniami, ale chcę czegoś nowego odkrywać i uczyć się. Poza tym od dziecka uwielbiałem przebieranki w “pelerynkowych” bohaterów jak Superman,
Batman itp., ale jakoś mało było okazji na tego rodzaju
zabawy jak na przykład karnawał.
W każdym razie z mojej autopsji taniec serpentynowy, to niemal organiczna gra z lekką tkaniną, powietrzem,
grawitacją i podłogą, czyli taniec nowoczesny z pewną
kombinacją cyrkową. Mianowicie trzeba tak zawirować
dość obszerną peleryną, aby efektownie zawisła przez
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Taniec serpentynowy, to niemal
organiczna gra z lekką tkaniną, powietrzem, grawitacją i podłogą.

moment w nieważkości i jednocześnie umożliwiła wykonanie tanecznego kroku wystarczającą przestrzenią wokół
stóp. Im lżejszy materiał tym bardziej plastyczny efekt, a im
więcej materiału tym trudniejsze zadanie, co za tym idzie,
więcej motywacji, aby ciało było sprawniejsze. Oczywiście
ważny jest też umiar i wyważone proporcje całości dla harmonii układu tanecznego.
DLACZEGO TO WYZWANIE i DLACZEGO AKURAT TERAZ
Jestem od urodzenia słabosłyszący, w związku z tym,
jak większość z nas Głuchych i Słabosłyszących, mam specyficzną wrażliwość na wszelkiego rodzaju bodźce, m.in.
artystyczne, estetyczne oraz w relacjach międzyludzkich,
wynikającą przede wszystkim z mojej wnikliwej obserwacji wzrokowej. Aktualnie wciąga mnie Sztuka, cokolwiek
to oznacza, trudna, nietypowa, wyjątkowa. Sztuka mobilizująca do pokonywania własnych słabości, do utrzymania
pewnej dyscypliny, do dążenia choćby cząstkowej doskonałości. Napisałem “aktualnie”, ponieważ bywałem człowiekiem z miotającymi w różne strony wątpliwościami,
wahającym, niesystematycznym, chaotycznym itd. Mając
59 lat, zdaję sobie sprawę, iż powoli nadchodzi czas podsumowań różnych spraw z całego życia, tym mocniej “słyszę”
szum uciekającego czasu, tym bardziej chcę czegoś nowego doświadczać, odczuwać czegoś wzniosłego, pokazać
bądź przekazać ludziom coś, co stanowi istotę piękna tańca
serpentynowego.
Dlatego akurat teraz i coraz bardziej pragnę być w świecie sztuki wizualnej, dopóki się da i ile się da.
Oby jak najdłużej...
Tekst i zdjęcia: Alfred Polok
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Nancy Rourke i jej walka
o język migowy
Nancy Rourke jest znaną niesłyszącą artystką i aktywistką. W swojej twórczości
podejmuje tematykę dotyczącą oporu,
afirmacji i wyzwolenia Głuchych. Styl jej
twórczości określany jest mianem „rorkeizmu”.

R

ozpoznawalna na całym świecie niesłyszącą artystka, przedstawicielka ruchu De`Via związanego
z manifestacją tożsamości Głuchych została zaproszona
do Muzeum Śląskiego. Muzeum zakupiło trzy obrazy artystki, a wizyta w Polsce był okazją do spotkania, rozmów
na temat nurtu Deaf Art, rourkeizmu oraz surdyzmu.
Nazwa znaku Nancy to „H3” - N oznacza Nancy, a cyfra
3 symbolizuje trzy podstawowe kolory wykorzystywane
przez artystkę w obrazach: czerwony, żółty i niebieski.
Najważniejszymi wątkiem w twórczości tego Nancy
jest walka z „oralizmem” (przekonanie, że głuchota jest
wadą, a głusi powinni używać mowy ustnej zamiast języka migowego) oraz duma ze swojej tożsamości i przynależność do Kultury Głuchych
Zakupione przez Muzeum Śląskie obrazy:
"Głucha Mona Lisa", "Druga fala Mediolanu" i "Doris Fedrid i Rose Steinberg" mają być początkiem kolekcji
surdianów, którą muzeum będzie mogło w przyszłości
rozwijać. Prace znajdą się w kolekcji sztuki współczesnej
i będą prezentowane podczas wystawy „Głusza” w Muzeum Śląskim. Otwarcie wystawy planowane jest na 29
kwietnia 2022 roku.
Podczas wizyty w Polsce Nancy była uczestniczką nagrań, prelekcji i wywiadów dotyczących sztuki Głuchych.
Polecamy lekturze transkrypcję rozmowy przeprowadzonej przez redaktorki Radia Klang – Paulinę Pikiewicz,
Karolinę Stencel z Nancy Rourke, Michałem Justyckim,
Dagmarą Stanosz oraz tłumaczeniem Ireny Piechy (polski
język migowy) i Damiana Rzeźniczaka (amerykański język
migowy).
„Ucho na Muzeum” – Głusza audycja zrealizowana
wspólnie z Muzeum Śląskim w Katowicach
Transkrypcja nagrania przeprowadzonego w studiu
Radia Klang w dniu 2 grudnia 2021 roku.
Weronika Stencel: Drodzy słuchacze Radia Klang,
witamy serdecznie prosto ze studia w Chorzowie. Przy
mikrofonie Weronika Stencel, obok mnie Paulina Pikiewicz, a w studiu wiele gości, których przedstawię. Przybyli do nas, żeby porozmawiać o wystawie i o projekcie
„Głusza” – to nasz dzisiejszy temat, o którym będziemy
dyskutować. Są z nami kuratorki, artyści, którzy uczestniczą w projekcie. Zespół kuratorski to: Dagmara Stanosz.
Witaj.

Dagmara Stanosz: Dzień dobry.
Weronika Stencel: Jest z nami również Michał Justycki. W projekcie
biorą jeszcze udział Michał Burdziński i Agnieszka Kołodziejczak, którzy
nie zjawili się dzisiaj w studiu, ale są równie mocno zaangażowani w tę
inicjatywę. Jest z nami również Irena Piecha. Oprócz kuratorek witamy
Nancy Rourke, artystkę, oraz Damiana Rzeźniczaka – Głuchego tłumacza, który zajmuje się ASL – American Sign Language i tłumaczy na PJM
– polski język migowy. Witamy was serdecznie! Dodam jeszcze, że Irena
Piecha jest tłumaczką z polskiego języka migowego na foniczny. Bardzo
się cieszymy, że możemy tu gościć naszych rozmówców i rozmówczynie,
którzy przybyli do Radia Klang z Muzeum Śląskiego. „Głusza” to wystawa w ramach projektu „Głusza – niematerialne dziedzictwo kultury Głuchych”.
Paulina Pikiewicz: Dziękujemy przybyłym. Trzeba tutaj dodać, że nasza dzisiejsza komunikacja jest niezwykła. Słowa, które wypowiadamy,
muszą przejść przez kilka etapów tłumaczenia. Będziemy rozmawiać fonicznie z Dagmarą, ale nasze pytania kierujemy również do Nancy i do
Michała, którzy są tutaj obecni. Irena będzie tłumaczyć nasze pytania
kierowane do Damiana, a Damian z kolei do Nancy. Ta droga jest wydłużona, ale nasz cel jest najważniejszy – chcemy ze sobą porozmawiać,
wspólnie się skomunikować.
Zaczniemy od takiego bardzo podstawowego pytania dotyczącego
wystawy „Głusza”. Zainteresował nas jej tytuł, ale zaczniemy od pytania o jej genezę. Jak to się stało, że postanowiliście podjąć ten projekt
w Muzeum Śląskim? To pytanie kieruję do Dagmary.
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Dagmara Stanosz: Tak, to rzeczywiście
duży projekt, nie tylko wystawa. Składają się na niego działania edukacyjne
i badawcze dotyczące kultury Głuchych.
Początkiem naszej współpracy (mojej
i Michała Justyckiego) są działania edukacyjne. Spotkaliśmy się w obszarze edukacji, gdzie ja, pracując w Dziale Edukacji,
chciałam współpracować ze społecznością
Głuchych, no i Michał z Kingą Justycką byli
mocno zaangażowani w działania na rzecz
dostępności Głuchych, więc nasza praca
zaczęła się organicznie rozwijać. Po roku
współpracy z Michałem jako osobą z zewnątrz muzeum zatrudniło go w Dziale
Edukacji, to był 2018 rok. Współpracowaliśmy od 2017 roku, a w 2018 roku zaczęliśmy realizować pełen program włączający
dla osób Głuchych. Zależało nam na tym,
by udostępnić zbiory Muzeum Śląskiego i
ofertę programową, edukacyjną, osobom
Głuchym. Dla mnie to było też zupełnie
nowe doświadczenie, które mocno mnie
wciągnęło i zainteresowało jako antropologa kultury. Tak ten program zaczął się
rozwijać, od działań edukacyjnych, przez
seminaria, warsztaty, działania, do których zapraszaliśmy inne osoby Głuche.
Chcieliśmy stworzyć dla nich przestrzeń,
w której mogą opowiadać o sobie, o swojej społeczności i o problemach osób Głuchych. W pewnym momencie ja też bardzo wyraźnie zobaczyłam, że to nie jest
problem grupy, która jest wykluczona tylko dlatego, że nie ma pewnych narzędzi
związanych z dostępnością, ale że to jest
problem grupy, która ma inną tożsamość
kulturową. Jest to związane z językiem
migowym i tak naprawdę wszystkie nasze
działania powinny się skupić wokół tego.
Chcemy mówić o tej społeczności jako
o społeczności kulturowo-językowej. Złożyliśmy wspólnie z Michałem propozycję

zrobienia takiej wystawy, by opowiedzieć
o tym, kim są Głusi i o ich kulturze przez
pryzmat sztuki. Tak małymi krokami zbliżaliśmy się do wystawy, a wszystkie materiały, które zbieramy od lat, są związane ze ścisłą współpracą ze środowiskiem
Głuchych. To ma charakter bardzo mocno
partycypacyjny. Włączamy w ten projekt
środowisko Głuchych w Polsce i poza granicami, w Europie czy nawet w Stanach
Zjednoczonych. Dzisiaj jest z nami Nancy
Rourke, której prace kupiliśmy do Muzeum Śląskiego, i są to pierwsze obiekty,
które mają stać się początkiem kolekcji
w Muzeum Śląskim. Mam nadzieję, że
tak się to będzie mogło dalej rozwijać.
Paulina Pikiewicz: Chciałam jeszcze
dopytać o sam tytuł wystawy, bo jak
wspólnie z Weroniką analizowałyśmy go
i sprawdzałyśmy w słowniku, co konkretnie znaczy słowo „głusza”, to zauważyłyśmy, że ma ono podwójne znaczenie.
Jedno oznacza „miejsce odludne, niezamieszkane”, a drugie określa „głuchą ciszę”. Chciałam zapytać, to może pytanie
do Michała, czy Głusi w Polsce są zadomowieni? Czy ta wystawa ma coś takiego
opowiadać? Gdzie jest społeczność Głuchych w Polsce? Czy ta wystawa da nam
odpowiedź na to pytanie?
Michał Justycki: Tak naprawdę w Polsce jest bardzo duża społeczność Głuchych, to po pierwsze. A po drugie, jesteśmy podzieleni, nawet my, Głusi. Są Głusi
bardzo dobrze wykształceni, pracujący
jako edukatorzy, nauczyciele, są Głusi robotnicy, zwyczajni ludzie. Tak samo, jak to
się dzieje w środowisku osób słyszących.
Jedno, czego nam brakuje w porównaniu z osobami słyszącymi, to brak słuchu.
Nie słyszymy dźwięków. „Głusza” to taka
metafora. Kiedy pokazuję Głuchym ten

''

znak, który powstał na potrzeby wystawy
jako nazwa „Głusza”, dziwią się. Tłumaczę im, że to chodzi o głuszę, o ciszę, ale
i o pustkę. Jest ono też spokrewnione ze
słowem „głuchy”. Mam również nadzieję,
że wystawa, którą robimy, będzie związana z wielkimi emocjami nie tylko dla nas.
Jestem przekonany, że mnóstwo osób
Głuchych przybędzie na naszą wystawę.
Wielu Głuchych pytało nas: „Dlaczego
»Głusza«? Skąd taka nazwa?”. W ogóle
nie znali takiego wyrazu, ale wytłumaczyłem im, jak my to rozumiemy, i teraz już
coraz więcej osób wie.
Weronika Stencel: Ja mam pytanie
do Nancy. Dagmara wspomniała o problemach i ciężkich tematach, które także
będą częścią wystawy i są związane z dyskryminacją osób Głuchych. Chciałam
zapytać o to, w jaki sposób na wystawie
będą omawiane pojęcia biowładzy i biopolityki? Czym one są w kontekście osób
Głuchych? Te tematy widać też w twórczości Nancy, która maluje.
Nancy Rourke: Sposób, w jaki maluję moje obrazy, to pokazanie symboli –
mimiki twarzy, dłoni, oczu i uszu, a także
pokazywanie emocji Głuchego człowieka.
Maluję w taki sposób po to, by słyszący ludzie próbowali nas zrozumieć – a przede
wszystkim nasze emocje – na skutek dyskryminacji. To jest takie moje narzędzie
do przekazania tego, co myślimy i co czujemy.
Weronika Stencel: Jeszcze dopytam
o jedno pojęcie. W twojej twórczości
przejawia się bunt przeciwko audyzmowi.
Czy mogłabyś wytłumaczyć słuchaczom
i nam, czym według ciebie jest audyzm?
Nancy Rourke: Tak, tak, oczywiście.

Maluję w taki sposób po to,
by słyszący ludzie próbowali nas zrozumieć – a przede
wszystkim nasze emocje – na
skutek dyskryminacji.
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Jest to związane z prawami człowieka.
My, Głusi, mamy prawo do dostępu do
informacji, ale mamy też prawo podzielić się z resztą społeczeństwa tym, jak
my przeżywamy dyskryminację, jak nas
uciszano przez wiele lat. To są nasze prawa. Nie tylko ja tworzę taką sztukę, gdzie
pokazywane są nasze problemy. My po
prostu mamy prawo do tego, by powiedzieć: „Jestem Głucha i walczę poprzez
moją sztukę, przez moje prace, których
wiele namalowałam”. To jest mój sposób
zakomunikowania światu, że nie zgadzam
się na dyskryminację.
Paulina Pikiewicz: Czy mogłabyś, Nancy, opowiedzieć, jakich doświadczyłaś
sytuacji, które dotknęły cię w świecie
sztuki? To one pogłębiają różnice między
nami.
Nancy Rourke: Tak, dotknęły mnie
takie sytuacje. Dla przykładu, w moim
poprzednim miejscu pracy, gdzie byłam
grafikiem, wielu słyszących w ogóle nie
miało pojęcia, że jestem w stanie rysować i zachowywali się w stosunku do
mnie bardzo nie w porządku. Byli okropni. Pamiętam co najmniej kilka wydarzeń,
o których wolałabym nie opowiadać, natomiast pokazuję je w mojej sztuce, na
moich obrazach. Ofiary dyskryminacji na
moich obrazach to jestem ja. I to są też
ci słyszący, którzy mnie wielokrotnie upokorzyli.
Paulina Pikiewicz: Wskazujecie na wystawie „Głusza”, że gest, język migowy,
którym się posługujemy i dzięki niemu
teraz możemy funkcjonować w naszej
rozmowie, jest tym elementem, który
może łączyć światy – osób niesłyszących
i słyszących. Mówimy o dyskryminacji, ale
wydaje mi się, że ta wystawa, która powstanie w Muzeum Śląskim, jest też takim
gestem łączącym te dwa światy. Czy tak ją
postrzegacie? To pytanie do Michała.
Michał Justycki: Wyobraźmy sobie,
że nam zabroniono używania języka migowego. W jaki sposób moglibyśmy się
komunikować? W ogóle nie moglibyśmy!
Dwie Głuche osoby, gdyby nie mogły między sobą migać, nie byłyby w stanie się
porozumieć. Słyszący przez wiele lat zmuszali nas do tego, żebyśmy mówili. Bardzo
często zdarzały się takie zachowania jak
„papugowanie”. Jest taki obraz głuchego
malarza, który już nie żyje, gdzie umieszczona jest papuga – ona mówi, ale niewyraźnie. Jest jak Głuchy, który nie potrafi
pięknie mówić, choć tego oczekują słyszący. Język migowy jest piękny i jest językiem, który zawiera się w naszej kultu-

rze, pomaga nam w wyrażeniu siebie. To,
że wymuszano na nas mówienie, zawsze
było obarczone ryzykiem. Jedni z nas potrafili, a inni zupełnie nie, dlatego język
migowy to nasz podstawowy język. Natomiast język polski jest naszym drugim
językiem i zawsze musimy posługiwać się
obydwoma.
Weronika Stencel: Można powiedzieć,
że język migowy jest językiem przestrzenno-wizualnym, szerokim, który mieści
w sobie wyraziste gesty. Chciałam podpytać Nancy, jak to się stało, że wpadłaś
na pomysł stworzenia obrazu „Głucha
Mona Lisa” w 2020 roku? Tam też pojawia się taki gest z palcem wskazującym,
który unosi się w górę i oznacza „uważność”. To bardzo śmiały gest artystyczny.
Jak to się stało, że postanowiłaś na swój
sposób stworzyć takie dzieło?
Nancy Rourke: Dobrze, opowiem.
Mona Lisa jest malowana przez wielu
malarzy, są przeróżne wersje artystyczne

tego obrazu. Wielu artystów maluje, kopiuje ten obraz na swój własny sposób –
jest Mona Lisa z innymi włosami, w innym
stroju, a ja nie widziałam jeszcze, żeby
ktoś namalował Mona Lisę jako głuchą.
Zdecydowałam, że ja to zrobię i że to będzie widać. Chciałam, żeby inni zobaczyli
i żeby też ona zobaczyła, jak to jest być
głuchą. Dodałam te ręce, które są mocne.
Wskazują na usta i na ucho, czyli pokazują, że Mona Lisa nie słyszy i nie potrafi
mówić. Kolory, których używam w moich
obrazach – czerwony, niebieski i żółty –
wzmacniają to, ale też są mocnym wyróżnikiem mojej twórczości.
Paulina Pikiewicz: No właśnie, w prezentacji, którą miałyśmy okazję oglądać
przed rozmową, wskazujesz, że każdy
z tych kolorów ma swoją symbolikę. To
też jest taki motyw przewodni wszystkich
twoich prac. Wskazujesz, że kolor czerwony oznacza siłę, żółć sugeruje nadzieję,
światło, które jest potrzebne Głuchym do
zobaczenia języka migowego i zrozumie-
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nia go, a niebieski kolor oznacza oralizm,
audyzm i maskę życzliwości. O ten niebieski chciałam cię zapytać. Co oznacza „maska życzliwości” i ta fałszywa życzliwość?
Nancy Rourke: Dobrze. Kolor niebieski
symbolizuje również zamknięcie, miejsce
naszych traum. To takie miejsce, w którym się chowamy. Kolor niebieski to nasz
schowek. Na niebiesko maluję traumy,
w ten sposób przekazuję moje złe wspomnienia, które zamykają się, bo są przekazywane na obraz. To jest też inne znaczenie tego koloru.
Chciałabym dodać, że kolor czerwony
oznacza siłę, ale też miejsce, na którym
stoimy, gdzie pokazujemy nasze prawa i to, że my mamy moc, że możemy.
Czerwień jest żywym kolorem, pokazuje
ruch. Natomiast w żółci chodziło mi o to,
by pokazać nadzieję i żebyśmy zauważyli
to, co będzie w przyszłości, nie obracali
się do tyłu, żebyśmy kontynuowali naszą
działalność. To też światłość, oczywiście.
My, Głusi, potrzebujemy światła, żeby się
skomunikować.
Weronika Stencel: Te kolory wydają
nam się bardzo wyraziste. Chciałam zapytać Dagmarę – kiedy pierwszy raz zobaczyłaś obrazy Nancy? Jak to było, kiedy
pierwszy raz rozmawiałyście i wydarzał
się między wami pierwszy kontakt? I kiedy postanowiłyście, że będziecie współpracować i tworzyć ten projekt?
Dagmara Stanosz: Po raz pierwszy
zobaczyłam obrazy Nancy na stronie internetowej, a później w publikacji. Wiedziałam, że jest to artystka, która zajmuje się nurtem nazwanym deaf art. Moje
pierwsze odczucia mówiły o tym, że to
są bardzo, bardzo silne obrazy, które są
dojrzałe artystycznie. One wchodzą też
w dyskusję z historią sztuki, nawiązują
do znanych dzieł w sposób bardzo świadomy, a jednocześnie zawarta jest w nich
symbolika dotycząca kultury Głuchych
i ich problemów. Dla mnie to był przykład silnie oddziałujących obrazów, które
łączą w sobie elementy istotne w sztuce
krytycznej, czyli bardzo odważne, konceptualne podejście do tematu. To też
odsłanianie tematów, które są kontrowersyjne, trudne, a z drugiej strony jest
to głos osoby, która jest przedstawicielem
grupy, o której opowiada. Jest autentycznym głosem, od środka. Moje pierwsze
spotkanie ze sztuką Nancy było bardzo
osobiste. To były moje osobiste odczucia
względem ekspresji, która oddziaływała
na emocje, ale też bardzo osobiste były
dla mnie odniesienia do wątków histo-
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rycznych – związanych z historią Europy,
Polski, z Holocaustem. Bardzo dużo jest
takich odniesień, które mnie zaskoczyły.
Jest to dojrzała sztuka z silnym ładunkiem
emocjonalnym. Kolejne spotkanie z Nancy to była rozmowa online. Rozpoczęliśmy z Michałem serię wywiadów, które
robiliśmy z artystami, spotykając się na
platformie Zoom. Mogliśmy w obecności
tłumacza amerykańskiego języka migowego porozmawiać z artystką i poznać
się. Stwierdziliśmy, że chcemy te obrazy
kupić. Duży wkład miał też tutaj Michał
Burdziński, kierownik Działu Sztuki, który
zobaczył wartość tych obrazów. Wspólnie jako kuratorzy podjęliśmy decyzję, że
bardzo chcielibyśmy te obrazy włączyć
do projektu „Głusza”, a najlepiej kupić do
Muzeum Śląskiego na stałe, by budować
kolekcję nurtu deaf art.
Weronika Stencel: Właśnie o tym nurcie chciałam jeszcze powiedzieć. Dla naszych słuchaczy warto wspomnieć, że jest
to nurt w sztuce, który swoje korzenie ma
wśród Głuchych artystów w Stanach Zjednoczonych. Jego prekursorką jest Nancy
Rourke. Bardzo się cieszymy, że bezpośrednio się stykamy z jej opinią, jej zdaniem i wyobrażeniem na temat tej sztuki.
Chciałam jeszcze dopytać odnośnie do tej
symboliki w sztuce Głuchych – jak do tego
podchodzić, czy to jest tak, że wszystkie
sztuki tworzone przez słyszących to deaf
art, czy wyłącznie te, które zawierają
w sobie tę symbolikę? Wyczytałyśmy
z Pauliną w internecie, że ta sztuka dopiero rozwija się w Polsce i tak naprawdę
bardzo mało instytucji i muzeów znajduje
dla niej przestrzeń. Cieszymy się, że w Katowicach dzieje się to właśnie w Muzeum
Śląskim. Jednak jak podchodzić do tej
sztuki pod względem rozpoznania tych
dzieł? Które można zaliczyć do deaf artu?
Pytanie do Michała.
Michał Justycki: Pytanie jest trudne.
Głusi artyści tutaj tak naprawdę nie malują jak Amerykanie tworzący w stylu
deaf art. W Ameryce powstał taki ruch
o nazwie De’VIA, który walczył z audyzmem i tworzył sztukę mocno związaną z Głuchymi. W Polsce mamy bardzo
dużo utalentowanych artystów, ale ich
sztuka nie weszła do nurtu deaf art. Ten
manifest został ogłoszony w 1989 roku,
natomiast w Polsce o nim nie wiedzieliśmy. Myślę, że u nas gdzieś w 2000 roku,
może w 1990 roku, coś takiego weszło.
Na przykład w Moskwie był artysta, nieżyjący już w tej chwili, który jako jedyna,
wyjątkowa osoba Głucha, tylko on malował w tym nurcie. W Polsce mamy kil-

ku, dosłownie kilku artystów malujących
deaf art, ale nie są to artyści malujący tak
jak Nancy. Najczęściej Głusi artyści malują
pejzaże, abstrakcje. Bardzo zainteresował
mnie manifest De’VIA, który pomaga nam
w tych obrazach odnaleźć siebie, swoje
traumy i dyskryminacje. My, Głusi, nie jesteśmy doskonali w języku polskim, za to
jako artyści jesteśmy w stanie przynieść
sobie ulgę, jak również uświadomić innym, że jesteśmy dyskryminowani, że zabraniano nam i nadal zabrania się czasem
migania, pokazywania tego, co czujemy.
Czasami na obrazach są pokazane odcięte
dłonie, i to jest metafora. Nie chodzi o to,
że nam odcinano dosłownie te dłonie,
ale czasem po prostu zabraniano nam
używać naszego języka. Natomiast Głusi artyści, którzy malują pejzaże, to inny
temat. Możemy się nad tym pochylić,
powiedzieć, że jest to piękne i po prostu
zapomnieć. Natomiast deaf art to nurt,
który pokazuje naszą siłę, jest w tym też
trochę polityki. To nie jest proste. A doskonały podział pomiędzy deaf art i Głuchymi artystami, którzy po prostu malują,
nie jest taki prosty. Nancy jeszcze chciała
coś dodać.
Nancy Rourke: To jest podobnie jak
z parasolką. Ma ona swój kształt, ma swoje części. W jednej części jest doświadczenie Głuchych, w drugiej części są Głusi,
którzy nie pokazują swojego doświadczenia jako Głusi (są to po prostu obrazy,
piękno) – oni nawet często mówią, że nie
są dyskryminowani, że wszystko jest OK.
Jednak znam ich i to nieprawda. Najprawdopodobniej się boją, nie są gotowi na to,
by się pokazać, by opowiedzieć o swoich
emocjach. Natomiast ci, którzy tworzą
w deaf arcie – w nich się gotuje, oni mają
dosyć dyskryminacji, audyzmu, chcą obudzić świadomość społeczeństwa, bo sami
się dawno obudzili i dowiedzieli się, że
mogą. Chcą pokazać słyszącym, że oni tutaj są i nie pozwolą na to, by być dyskryminowani.
Paulina Pikiewicz: No właśnie, to podkreślacie wspólnie, że w nurcie deaf art
jest silny czynnik polityczny, wyrażający
sprzeciw wobec zastanej sytuacji społecznej, w której są umiejscowione osoby
Głuche. Chciałam podpytać o jeden z twoich obrazów, Nancy. Przedstawia on tłum
ludzi z podniesionymi dłońmi zwróconymi w stronę nieba. Ludzie wpatrują się
w niebo ponad sobą, a podpis pod tym
obrazem jest taki: „Język migowy nowej
ery zwycięży”. To jest wręcz rewolucyjne
hasło! Chciałabym, byś nam wytłumaczyła, co oznacza ten „język nowej ery”

''

Ofiary dyskryminacji na moich obrazach to jestem ja. I to
są też ci słyszący, którzy mnie
wielokrotnie upokorzyli.

i czym miałoby tutaj być zwycięstwo?
Nancy Rourke: Tak, język nowej ery.
Ten obraz jest związany z historią, z wydarzeniami, które miały miejsce w przeszłości. Pokazuję na nim historię, która już się
skończyła, i patrzenie w przyszłość z nadzieją. Chciałam pokazać, że mam nadzieję, że stare zasady już nie będą ważne, że
stereotypy zostaną przełamane i że w tej
chwili język migowy zacznie być używany. I że pozwoli nam się go używać jako
naszego języka naturalnego, że będziemy
mieli prawo z niego korzystać dla lepszej
komunikacji.
Paulina Pikiewicz: Podkreślamy właśnie w naszej rozmowie, że chcecie wywalczyć poprzez swoje działania prawo
do używania języka migowego. Zastanawiam się, w jaki sposób to prawo jest
wam odbierane? Kiedy czujecie, że nie
macie możliwości wypowiedzenia się?
Pytanie do Michała.
Michał Justycki: W 1880 roku na kongresie w Mediolanie wszystko się zepsuło. Wtedy zabroniono nam używać języka
migowego. Nakazano metodę oralizmu.
Gdyby kongres się nie odbył lub podjęto
by na nim inne decyzje, wszystko byłoby
inaczej. Byłoby więcej tłumaczy, wszyscy
mogliby się posługiwać językiem migowym. Natomiast wtedy podjęto katastrofalną dla nas decyzję i dlatego nawet w

tej chwili edukacja dzieci głuchych, młodzieży głuchej jest w bardzo złym stanie.
To jest czarna plama w historii. Osoby słyszące, ale również osoby niesłyszące piszą o tym, że to było najgorsze. Kongres
w Mediolanie wprowadził wszystko, co
mogło być dla nas złe. Zabroniono migać.
Teraz oczywiście żyjemy już w innych czasach, Głusi mogą pracować na zwyczajnych stanowiskach, niektórzy jako edukatorzy, nauczyciele, ale wielu z nich nie jest
przyjmowanych do pracy. Dlatego oni nie
decydują się nawet na studia, z tego powodu, że się boją, że i tak nie znajdą pracy. Ten stereotyp ciągnie się wśród osób
słyszących – uważają, że nie są w stanie
się porozumieć z osobami głuchymi, bo
nie znają języka migowego. Oceniają nas
też przez pryzmat tego, jak mówimy. Na
przykład „ty mówisz brzydko, a twój kolega mówi bardzo ładnie”. Powiedzcie mi,
jakie to ma znaczenie? To tak, jakbyś opisywał psa – „twój pies jest brzydki, bo ma
brzydkie uszy, a mój jest ładniejszy”. Nie
powinniśmy być tak traktowani, to nie
jest nasza wina, że mówimy niewyraźnie.
Wolelibyśmy móc używać własnego języka.
Nancy Rourke: Gdybyśmy nie mieli
języka migowego, nie byłoby nas i naszej
kultury. Gdyby umarł język, umarłaby
również nasza kultura i wygrałby oralizm.
To jest zabójstwo dla nas.

Weronika: Skoro rozpoczęliśmy też temat zetknięcia się osób Głuchych z osobami słyszącymi – chciałam podpytać
Dagmarę, czy macie kontakt z rodzinami
CODA, czyli słyszącymi dziećmi niesłyszących rodziców? Przedstawienie tego
tematu ma również pojawić się na wystawie i ma pokazywać relacje, sposoby porozumiewania się takich rodzin.
Dagmara Stanosz: Tak, mamy kontakt.
Irena Piecha jest CODA. Na wystawie
nie tylko wątek CODA będzie poruszany.
Sama wystawa dotyczy szeroko pojęcia
komunikacji. CODA to przykład dzieci,
które wychowują się w domach rodziców
Głuchych. Ale tych sytuacji na pograniczu jest o wiele więcej. Mamy również
kontakt z osobami, które są słabosłyszące bądź mają duży ubytek słuchu czy są
zaimplantowane. Posługują się dobrze
językiem fonicznym, ponieważ zostały dobrze zrehabilitowane, ale to nie znaczy, że
czują przynależność do świata słyszących.
Takie osoby często są nigdzie. Cienie, które przemykają między światem słyszących
a światem Głuchych. Takie osoby często
dopiero jako dorośli uczą się języka migowego. Wtedy odkrywają swoją tożsamość, która jest związana bezpośrednio
z językiem. Mogą w pełni wyrażać siebie,
porozumiewać się z przyjaciółmi w sposób najbardziej dla nich komfortowy. Sytuacje na pograniczu komunikacyjnym są
bardzo ciekawe i my na wystawie chcemy
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na to zwrócić uwagę. Problemem nie jest
to, że my – jako słyszący – mamy włączyć
Głuchych do wspólnego działania. To zakładała metoda oralna, o której wspominali już Nancy i Michał. Ale tak się nie da.
Język migowy jest przede wszystkim językiem, który rozwija się tak samo jak języki
foniczne. Dziecko, które rodzi się głuche,
naturalnie uczy się języka migowego. Jeśli
nie słyszy, ma bardziej wyostrzony zmysł
wzroku, dlatego łatwiej mu się nauczyć
języka migowego jako pierwszego dla niego języka. Dla nas ważne jest, by w działaniach edukacyjnych mówić o dwujęzyczności. To ważne, by dzieci głuche uczyły
się języka migowego na równi z językiem
polskim. Podobnie słyszący – jeśli uczą się
języka migowego, lepiej rozumieją świat
Głuchych. Jest to skomplikowany problem w obszarze edukacji, ale to się może
zmienić. Każde dziecku powinno mieć
możliwość rozwoju w języku naturalnym
dla niego. My dążymy właśnie do tego, by
dwujęzyczność obowiązywała w polskich
szkołach.
Paulina Pikiewicz: Czy można zaobserwować już jakieś oddolne działania w Polsce, obok projektu „Głusza”, które próbują zmieniać sytuację osób Głuchych?
Dagmara Stanosz: Jeszcze nie w klasycznym systemie edukacji, który jest bardzo skostniały. Na przykład w muzeach
bardzo się zmieniła sytuacja Głuchych.
W przeciągu ostatnich kilku lat możemy
obserwować dużo większe zainteresowanie dostępnością muzeów dla osób
Głuchych. Jest to też związane z wprowadzeniem ustawy o dostępności. Na pewno jest to związane także z powstaniem
pracowni lingwistyki migowej, co umożliwia podjęcie studiów dla osób zainteresowanych. Już nie tylko z surdopedagogicznego punktu widzenia jako elementu
rehabilitacji, ale przede wszystkim filologicznego. To jest też trend, który zaczyna
się rozwijać w całej Europie. W pandemii
osoby Głuche zaczęły się upominać o dostęp do informacji. Pojawiły się wtedy
pytania i prośby o tłumaczy migowych,
o potrzebę obecności tłumacza migowego w mediach i jakość tej obecności – nie
mała ikonka schowana w dole ekranu, ale
na tyle widoczna, by z łatwością można
było zrozumieć przekaz. Do mainstreamu
w sztuce wchodzą również artyści Głusi,
np. Daniel Kotowski w Polsce. Jest autorem bardzo krytycznych prac, wypowiedzi performatywnych. Pokazują problem
audyzmu, dyskryminacji osób Głuchych
w społeczeństwie – są emigrantami we
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własnym kraju. Teoretycznie konstytucja
daje prawa Głuchym, ale w praktyce nie
mają dostępu do wielu rzeczy. To jest nadzieja na kolejne zmiany również w systemie edukacji.
Paulina Pikiewicz: Termin „emigranci
językowi” – pojawiał się kilka razy w scenariuszu do waszej wystawy. Z czym wiąże się taka emigracja na co dzień? Kim jest
emigrant językowy? Michale, czy mógłbyś
wyjaśnić ten termin?
Michał Justycki: Chciałbym jeszcze na
chwilę wrócić do tematu obrazów, jeśli
pozwolicie. Dlaczego muzeum zdecydowało się akurat na zakup obrazów Nancy?
Ja jestem edukatorem dla osób niesłyszących w Muzeum Śląskim. Często Głusi pytają mnie o to, czy muzeum posiada obrazy artystów niesłyszących. Wtedy muszę
odpowiedzieć – no nie. W muzeum nie
mamy, ale ogólnie one istnieją. Już od
wielu lat analizuję historię artystów Głuchych, ale znam też historię sztuki osób
słyszących. Wiele opowiadam o tym, że
jest sztuka Głuchych, że byli i są artyści
Głusi. Chcę, żeby świadomość Głuchych
oraz osób słyszących wzrastała na ten temat. Dlaczego tak mało mówi się o Głuchych artystach i o naszej sztuce? To jest
niesprawiedliwe. Dlatego ja staram się
opowiadać jak najwięcej o historii Głuchych artystów i ich sztuki. Oprowadzam
też dzieci, i dzięki moim opowieściom ich
poczucie tożsamości pojawia się i wzrasta
poczucie wartości. Widzą piękne obrazy,
które namalował Głuchy artysta, wtedy
dziecko wie, że i ono może tak tworzyć.
Wpływa to na jego wyobraźnię, pozwala
zapomnieć o negatywach życia i o byciu
Głuchym. Pozwala skupić się na dziele
sztuki, wyciągnąć z niego jak najwięcej
emocji. Jeśli dziecko widzi, że są Głusi nauczyciele, Głusi inni pracownicy w miejscach, które są uznane, wtedy dziecku
lepiej się żyje. Żyjemy w jednym świecie.
Słuchajcie, dlaczego on jest tak mocno
podzielony? Nie powinno tak być, nie powinniśmy być tak bardzo osobni.
Wracając do tematu emigrantów językowych… powiedziałbym tak: my,
Głusi, nie jesteśmy obcy. Jesteśmy ludźmi i obywatelami tego samego kraju.
Wszyscy urodziliśmy się na tej samej
ziemi. Nieważne, czy w lesie, czy w szpitalu. Czy przyjechałem z innego kraju. Ja
jestem człowiekiem, jestem naturalny.
I tak samo Głusi – chcą być traktowani
jak ludzie. Dlaczego zmienia się naszą naturę? Przecież drzewa też rosną krzywe.
Nie wszystkie są od linijki. Dlaczego dzie-

ciom wszczepia się implanty? Tylko po to,
żeby słyszały. Przecież drzew nie przycina
się w taki sposób, by rosły jednakowo.
Uważam, że należy każdemu człowiekowi
pozostawić jego naturę. Rodzice, którym
rodzi się Głuche dziecko, nie powinni być
nieszczęśliwi z tego powodu. Większość
rodziców postrzega to jako tragedię. Głuche dziecko, które jest zaimplantowane,
jest pomiędzy światami. Znam wielu Głuchych, którzy dostali implant, ale porzucili
go, ponieważ chcą być częścią świata Głuchych. Myślę, że tutaj wina leży po stronie
rodziców. Mówią – dziecko będzie miało
problemy komunikacyjne, więc decydują
za niego. Uważam, że nie mają do tego
prawa, ale niestety tak się dzieje.
Weronika Stencel: Chciałam zapytać,
wychodząc z tematu malarstwa i działań
edukacyjnych, czy widzieliście film „Sound of metal”? Co o nim myślicie? Główny bohater traci słuch i wchodzi do wspólnoty osób Głuchych, ale bardzo trudno
mu zaakceptować swój aktualny stan.
Dagmara Stanosz: Ten film pokazuje temat, wokół którego cały czas się kręcimy.
Zagadnienie tożsamości – osoba, która
posługiwała się językiem fonicznym i była
słysząca, w chwili, gdy traci słuch, dalej ma
język. Ma inne problemy. Może próbować
poznać osoby Głuche, ale jest to związane
z doświadczeniem nagłej utraty kontaktu
ze światem dźwięków. Ale oni dalej mają
język. Mogą na przykład pisać. To zresztą
pojawia się w filmie. Motyw terapii poprzez pisanie, której główny bohater próbuje. U osób Głuchych od urodzenia, dla
których naturalnym językiem jest język
migowy, to jest trochę inna sytuacja. Głusi mają język, a funkcjonują w krajach, w
których dominującym językiem jest język
foniczny. To jest taki paradoks. My jako
osoby słyszące często poznajemy wiele
kultur. Poznajemy język chiński, japoński,
francuski, rosyjski. Fascynuje nas egzotyka krajów, których nie znamy. Natomiast
nie zdajemy sobie sprawy, że Głusi tworzą odrębną kulturę. Nie postrzegamy ich
w modelu społecznym, tylko medycznym
– jako osoby z niepełnosprawnością. Nie
uznajemy tak naprawdę ich tożsamości.
Weronika Stencel: W tym filmie zaciekawiło mnie to, że pokazana tam wspólnota Głuchych nie traktowała tego jako
schorzenie. Oni po prostu uważali, że tak
jest. Można być ze sobą wciąż blisko, traktować się z szacunkiem. To chyba też łączy
się z tym, o czym mówisz.

Dagmara Stanosz: Tak, język migowy
umożliwia funkcjonowanie dokładnie
w taki sam sposób, w jaki funkcjonują
słyszący. Natomiast słyszący musiałby
zmienić swój sposób myślenia, musiałby
przejść do tej kultury, by zaakceptować
samego siebie.
Weronika Stencel: Główny bohater nie
potrafi się z tym pogodzić. Zetknięcie tych
podejść i wyobrażeń jest ciekawie przedstawione w tym filmie.
Dagmara Stanosz: Tam jest jeszcze ciekawy wątek, ale też kontrowersyjny. Pokazany jest w filmie w bardzo sugestywny
sposób. Główny bohater myśli, że jeżeli
zdecyduje się na implant, to nagle wszystko wróci do stanu sprzed utraty słuchu.
Później przeżywa rozczarowanie, że to tak
nie działa. To nie jest naturalny powrót do
świata słuchu. Sprawia mu ból. Reżyser
pozostawia nas z pytaniem – czy implanty
są dobre?
Nancy Rourke: Ja mam taką opinię na
ten temat: bardzo dobry film, ale temat
implantów w mojej opinii trochę błędnie
pokazuje tę tematykę. Bohater, który dostaje implant, słyszy nawet dźwięk swojego głosu jako sztuczny, mechaniczny. Jest
mocno rozczarowany. Jego partnerka nie
w pełni go akceptuje. Nie wie, czy jest
Głuchy, czy słyszący. Odwiedzają wspólnie
rodziców partnerki, gdzie jest impreza.
Główny bohater czuje, że implant w ogóle nie rozwiązał jego problemów. Natomiast kiedy przebywa z Głuchymi dziećmi w szkole dla Głuchych, dowiaduje się
wielu rzeczy na temat kultury Głuchych.
Pokazuje dźwięki chłopcu, który siedzi na
górze zjeżdżalni. Pokazuje mu bębnienie,
rytm. Chłopakowi to się podoba. To jest
kultura Głuchych. Odczuwanie dźwięków
jako wibracji. Również jak Głusi siedzą
przy stole, który zawsze jest okrągły po
to, by wszyscy nawzajem się widzieli. Jest
wtedy wesoło, przyjemnie. Jeśli ktoś chce
zwrócić uwagę na siebie, może dotknąć
ramienia tej osoby. Na szczęście z tego
filmu można dowiedzieć się wielu prawdziwych rzeczy o kulturze Głuchych. Natomiast podobała mi się końcówka filmu.
Kiedy główny bohater ściąga implanty.
Bohater nauczył się być Głuchym i zaakceptował ciszę w sobie. Tak myślę.
Michał Justycki: Ja filmu nie widziałem,
ale chciałbym Wam opowiedzieć o kulturze Głuchych. Są słabosłyszący. Są osoby,
które straciły słuch w starszym wieku. Są
osoby, które niedługo stracą słuch i są też
ci, którzy od urodzenia nie mają słuchu.

Czy wszyscy należą do jednego worka pt.
„Kultura Głuchych”? Chyba nie. Osoby
słabosłyszące, szczerze mówiąc, nie należą do kultury Głuchych. My, w kulturze
Głuchych, nie mówimy, tylko migamy. Natomiast słabosłyszący bardzo często całkiem dobrze mówią, a zdarza się, że nie
znają języka migowego. W mojej opinii
to jest właściwie subkultura. Robię w tej
chwili badania nad kulturą Głuchych – jak
zachowują się ludzie, którzy nie używają
mowy, nie używają słuchu, ponieważ go
nie mają. Jak należałoby nazwać tych zaimplantowanych, tych, którzy niedawno
stracili słuch? W mojej opinii to wszystko
nie jest to samo. Jeśli ten worek otworzymy, to widzimy, że to masakra przecież.
Trzeba by to uporządkować. Są Głusi, tak
zwani czyści Głusi, Głusi od urodzenia. Ale
osobno, obok, powinni być ci niedosłyszący. To jest problem matematyczny. Nie
jesteśmy wszyscy w jednej kulturze i nie
wszyscy kierujemy się tymi samymi zasadami. Sprawa nie jest prosta. Nie wszystkich Głuchych czy niesłyszących można
określić jako należących do naszej kultury.
Niestety, spojrzenie, o którym mówiliście,
to z perspektywy medycznej, mocno nas
dyskryminuje. Tylko dlatego, że nie słyszymy, mówi się nam: „nie możesz studiować, nie możesz pracować jak słyszący”.
Trzeba zrobić większe badania, żeby odpowiedzieć na pytanie – czy niedosłyszący albo CODA dzieci też należą do kultury
Głuchych? Przecież oni mówią i migają.
Czy jesteśmy w stanie zaakceptować ich
w naszej kulturze? To też jest trudne.
Nancy Rourke: Wracając do filmu. Bohater, który stracił słuch, nauczył się odbierać świat w sposób wizualny. Zawsze
słyszał, a teraz przestał. Sposób jego postrzegania zmienił się, a dzięki temu zmienił się też jego świat.
Weronika Stencel: Chciałabym odwołać się do badań, o których przed chwilą
wspominał Michał. Paulina też wspominała, że zastanawia nas niematerialne
dziedzictwo osób Głuchych i to, czym
zajmuje się projekt „Głusza”. W jaki sposób przechowywać, porządkować, zachowywać w muzeum takie dzieła i całe
dziedzictwo osób Głuchych. Czym jest ta
niematerialność? Czy jest to bezpośrednio związane z dźwiękiem?
Dagmara Stanosz: Z dźwiękiem raczej
nie. Myślę, że my z Michałem mamy dwie
perspektywy. Ja patrzę bardziej z perspektywy antropologa kultury. Natomiast
Michał patrzy z perspektywy przedstawiciela własnego środowiska. Trochę inaczej

również pewne rzeczy nawet definiujemy.
Myślę, że to jest dobre. Perspektywy muszą się różnić. Dlatego ja jestem słysząca,
a Michał jest Głuchy. Mamy zupełnie inne
spojrzenie. Niematerialne dziedzictwo
kultury to przede wszystkim są języki migowe na świecie i to, co się z nimi wiąże. Jest ono bardzo zróżnicowane. Różni
się ze względów geograficznych, historycznych, regionalnych. W przeszłości
trudno było dokumentować kulturę Głuchych i niewiele osób to robiło, dlatego
że sami Głusi nie opisywali swojej historii
ze względu na brak możliwości. Obecnie
nowe media, internet – pozwalają nam
to robić. Możemy rejestrować wypowiedzi Głuchych. Nagrywamy osoby Głuche
i chcemy zachować informacje o tym,
jak funkcjonują obecnie – tu i teraz. Również rejestrujemy wypowiedzi starszych
osób, żeby zobaczyć, jakim językiem migowym posługiwano się dawniej. Jest to
także materiał badawczy dla językoznawców, historyków. To jest bardzo ważne
niematerialne dziedzictwo kultury, czyli
historia kultury Głuchych opowiadana
przez samych Głuchych. Zupełnie nowe
są autonomiczne gatunki wypowiedzi czy
tekstów kultury, które powstają w środowisku Głuchych. Nie da się ich przełożyć
na przestrzeń kulturową słyszących. Jeżeli mamy visual vernacular jako gatunek
wypowiedzi poetyckiej w języku migowym, to nie znajdziemy odpowiednika
w świecie słyszących. Poezja migowa jest
totalnie niezależna i również nie da się
jej przełożyć. Ma swoje odrębne gatunki. Jest tak samo sklasyfikowana, jak w
literaturze w językach fonicznych. To nie
jest to samo co pantomima. Czasami słyszący bardzo upraszczają pewne rzeczy
i wydaje im się, że język migowy to po
prostu gesty. Tak nie jest. Język migowy
ma swoją strukturę, gramatykę, składnię,
czyli wszystko to, co ma język foniczny,
tylko w przełożeniu na przestrzeń, mimikę, znaki. Podobnie jest z wypowiedziami
o charakterze artystycznym. Dopiero od
niedawna to dziedzictwo może być dokumentowane. Wcześniej nie było do tego
narzędzi. Nawet gdy z Michałem pytamy
w innych muzeach o historię Głuchych,
dokumenty, informacje na temat życia
Głuchych, to tego nie ma i być nie może.
My podkreślamy wartość języka migowego, że jest to niematerialne dziedzictwo,
i tak powinniśmy to traktować. Sama kultura, to, jak oni funkcjonują, jakie mają
wewnątrz swojej grupy zwyczaje i zachowania – to też jest niematerialne dziedzictwo kultury. My, słyszący, mamy to
w swojej tradycyjnej obrzędowości, opisujemy to z punktu widzenia etnograficz-
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nego. To samo jest w kulturze Głuchych.
Tylko dopiero teraz zaczynamy patrzeć na
Głuchych jak na grupę kulturową, a nie jak
na osoby z niepełnosprawnością słuchu.
To jest ten przełom.
Michał Justycki: Edukacja. Przypominam sobie nauczycieli, którzy zmuszali
mnie do tego, bym pięknie mówił. Pokazywali mi, że mogę to robić bez użycia
rąk i mimiki. Sami nawet zasłaniali swoje
usta i mówili do mnie, a przecież ja nic nie
słyszałem! Powtarzali jeszcze raz, prawdopodobnie głośniej, z zasłoniętymi ustami.
Wyobraźcie sobie, jak się wtedy czułem.
A gdybym ja do nich migał, a potem wziął
ręce do tyłu i zamigał z rękami do tyłu?
Nawet jeśliby znali język migowy, przecież nie zrozumieliby mnie. Co złego jest
w języku migowym? Wyobraźcie sobie
sytuację dziecka Głuchego w rodzinie słyszących. Najczęściej jest tak, że nawet jeśli
Głuchy dorosły jest zapraszany do rodziny
słyszącej, czuje się zupełnie jak odludek.
Nie rozmawia się z nim. Nie ma żadnej
komunikacji. Wszyscy rozmawiają, traktuje się go jak psa. Przecież powinno się
komunikować. Jeśli jest ktoś niesłyszący,
powinna znaleźć się chociaż jedna osoba,
która zna język migowy. Znam sytuację
chłopaka, który wyjechał do innego miasta. Porzucił rodziców słyszących, dlatego
że nie miał z nimi żadnego kontaktu. Rodzicom było bardzo przykro i zdecydowali
się na udział w kursie języka migowego.
Dopiero wtedy odzyskali syna. Język jest
bardzo ważny.
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Paulina Pikiewicz: Kończąc naszą
wspólną dyskusję w studiu w Chorzowskim Centrum Kultury na temat wystawy
„Głusza”, chciałabym zapytać ciebie, Michale, o jeszcze jedną rzecz. Na początku
naszej rozmowy wyraziłeś pewien smutek. Powiedziałeś, że wasze środowisko,
środowisko Głuchych, jest podzielone. Ale
my też jako środowisko polskie jesteśmy
wobec siebie podzieleni. Czy można tę
wystawę traktować jako coś, co ma przeciwdziałać tym podziałom? Czy jest w tym
utopijne marzenie, byśmy jednak połączyli się, niezależnie od tego, czy pochodzimy
ze świata słyszącego, czy niesłyszącego?
Michał Justycki: Gdyby w sejmie było
chociaż kilka osób Głuchych. Jako posłowie. Gdyby w Prawie i Sprawiedliwości był
chociaż jeden Głuchy. W PO powiedzmy
dwóch. Wtedy nasz świat byłby zupełnie inny. Może to by pomogło i ułatwiło
te zmiany. Gdyby prezydent był słabosłyszący, a nawet Głuchy. Polski Głuchy prezydent… uuu… wtedy ta zmiana nastąpiłaby bardzo szybko. Role by się odwróciły.
Gdyby maszyniści w tramwaju byli Głusi,
pojechalibyście z nimi? No nieee, maszynista powinien słyszeć. Ale w Stanach są
Głusi piloci samolotów. Małych co prawda, ale są pilotami. W Polsce jest to w dalszym ciągu niewyobrażalne. Może kiedyś
się to uda. Przecież nawet papież mógłby
być Głuchy. Nie wiadomo. To wszystko
jest możliwe. Czasy się zmieniają. Tak jak
czarnoskórym nadawano coraz większe
prawa, może i nam, Głuchym, będą nadawane coraz większe prawa. Może i my bę-

dziemy dyrektorami, prezesami, kto wie?
Ale to tylko rozmowa. Tak sobie rozmawiamy.
Paulina Pikiewicz: Ale z tym wyobrażeniem w takim razie pozostańmy. Dziękujemy Wam za tę rozmowę. Była ona dla nas
bardzo ważna. I mamy nadzieję, że słuchacze, którzy jej wysłuchają, pozostaną z tym
wyobrażeniem, o którym opowiadałeś na
koniec, Michale. Dziękujemy! Rozmawialiśmy o projekcie „Głusza. Niematerialne
dziedzictwo Głuchych w Europie” tworzonym przez Muzeum Śląskie w Katowicach.
My tutaj spotykamy się w studiu Radia
Klang w Chorzowskim Centrum Kultury.
Dziękujemy wszystkim naszym gościom –
Dagmarze, Michałowi, Nancy, Irenie i Damianowi, którzy pomagali nam tłumaczyć
całą rozmowę. Dziękuję Tobie, Weroniko,
z którą współprowadziłam tę audycję.
Przy mikrofonie Paulina Pikiewicz i Weronika Stencel.
Irena Piecha: Dziękujemy!

„Ucho na Muzeum” – Głusza
audycja realizowana wspólnie z Muzeum Śląskim w Katowicach
Opracowanie materiału:
Transkrypcja: Radio Klang
Korekta: Elżbieta Spadzińska
Opracowanie: Michał Justycki,
Dagmara Stanosz

"Polska.
Siła obrazu" w PJM
Henryk Weyssenhoff, „Scena szlachecka - Historia
kindżału. Historia jataganu", 1891
Prezentowana scena rodzajowa została zaaranżowana
wedle zasad akademickich: w atelier malarza, z użyciem historycznych rekwizytów i modeli dawnych strojów. Przedstawia komnatę wypełnioną orientalnymi przedmiotami,
w której toczy się rozmowa dwóch szlachciców, ubranych
w XVIII-wieczne kontusze przepasane pasami słuckimi.
Młodszy przygląda się jataganowi (to rodzaj tureckiego
noża bojowego), w tytule obrazu błędnie nazwanemu kindżałem. Starszy bohater zapewne opowiada, w jaki sposób
wszedł w posiadanie tej cennej broni. Na niskim ośmiobocznym stoliku, zdobionym intarsją z kości, który – co
warto zauważyć – był popularnym elementem wyposażenia pracowni artystów w dziewiętnastym wieku, stoi omszała butelka. Nad łożem, na wschodnim kobiercu wiszą
karabela i topór bojowy, prochownica, husarski hełm. Być

może pochodzą z czasów odsieczy wiedeńskiej. Obok znajdują się przedmioty zdobyte na pokonanych: turecki szyszak i wschodnia szabla. Całość, perfekcyjnie opracowana,
zdradza świetny warsztat malarski autora. Realistycznie
oddane szczegóły kompozycji, traktowanej jak wytworna martwa natura, to wyraz nostalgii artysty za barwną
tradycją kultury staropolskiej, w której mieszały się wpływy wschodnie i zachodnie, co nadało jej niepowtarzalny,
eklektyczny charakter. Historia kindżału to dość nietypowe
dzieło w twórczości Henryka Weyssenhoffa, malującego
głównie pejzaże. Ten powstały w Monachium obraz stanowi przykład charakterystycznego dla ówczesnego malarstwa zainteresowania Orientem. Jednocześnie przywołuje
złoty wiek wielokulturowej Rzeczpospolitej i okres jej militarnej potęgi.
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DO 1914 r.

I/2022

23

Aleksander Grodzicki, „Modlący się Żyd", 1893
Obraz Aleksandra Grodzickiego zatytułowany Modlący
się Żyd powstał w Monachium w ostatniej dekadzie dziewiętnastego wieku. To prawdopodobnie ostatnia, a zarazem jedyna zachowana praca tego przedwcześnie zmarłego artysty.
Malarz przedstawił postać starca w tałesie – szalu zakładanym przez ortodoksyjnych Żydów podczas porannej
modlitwy – ozdobionym poprzecznymi niebieskimi pasami. Bohater obrazu skierował twarz ku górze, ma zamknięte oczy. Nieruchome, natchnione oblicze modela artysta
oddał z pełnym ekspresji realizmem, osiągniętym dzięki
pewnym, szerokim pociągnięciom pędzla, bez precyzyjnego opracowania szczegółów. Zarost postaci i górna część
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tałesu są namalowane jeszcze bardziej szkicowo. Dolne
partie stroju i tło to niemal abstrakcyjne zestawienia płaskich plam barwnych. Figura rozmywa się w nieokreślonej
przestrzeni. Malarz skupił uwagę widza na twarzy, którą
oświetlił ciepłym, spływającym z góry światłem.
Społeczność żydowska żyła w Polsce od średniowiecza.
Od czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego (lata
tysiąc trzysta trzydzieści trzy – tysiąc trzysta siedemdziesiąt) przybywali tu prześladowani Żydzi z całej Europy,
korzystający z tolerancyjnych praw naszego kraju. Prężnie
rozwijająca się kultura żydowska stanowiła przez wieki jeden z elementów wielonarodowej mozaiki polskiego społeczeństwa.

Józef Głowacki - żeglarz z pasją
„Za dalą, za dalą tęsknota,
która duszę zniewala i miota.
Za wiatrem, co żagle porywa
tęsknota, tęsknota prawdziwa.”

W

spomnienie Józefa Głowackiego, pasjonata później jeszcze inną. Obie wyremontował i wyszyżeglarstwa, członka Koła Terenowego Pol- kował na błysk.
skiego Związku Głuchych w Warszawie.
Początkowo pływał tylko z rodziną i przyjaciółmi,
Pan Józef urodził się w roku 1943 na ziemi łódz- potem zapraszał inne osoby niesłyszące, , które zakiej, w powiecie radomszczańskim. W 1951 roku, chęcał do żeglarstwa. Pływał nie tylko po Zalewie
w wieku 8 lat, zachorował na zapalenie opon mó- Zegrzyńskim, Mazurach, jeziorach Kaszub, po Bugu
zgowych i stracił całkowicie słuch. Po pokonaniu i Narwi, ale również realizował rejsy morskie po Bałchoroby wrócił na krótko do swojej wiejskiej szko- tyku do Danii, Niemiec.
ły. Ale nie dawał sobie rady z nauką, mimo tego, że
miał dobrze rozwiniętą zdolność mówienia. Został
Pan Józef oprócz żeglarstwa był też wielkim miuczniem szkoły specjalnej Instytutu Głuchoniemych łośnikiem sportu .Reprezentował Polski Związek
i Ociemniałych na p. 3 Krzyży w Warszawie.
Głuchych w zawodach ogólnopolskich w randze Mistrzostw, w następujących dyscyplinach: lekkoatleNie był zadowolony z ukończenia szkoły zawodo- tyka, pływanie, koszykówka, tenis stołowy. Odnosił
wej w Instytucie, ponieważ to nie był Jego wybór sukcesy sportowe.
i kontynuował dalej naukę w innej szkole zawoPasjonował się też turystyką. W latach młodzieńdowej – we Wrocławiu. Po jej ukończeniu praco- czych był wielkim fanem autostopu. Zwiedził tym
wał jako ślusarz w Spółdzielni Inwalidów „Świt” sposobem całą Polskę od gór, aż po morze.
w Warszawie. Miał szczęście- prezesem do spraw
Zmarł nagle i niespodziewanie na wiosnę, w roku
rehabilitacji w spółdzielni był Zbigniew Linke, wiel- 2021 w wieku 78 lat. Na krótko przed śmiercią złożył
ki pasjonat żeglarstwa. Rozwinął tą formę rehabili- wizytę w Zarządzie Głównym i ofiarował nam swotacji wśród pracowników i zachęcił pana Józefa do je żeglarskie wspomnienia, które sam opublikował.
uczęszczania na kurs żeglarski. Po półrocznych za- Nie spodziewaliśmy się, że widzimy się po raz ostatjęciach teoretycznych i weekendowej praktyki na ni. To było Jego pożegnanie z Polskim Związkiem
Zalewie Zegrzyńskim pan Józef otrzymał patent że- Głuchych.
glarza sternika. Był to rok 1983.Miał możliwość rozwijania swojej pasji. Kupił zdezelowaną żaglówkę,
Cześć Jego pamięci.
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Wieści z PZG Olsztyn
braku słuchu. Tym bardziej, że w naszym gronie są
aktorzy Pantomimy Olsztyńskiej, którzy również
współpracują z Ośrodkiem dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, będąc dla młodych Głuchych jakPo rocznym zastoju spowodowanym pandemią by mentorem i przekazują wzorce postępowania i
koronawirusa, znów ruszyliśmy do przodu. Najważ- dokonywania właściwych wyborów. Głuche dzieci
niejsza z tego jest realizacja zadania z nowego pro- z olsztyńskiego Ośrodka, a także podopieczni Spejektu pn. ”Zrozumieć świat”. Równolegle z projektem cjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
w Oddziale Warmińsko-Mazurskim PZG, odbywa się i Młodzieży z Wadą Słuchu są wdrażani w występy
projekt w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Re- Pantomimy Olsztyńskiej i mają osobisty kontakt z nahabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu pn. „Od- szymi aktorami.
krywamy dźwięki”, który jest przeznaczony dla najW powyższy projekt zaangażowani są pracownimłodszych.
cy – specjaliści Oddziału Warmińsko-Mazurskiego
i olsztyńskiej poradni PZG, a więc surdologopedzi,
W ramach projektu realizowane są:
- indywidualne poradnictwo psychologiczne dla foniatrzy, pedagodzy, psycholog.
Mając wsparcie kadry specjalistów możemy
dorosłych,
bez
obaw
realizować wszelkie projekty służące prze- poradnictwo psychologiczne – terapia grupowa,
łamywaniu barier, uspołecznianiu Głuchych, dora- poradnictwo społeczno-prawne,
- poradnictwo psychologiczne dla rodziców/opie- dzaniu w wielu kwestiach życiowych.
W Oddziale PZG Olsztyn organizowane są dla
kunów i/lub członków rodzin beneficjentów.
Poza spotkaniami, ciekawymi zajęciami rehabi- naszych członków spotkania i zajęcia, które obejmują
litacyjno-wyrównawczymi, są też organizowane modelarstwo, turniej darta, tenisa stołowego i szawycieczki dla naszych członków i podopiecznych chów, porady i doradztwo we wszelkich sprawach.

Chciałem się podzielić z Czytelnikami Świata
Ciszy olsztyńskimi informacjami w Oddziale
Warmińsko-Mazurskim PZG.

z olsztyńskiej poradni PZG. Wycieczki są lokalne, na
terenie miasta, np. wyjście do Państwowej Straży Pożarnej, a także krajoznawcze na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Niepełnoletni podopieczni na dłuższe wycieczki jadą ze swoimi opiekunami. Wycieczki
są dofinansowywane ze środków PFRON z programu
dotyczącego sportu, kultury, turystyki i rekreacji.
Wspólne spędzanie czasu z podopiecznymi i ich
opiekunami stwarza warunki do wszechstronnej integracji, przełamywania barier, nawiązywania relacji.
Dla dzieci członkowie PZG są jakby wzorem do naśladowania jak można funkcjonować w życiu mimo

26

I/2022

Warto wspomnieć o Miejskim Ośrodku Wsparcia
Niesłyszących „Gest”, który wynajmuje pomieszczenia od Oddziału W-M PZG. Ośrodek „Gest” również
realizuje ciekawe zajęcia dla Głuchych podopiecznych. Tam również udziela się część naszych członków. Organizowane były między innymi: spotkanie z lekarzem i kurs pierwszej pomocy, spotkanie
z prawnikiem i doradztwo, kurs komputerowy z internetem, spotkanie z pedagogiem. Była również wycieczka dla podopiecznych Ośrodka „Gest”.

W dniach 24-26 września z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego odbyła się wycieczka integracyjna członków PZG z Olsztyna i podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży z Wadą Słuchu. Podopieczni Ośrodka na
wycieczkę pojechali z opiekunami.
Wycieczka dla członków PZG była w ramach Międzynarodowego Dnia Głuchego, a także projektu
pn. ”Zrozumieć świat”. Natomiast podopieczni Specjalistycznego Ośrodka pojechali również w ramach
projektu pn. „Odkrywamy dźwięki”, który jest przeznaczony dla najmłodszych. Celem były Kaszuby,
a konkretnie: Będomin, Szymbark, Łeba, Rąbka, Kluki, Sarbsk.
Program był bardzo ciekawy. W Będominie zwiedzaliśmy Muzeum Hymnu Narodowego i dom Józefa
Wybickiego, autora słów „Jeszcze Polska nie zginęła…”. Warto pamiętać, że była to pieśń legionów polskich we Włoszech, a hymnem narodowym stała się
dopiero w wolnej Polsce, w 1926 roku. Były to czasy,
przypadające głównie na epokę napoleońską. Była to
również dla nas lekcja historii i literatury polskiej
W Szymbarku zwiedzaliśmy liczne atrakcje, ale
najbardziej ekscytujący był dom do góry nogami. Niektórzy z nas wchodząc do takiego domu, jakby tracili
grawitację i musieli się trzymać poręczy. Zwiedziliśmy
też bunkier Gryfa Pomorskiego – wojskowej organizacji Armii Krajowej z czasów II wojny światowej, która
była obecna na Kaszubach. W bunkrze wszystkich poruszyło i przygniotło do ziemi odgrywane z magnetofonu bombardowanie lotnicze.
W drugim dniu wycieczki meleksami przejechaliśmy do Rąbki, po czym udaliśmy się pieszo na najwyższą wydmę – Łącką Górę. Można się było poczuć jak
na Saharze. Nadmienię, że morskie piaski przesuwają

się z szybkością jednego metra rocznie i pochłaniają
kolejne połacie terenu. Ciekawostką jest, że pod nami
była zasypana przez piaski wiele lat temu wioska.
Atrakcją Rąbki są wyrzutnie rakiet V-1 (Vergeltugswaffe), które zbudowali Niemcy w czasie II wojny światowej, czynne były też długo po wojnie.
Tego dnia w pensjonacie odbyła się uroczysta kolacja połączona z Międzynarodowym Dniem Głuchego
i z wręczeniem Srebrnych Odznak Honorowych dla
naszych członków: Barbary Wysockiej i Sławomira Ponieważ.
Ostatniego dnia wycieczki pojechaliśmy do Sarbska, do Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego Sea Park.
Tu czekały na nas liczne atrakcje, jak: fokarium, oceanarium prehistoryczne w technologii 3D, muzeum
marynistyczne, park miniatur latarni morskich, park
makiet zwierząt morskich, statek stępką do góry, real
ocean w technologii 3D.
Z tych atrakcji najpierw oglądaliśmy karmienie
fok i zabawy z nimi. Później po Sea Park każdy mógł
zwiedzać sam. Bardzo ciekawy był film w technologii 3D. Zwiedzaliśmy również statek stępką do góry.
Na koniec oglądaliśmy występy uszatek kalifornijskich
z piratami pn. „Poszukiwanie mapy.” Był to bardzo
ciekawy spektakl, uszatki były bardzo inteligentne,
aktywnie brały udział w przedstawieniu, uśmiechały
się i również nam i z nami biły brawo.
Po tych atrakcjach zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni
wrażeń ruszyliśmy w drogę powrotną do Olsztyna.
Wycieczka mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu
z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Przemysław Dąbrowski
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