świat

iszy

II/2022
ISSN 1509-5436

czasopismo niesłyszących i nie tylko ...

Cokolwiek robisz,
idź do przodu
Wydanie kwartalnika Świat Ciszy w 2022 r. jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krzysztof Kotyniewicz
prezes ZG PZG
Drodzy Czytelnicy,

Wydanie kwartalnika Świat Ciszy w 2021 r. jest
finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

WYDAWCA:
Polski Związek Głuchych Zarząd Główny
ul.Białostocka 4, 03-741 Warszawa
www.swiatciszy.pl, www.pzg.org.pl
REDAKTOR NACZELNY:
Krzysztof Kotyniewicz
REDAKTOR PROWADZĄCY:
Kajetana Maciejska-Roczan

Serdecznie zapraszam do lektury kolejnego numeru naszego czasopisma, w którym oprócz sporej dawki kultury i sztuki nie mogło zabraknąć informacji związanych z konfliktem zbrojnym u naszego wschodniego sąsiada – Ukrainy. Motto tego
numeru "Cokolwiek robisz, idź do przodu" idealnie wpisuje się w czasy, w których
żyjemy, czasy niepewne, nieprzewidywalne, które uczą nas, że nic nie jest stałe,
dane raz na zawsze, że trzeba szukać ciągle nowych dróg, rozwijać się, podążać
za zmianą równocześnie będąc otwartym na nowe sytuacje i wyzwania. Tak jak
bohaterka naszego wywiadu Lesia, która poszukując nowych możliwości w obcym
kraju z dnia na dzień stała się wsparciem dla setek swoich rodaków i sama zaczęła
nieść pomoc. Lesia, niesłysząca Ukrainka, od pięciu lat mieszkająca i pracująca
w Polsce, po wybuchu wojny w swoim ojczystym kraju postanowiła zaangażować
się w pomoc Głuchym Ukraińcom. Tłumaczy na ukraiński język migowy informacje kierowane do uchodźców, pomaga organizacyjnie i komunikacyjnie. Z dnia na
dzień stała się „głównym wolontariuszem” niosąc pomoc i wsparcie swoim rodakom. Zarząd Główny PZG zaproponował jej stanowisko koordynatorki ds. głuchych uchodźców z Ukrainy, ponieważ ilość podejmowanych przez nas działań jest
bardzo duża i zróżnicowana. Jakie dokładnie są to działania przeczytacie Państwo
w tym numerze.
Proponuję jeszcze jeden wywiad, tym razem z Witoldem Sitkiewiczem, głuchym
aktywistą Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie, człowiekiem bardzo pracowitym, aktywnym, oddanym swej pasji (o której szerzej w wywiadzie), ale i działalności społecznej na rzecz głuchych.
W tym wydaniu Świata Ciszy namawiamy do odwiedzenia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które już od kilku lat realizuje program „Muzeum dostępne".
W artykule piszemy o udogodnieniach i ofercie skierowanej dla osób z niepełno-sprawnością słuchu, przygotowanej w Polskim Języku Migowym (PJM), piszemy
o tym, jak instytucja ta „otwiera się” na osoby głuche. Zachęcamy do zapoznania
się z ofertą muzeum przed odwiedzeniem wystawy.
Kontynuujemy cykl „Polska. Siła obrazu”. Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Warszawie przedstawiamy kolejne największe działa polskich malarzy.

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.
Część grafik pochodzi ze strony:
pixbay.com oraz unsplash.com

I tym razem nie zabraknie wspomnień i powrotu do lat minionych. W tym numerze poznacie Państwo historię jednej z najpiękniejszych kamienic Starej Pragi,
w której mieści się obecnie siedziba Zarządu Głównego i Oddziału Mazowieckiego
PZG. Przeniesiemy się również w czasy dwudziestolecia międzywojennego i przyjrzymy trendom w modzie, jakie panowały wówczas na ulicach polskich miast.
W numerze zawarto też szczegółowe informacje dotyczące projektu partnerskiego "Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy". Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do zapoznaniem się z tymi ważnymi informacjami.
Przyjemnej lektury!
Krzysztof Kotyniewicz

2

II/2022

4

18

14

4

Muzeum dostępne

8

Niesłysząca Ukrainka pomaga Głuchym uchodźcom

12 Moda Głuchych w latach 1919-1939
14 Historia kamienicy Cymermanów
18 "Polska. Siła obrazu" w PJM
22 Wywiad z Witoldem Sitkiewiczem
25 Karol Jerzy Nowakowski - wspomnienie
26 Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

II/2022

3

4

II/2022

Muzeum dostępne

M

uzeum Historii Żydów Polskich POLIN już od kilku lat realizuje program „Muzeum dostępne". Informacje o udogodnieniach i ofercie instytucji dla osób
z niepełnosprawnościami szczegółowo opisane są na stronie internetowej www.polin.pl – także dla osób z niepełnosprawnością słuchu w Polskim Języku Migowym (PJM) oraz
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum
autyzmu w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).
Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z biletów
ulgowych na wystawy, a ich asystent jest zwolniony z opłaty.
Z kolei grupy osób z niepełnosprawnościami mogą zwiedzać
wystawy bez opłaty za przewodnika.
Muzeum przygotowało szereg udogodnień i rozwiązań dla osób z różnymi niepełnosprawnościami: ruchu,
wzroku, słuchu, dla osób ze spektrum autyzmu lub z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. Na przykład dla osób
z niepełnosprawnością wzroku dostępne są audiodeskrypcje
wystawy stałej i czasowej, które wgrane są na audioprzewodniki oraz tyflografiki wybranych obiektów z opisami w alfabecie Braille'a. Cały czas pracujemy też nad tym, aby osoby
z niepełnosprawnością wzroku mogły poruszać się po przestrzeni muzeum samodzielnie: zastosowaliśmy kontrastowe
oznaczenia na schodach oraz dużych powierzchniach szklanych, zamontowaliśmy oznaczenia najważniejszych przejść,
pięter oraz poręczy w alfabecie Braille'a, a także zamontowaliśmy wypukłe plany w pobliżu toalet z rozmieszczeniem
konkretnych elementów (toalety, wc, alarmu wezwania po-
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mocy). Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą skorzystać ze zdalnego tłumacza języka migowego (PJM) podczas zakupu biletu oraz z bezpłatnego audioprzewodnika z wgraną ścieżką zwiedzania wystawy stałej
w PJM. W kasie biletowej oraz w sali edukacyjnej i konferencyjnej dostępne są pętle indukcyjne, natomiast na kanale Youtube muzeum można obejrzeć filmy edukacyjne dotyczące muzeum, kultury żydowskiej
oraz bieżących wystaw z tłumaczeniem na PJM. Osoby o indywidualnych potrzebach edukacyjnych mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów edukacyjnych. Dla osób ze spektrum autyzmu został przygotowany
„Przed-przewodnik", który przybliża przebieg wizyty w Muzeum POLIN
i pokazuje, czego można się spodziewać w trakcie odwiedzin. „Przed-przewodnik" jest także dostępy na stronie internetowej.
W ofercie muzeum znajduje się wiele wydarzeń przygotowanych
z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, m.in. warsztaty edukacyjne i ścieżki oprowadzania z przewodnikiem ze specjalnie opracowanymi
scenariuszami i materiałami edukacyjnymi dostosowanymi do rodzaju
niepełnosprawności uczestników, Poranne Ptaszki – zwiedzanie muzeum w warunkach sensorycznych przyjaznych dla osób ze spektrum
autyzmu, koncerty i spacery przyjazne sensorycznie, oraz wydarzenia
dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. W grupie mamy osoby
z różnymi niepełnosprawnościami, np. dzieci z zaburzeniami zachowania typu ADHD czy autyzmem, dzieci niemówiące, niesłyszące i na
wózkach, ale też z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci z różnymi
rodzajami niepełnosprawności mogą w jednej grupie wraz z dziećmi pełnosprawnymi uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i aktywnościach.
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Niesłysząca Ukrainka pomaga
Głuchym uchodźcom
Mam na imię Lesia. Przeprowadziłam się do
Polski 5 lat temu, aby rozpocząć życie w stabilnym kraju. W tym czasie w Ukrainie nastąpiła
zmiana rządu i trudno było zapewnić spokojny
byt mojej rodzinie.
Dzieciństwo spędziłam w Odessie nad Morzem Czarnym. Chodziłam do szkoły, gdzie
widok z ostatniego piętra był na morze. Po
ukończeniu Odeskiej Szkoły Specjalnej dla
Niedosłyszących rodzice postanowili wysłać
mnie na studia do Moskwy.

osób niesłyszących. W Ukrainie było tego za
mało. Mimo to Ukraińcy zdobywają wyższe
wykształcenie na różnych kierunkach i stopniowo zaczęli tworzyć odpowiednie warunki
socjalne dla osób niesłyszących. W tym czasie pracowałam jako psycholog szkolny w tej
samej szkole, w której wcześniej się uczyłam.
Kilka lat później przeprowadziłam się już do
Polski.

Tutaj nabrałam większej pewności o przyszłość. Poczatkowo trudno było mi tu realizoPo studiach na uniwersytecie pedagogicz- wać swoje plany ze względu na brak znajomonym wróciłam do domu na Ukrainę. Nieza- ści języka polskiego i braku kursów językowych
tarte wrażenie o życiu w Moskwie wywarł na dla Ukraińców. Dopiero jesienią 2021 r. uczestmnie wysoki standard życia stworzony dla niczyłam w kursie języka polskiego organizo-
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wanym przez Fundację Akademia Młodych
Głuchych. Tam nastąpiła prawdziwa zmiana
w mojej pisowni i znajomości języka polskiego.

godniach przyjęto pewne zasady działania,
a praca stała się bardziej spójna. W IG zgłaszali się do nas głusi Ukraińcy, sami Polacy
przekazywali nam kontakty z uchodźcami.
Kontaktowałam ich z tymi, od których zaleOd początku wojny wiedziałam, że głu- żało rozwiązanie problemu.
chym zawsze było trudniej, jeśli chodzi o dostęp do informacji. Ponieważ dobrze znam
Nie potrafię d okładnie o kreślić, ilu głuswój język ojczysty i w stopniu średnio za- chych Ukraińców znalazło już schronienie
awansowanym język polski, postanowiłam w Polsce. Trzeba o to zapytać w Ukraińskim
pomóc Głuchym uchodźcom z Ukrainy.
Towarzystwie Głuchych (UTOG). Starają się
tam śledzić sytuację. Dwa tygodnie temu
Od początku wybuchu wojny Instytut po-dano liczbę 3 tys. osób głuchych. To ci,
Głuchych (IG) w Warszawie publikuje którzy opuścili Ukrainę. A ile jest ich w Polposty, w których osoby (słyszące) mieszkające w Warszawie i innych częściach Polski
informują uchodźców z Ukrainy o wszystkim: gdzie i jak jechać? Oferują swoją pomoc informacyjną. Pomyślałam, że trzeba to
wszystko tłumaczyć na ukraiński język migowy. Zaangażowałam się w to i dołączyłam do
grupy osób realizujących posty informacyjne. Mam trzy przyjaciółki, z którymi przyjechałam do Polski. Działamy razem, od rana
do nocy, odpowiadając na pytania o pomoc.
Sprawdzamy wiadomości, komentarze, tłumaczymy. Na początku było trudno. Byliśmy
zasypywani pytaniami. Czy można pojechać
do Polski z biletem wojskowym? Gdzie spać ?
Polacy skontaktowali się ze mną, zaczęli prosić o pomoc.
Na początku zajmowaliśmy się głównie
zakwaterowaniem - gdzie mogą przenocować? To było najważniejsze. Po dwóch ty-
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sce - nie wiem. W Polsce nie prowadzi się takiej statystyki.
Musimy pamiętać, że nie wszyscy tu zostają. Proponuje się im wyjazd do Niemiec,
Szwecji. Niedawno otrzymali zaproszenie
z Finlandii. Oczywiście są oni również akceptowani w Kanadzie i w USA. Głusi Ukraińcy wyjeżdżają do najbliższych krajów - na
przykład do Austrii. I dalej - do Francji.
W sumie jest w Polsce ponad 2,6 mln Ukraińców. Otwierają dla nich sale gimnastyczne.
Kościoły i klasztory przeznaczają swoje pomieszczenia na noclegownie, a ludzie przyjmują Ukraińców do swoich domów. Robią,
co w ich mocy. Polska nie ma takiego doświadczenia w przyjmowaniu uchodźców jak
Niemcy czy Francja. Ale, gdy tylko pojawiły
się problemy z wojną w Ukrainie, Polska gościnnie otworzyła swoje drzwi.

Mówii się o mnie, że jestem "głównym wolontariuszem". Jak tylko zaczęłam aktywnie
działać w niesieniu pomocy moim rodakom,
Polski Związek Głuchych zaproponował
mi stanowisko koordynatora ds. głuchych
uchodźców z Ukrainy. Moim zadaniem jest
nawiązywanie kontaktów z organizacjami,

Polski Związek Głuchych od początku
działań zbrojnych w Ukrainie organizuje pomoc dla Głuchych uchodźców. Zabezpiecza
transport z granicy oraz noclegi nie tylko w
Warszawie ale w całym kraju korzystając z baz
noclegowych (internatów) Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Dzieci i Młodzieży
Głuchej. Wspiera pracę punków recepcyjnych i informacyjnych poprzez uruchomienie i prowadzenie wideinfolinii tłumacza
ukraińskiego języka migowego, zapewniając
tym samym bezpłatną pomoc dla głuchych
i niedosłyszących obywatelek i obywateli
Ukrainy w przypadku problemów z komunikacją. Oddziały Polskiego Związku Głuchych
świadczą też doraźną pomoc np. podczas
ubiegania się o nr PESEL. W trybie ciągłym
prowadzona jest również baza, w której gromadzimy informacje na temat potrzeb osób
dotkniętych wojną oraz tych, którzy chcą na
nie odpowiedzieć. Informacje te dotyczą noclegu, transportu, artykułów spożywczych, artykułów higienicznych, odzieży, artykułów
medycznych i innych w zależności od po-

które mogą udzielić takiej czy innej pomocy.
Chciałabym wspomnieć, że w Warszawie jest
wielu przedstawicieli społeczności Głuchych,
którzy aktywnie angażują się w pomoc
uchodźcom, organizują nawet spotkania koleżeńskie w ukraińskim i polskim języku migowym. To miłe.

trzeb. Można tutaj zgłosić się o pomoc ale i tę
pomoc zaoferować. Kwestie bezpośredniej
pomocy omawiane były na początku maja w
Warszawie z Panią Iryną Czepczyną Prezeską Ukraińskiego Stowarzyszenia Głuchych
UTOG i Tetianą Kryvko Wiceprezeską tegoż
stowarzyszenia, które na co dzień przebywają w Kijowie i współorganizują pomoc dla
swoich Głuchych. Obecnym wyzwaniem jest
wsparcie uchodźców w uzyskaniu polskiego
orzeczenia o niepełnosprawności, które nastręcza duże problemy głównie z uwagi na
brak tłumaczy ukraińskiego języka migowego ze znajomością języka polskiego pisanego.
Na obecną chwilę z posiadanych informacji wynika, że w skali całego kraju jest tyko
trzech tłumaczy spełniających takie kryteria.
Ukazuje to skalę problemu i wyzwań, jakie
przed nami stoją i z jakimi w najbliższym
czasie będziemy musieli się zmierzyć, aby
pomóc osobom Głuchym z Ukrainy.
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Moda Głuchych w latach 1919-1939

Wybuch pierwszej wojny światowej miał wpływ na
przemiany społeczne. Mężczyźni poszli walczyć, a kobiety musiały zastąpić ich w pracy - w biurach, urzędach, szkołach i co ważne - w fabrykach, w przemyśle
i rolnictwie.
Miało to ogromny wpływ na sposób ubierania się.
Długie suknie, gorsety, wielkie kapelusze z piórami
przeszkadzały w aktywności zawodowej.
Uaktywniły się ruchy walczące o prawa kobiet, o prawa wyborcze, dostęp do edukacji, do równych praw, do
pracy. Wzrosło zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną.
Wszystkie te czynniki miały wpływ na modę, sposób ubierania się.
Te przemiany dotyczyły również środowiska głuchych. Również głuche kobiety uzyskały większy dostęp do edukacji i do możliwości pracy zarobkowej.
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Co było modne w okresie międzywojennym ( w latach 1919 – 1939) ?
Panie pożegnały gorsety, krynoliny, tiurniury. Spódnice i suknie i znacznie się skróciły,
elegantki zaczęły podkreślać talię, która w późniejszych latach przesunęła się aż na biodra.
Pojawiły się stroje sportowe: tenisowe, kąpielowe. Eleganckie pantofle…Pończochy …
Patrząc na historyczne zdjęcia z tego okresu - panie ze środowiska głuchych nadążały za
zmianami społecznymi i modowymi.
Były bardzo eleganckie, zadbane i nowoczesne.
Barbara Jędryszczak
Zdjęcia z archiwum PZG Oddziału Mazowieckiego pochodzące ze zbiorów prywatnych.
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Historia Kamienicy
Cymermanów
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Przy ulicy Białostockiej pod nr 4 stojąca trzypiętrowa kamienica – jedna z najpiękniejszych kamienic
Starej Pragi została wzniesiona w latach 1910–1913
przez rodzinę Cymermanów - zwana też „Kamienicą
Cymermanów”.
W latach dwudziestych XX wieku kamienica została poddana przebudowie zyskując obecny imponujący
wygląd.
Projektantem tej kamienicy był prawdopodobnie
Henryk Jakub Gay, ceniony i uzdolniony architekt.
Nie ma co do tego pewności z powodu braku konkretnego dokumentu. Przypuszczenia te oparte są na
podstawie informacji, udzielonej przez Bibliotekę Publiczną Varsaviana. Na Henryka Jakuba Gaya wskazuje też to, iż był on autorem wielu innych projektów
dla administracji stołecznej między innymi szkół
miejskich. Henryk Jakub Gay projektował głównie
budynki w stylu neoklasyzmu.
Historia tego budynku obejmuje okres międzywojenny, kiedy to mieściła się w nim III Miejska Szkoła Rękodzielnicza założona przez Magistrat miasta
stołecznego Warszawy w 1918 roku jako szkoła zawodowa. W 1922 roku została przekształcona w szkołę
żeńską, która posiadała trzy działy: krawiecki, bieliźniarski i hafciarsko-koroniarski. Placówka funkcjonowała w ten sposób do wybuchu II Wojny Światowej
w 1939 roku. Tuż przed wybuchem II wojny światowej właścicielem kamienicy był Dawid Ejzensztadt.
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W czasie okupacji zmieniona została na szkołę –
„Handwerkerschule für Frauenberufe", w której panny
uczyły się krawiectwa i bieliźniarstwa.
Po Powstaniu Warszawskim Kamienica doznała
ogromnych zniszczeń i zamieniono ją na dom mieszkalny wraz ze Szkołą Zawodową Specjalną będącą własnością miasta na mocy Dekretu Prezydenta PRL Bolesława Bieruta w 1945 roku.
W 1984 roku dawna kamienica Cymermanów przeszła w użytkowanie wieczyste przez Polski Związek
Głuchych.
Na czas generalnego remontu kamienicy w latach
1989-1993 siedziba PZG Oddziału została przeniesiona
do lokalu zastępczego w gmachu Dyrekcji Kolei Państwowych przy ulicy Wileńskiej.
12 listopada 1990 roku kamienica wraz z oficynami
została wpisana do rejestru zabytków pod numerem
1447-A.
Obecnie, od 1969r mieści się w tym miejscu siedziba
PZG Oddziału Mazowieckiego, od 2011 r – na drugim
piętrze – siedziba ZG PZG oraz na parterze znajdują się
lokale użytkowe i 2 szkoły.
Barbara Jędryszczak
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"Polska.
Siła obrazu" w PJM
Stanisław Lentz - "Strajk"
Twórcą obrazu „Strajk”, powstałego w tysiąc dziewięćset dziesiątym roku, jest Stanisław Lentz, uznany portrecista warszawskich
elit kulturalnych i finansowych. Artysta podejmuje tu nietypową
dla siebie tematykę polityczną. „Strajk” to bowiem najbardziej
znane polskie dzieło malarskie odnoszące się do rewolucji tysiąc
dziewięćset piątego roku. Choć na terenie Królestwa Polskiego nie
doszło wówczas do wydarzeń tak krwawych jak w Petersburgu,
jednak niepokoje społeczne doprowadziły do manifestacji, strajków i starć z carskimi żołnierzami. Zamieszki te miały zarówno
charakter klasowy, ponieważ ich genezę stanowiły uwłaczające
godności warunki pracy robotników, jak i narodowy, wymierzony przeciw obcej władzy. Rewolucja objęła jedynie zabór rosyjski.
Według historyków wydarzenia tysiąc dziewięćset piątego roku
oraz późniejszy zryw modernizacyjny zaliczają się do czynników,
które – w dalszej perspektywie – umożliwiły odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Kompozycję prezentowanego dzieła wypełniają monumentalne sylwetki trzech robotników. Postawy i gesty modeli są zróżnicowane i dynamiczne. Twarze oraz ręce, szczególnie podkreślone
przez artystę, wyrażają gwałtowne emocje. Lentz, jako znakomity
portrecista, skoncentrował się na indywidualnych cechach postaci oraz ich przeżyciach: wzburzeniu, determinacji, gotowości do
walki.
Artysta do perfekcji doprowadził tu swój charakterystyczny
sposób malowania. Wszystkie kształty zredukował do syntetycznych form, pomijając mniej istotne szczegóły. Sylwetki, pełne siły
i życia, zostały oddane gwałtownymi, szerokimi pociągnięciami
pędzla. Współgrająca z formą kolorystyka, ograniczona do beżu,
brązu i czerni, potęguje wymowę tego przedstawienia.
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Tworzywo:
płótno
Technika:
olej
Wymiary:
118 x 74
Dział:
ZBIORY SZTUKI POLSKIEJ
DO 1914 r.
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Władysław Ślewiński - Młoda góralka z jabłkiem

Styl:
Młoda Polska
Tworzywo:
płótno
Technika:
olej
Wymiary:
201 x 282
Dział:
ZBIORY SZTUKI POLSKIEJ
DO 1914 r.

Autorem tego nastrojowego obrazu jest Władysław Ślewiński, bliski
przyjaciel francuskiego malarza Paula Gauguina. W latach tysiąc osiemset
osiemdziesiąt dziewięć – tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt sześć Ślewiński
tworzył w bretońskiej miejscowości Pont-Aven i należał do kolonii artystycznej skupionej wokół Gauguina.
W latach tysiąc dziewięćset sześć – tysiąc dziewięćset osiem artysta kilkakrotnie odwiedzał Poronin, malowniczo położoną wieś na Podhalu. Nieskażona zgiełkiem cywilizacji, urzekająca pięknem przyrody skalista ziemia
Tatr i Podhala stała się dla artysty „polską Bretanią” – miejscem, w którym
szukał źródeł odnowy sztuki. Podobnie jak w Bretanii malował tu przede
wszystkim pejzaże oraz wizerunki prostych ludzi. Fascynowali go górale,
ich kulturowa odrębność, tradycyjne stroje, obrzędy i obyczaje.
Podobnie jak w innych dziełach o zbliżonej tematyce Ślewiński wyeliminował wszelkie akcesoria określające status społeczny modelki. W przedstawieniu skromnie, lecz schludnie ubranej kobiety nie dostrzegamy żadnych
cech świadczących o ubóstwie, będącym udziałem większości góralskich
rodzin. Jej postać tchnie cichą zadumą i powagą. W postawie, w geście
opuszczonych rąk, jak gdyby bezwiednie trzymających jabłko, wyczuwamy
nutę pewnej bierności. Twarz, choć na pozór pospolita, na długo przykuwa uwagę – skupionym spojrzeniem dużych, wyrazistych oczu, w których
odbija się cała prostota, łagodność i szczerość natury młodej kobiety. Plamy barwne, płasko nakładane, obwiedzione wyraźnym konturem, zdradzają związki tego obrazu z estetyką syntetyzmu propagowaną przez malarzy
z kręgu szkoły w Pont-Aven.
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Wywiad z Witoldem Sitkiewiczem
Witold Sitkiewicz jest głuchym aktywistą
Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie.
Kajetana Maciejska-Roczan: Dzień dobry. Kiedyś opowiadałeś mi o swojej pracy
zawodowej. Bardzo mnie to zainteresowało, bo to bardzo specyficzna i trudna praca. Warto o niej opowiedzieć Czytelnikom
Świata Ciszy. Bardzo ciekawa jest również
Twoja działalność społeczna w naszej organizacji. Jesteś niesłyszącym od urodzenia?
Witold Sitkiewicz: Nie, urodziłem się słyszący. W wieku 3 lat zachorowałem na zapalenie uszu i straciłem całkowicie słuch.
K.M.R: Jak wyglądała Twoja edukacja
szkolna i rehabilitacja?
W. S: Naukę rozpocząłem najpierw w Instytucie Głuchych na pl. 3 Krzyży.
Szybko zostałem przeniesiony do szkoły dla
niesłyszących znajdującej się niedaleko Instytutu. Ale na zajęcia logopedyczne uczęszczałem na pl. 3 Krzyży przez cały okres mojej
edukacji.
Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpocząłem naukę w szkole zawodowej na kierunku optyk. Była to szkoła dla słyszących.
Razem ze mną uczyło się tam 4 uczniów głuchych. Było nam bardzo ciężko. Nie mieliśmy
tłumacza języka migowego, nic też przecież
nie słyszeliśmy. Koło mnie siedział kolega
słyszący, od którego przepisywałem wszyst-
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kie notatki, które robił na lekcjach. Dużo
pomogło mi to, że byłem uzdolniony matematycznie. Wszystkie egzaminy z matematyki i przedmiotów zawodowych zaliczałem
z bardzo dobrymi wynikami. Problem miałem tylko z językiem polskim. Nie potrafiłem
go opanować na dobrym poziomie.
Po ukończeniu szkoły zawodowej od razu
zostałem zatrudniony w Polskich Zakładach
Optycznych. Na początku uczyłem się podstawowych rzeczy: polerowania soczewek,
płyt szklanych, pryzmatów. Pomagał mi słyszący kolega. Pisał wszystko na kartkach
i tłumaczył. Dużo nauczyłem się przez obserwowanie pracy innych osób. Po 1 roku
współpracy oraz obserwacji, już wiedziałem
wszystko i mogłem samodzielnie pracować.
Miałem do pracy ze szkłem zdolności
i zamiłowanie. Bardzo dokładnie i starannie
wszystko wykonywałem. Zostało to zauważone i zostałem przeniesiony do prestiżowego
działu, gdzie przygotowywano soczewki do
lornet, teleskopów, karabinów oraz do innego sprzętu wojskowego. To była i jest bardzo
odpowiedzialna praca. Nie można popełnić
najmniejszego błędu.
Zaraz po rozpoczęciu pracy w PZO kontynuowałem edukację. W trybie zaocznym
ukończyłem 3-letnie technikum mechaniczne.
W PZO przepracowałem łącznie 49 lat. Jestem teraz na emeryturze, ale nadal pracuję
na pół etatu. Widocznie moje doświadcze-

Przez 2 kadencje byłem prezesem
Koła Terenowego PZG w Warszawie.
Aktualnie jestem wiceprezesem.
Od wielu lat zajmuję się turystyką
w PZG. Organizuję wycieczki, wyjazdy, rajdy, itp. również zagraniczne.
Biorą w nich udział nie tylko członkowie Koła Warszawskiego, ale również chętni z całej Polski. Niestety,
z powodu pandemii nie możemy
teraz organizować wyjazdów. Mamy
nadzieję, że już niedługo będzie to
możliwe.
K.M.R: Twoja działalność społeczna w PZG jest zatem bardzo szeroka oraz interesująca. Podziwiamy
konsekwencję w dążeniu do celów.
A masz jakieś prywatne hobby ?
W.S: Pasjonuję się starymi zenie i precyzja w wykonywaniu tej pracy są
garami, głównie takimi dużymi, stojącymi.
cenne.
Zbieram je i pobudzam do życia. Wszystkie
mechanizmy sam naprawiam i kombinuję,
K.M.R: To bardzo ciekawa i oryginalna
czym można zastąpić pewne części, których
droga zawodowa. Cieszy nas, że osoby nieprzecież nie można już kupić.
słyszące mogą być cenionymi i wartościoU mnie, w niedużym mieszkaniu, stoi już
wymi pracownikami na wysokim poziomie.
12 takich zegarów. Wszystkie są na chodzie.
Jesteś też działaczem społecznym. Kiedy
Codziennie muszę pilnować, żeby je w odi jak zaczęła się Twoja przygoda z Polskim
powiednim czasie nakręcić. Stare zegary to
Związkiem Głuchych?
moja pasja.
W. S: Jestem członkiem PZG od 1973
roku, a więc już 48 lat! Wstąpiłem do PZG,
K.M.R: Podziwiamy Twoją aktywność na
bo byłem zainteresowany udziałem w Zeemeryturze i życzymy dalszych sukcesów
spole Tanecznym „IS”. W zespole tańczyłem
na polu zawodowym i społecznym.
18 lat. Zostałem uhonorowany odznaką „ZaW imieniu naszych Czytelników dziękuję
służony Działacz Kultury".
bardzo za ciekawą rozmowę.
Potem pełniłem różne funkcje społeczne.
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Karol Jerzy Nowakowski (Pjus)
wspomnienie
12 stycznia 2022roku w wieku 40lat zmarł raper Karol Jerzy Nowakowski znany jako Pjus. Urodził się
31 marca 1982 r. we Wrocławiu. Na początku lat 90-ty
ch przeprowadził się do Warszawy. Karierę muzyczną rozpoczął w 2002 r Raz
em Łukaszem Stasiakiem stworzył zespół hip-hopowy 2cztery7.
W kolejnych latach pojawiał się na płytach Eldo Eternia, Dizkret/Praktik IQ. W 2008
r. ukazał się drugi
album 2cztery7 zatytułowany „Spaleni innym słońcem”. W nagraniach gościnnie wzięli udział Małolat,
Pelson czy Eldo.
W 2004
roku zdiagnozowano u niego bardzo rzadką chorobę, Nerwy słuchowe rapera objęły zmiany
nowotworowe. Dzięki akcji charytatywnej zorganizowanej przez środowisko muzyczne zostały zebrane
środki finansowe na kilka operacji obejmujących usunięcie guzów nerwów słuchowych oraz guza kręgosłupa. W wyniku zabiegów raper utracił całkowicie zmysł słuchu, który został przywrócony w 80procentach dzięki dwóm implantom pniowym. Po zakończeniu leczenia opublikował płytę „Life After Deaf”, czyli
„Życie Po Byciu Głuchym”.
Na płycie znalazł się utwór „Głośniej od bomb” poświęcony Plutonowi Głuchych walczącemu w
Powstaniu Warszawskim. Utworzony w Instytucie Głuchych i Ociemniałych oddział liczył około 30
żołnierzy. Początkowo Pluton przeznaczony był do służby pomocniczej. W późniejszym okresie Głusi
żołnierze walczyli czynnie o gmach Gimnazjum im. Królowej Jadwigi przy pl. Trzech Krzyży, oraz uczestniczyli w zdobyciu budynku YMCA. Po upadku Powstania większość Głuchych żołnierzy wyszła z miasta wraz
z ludnością cywilną, część trafiła do niemieckich obozów pracy i jenieckich. W 2007
roku ostatni żołnierze
oddziału zostali uhonorowani Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski.
„Pjus” zmarł w środę 12 stycznia 2022roku, dzień po śmierci Karola Stefaniaka (pseudonim „Kajtek”),ostatniego Głuchego powstańca warszawskiego.
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Treść utworu Pjusa poświęconego Głuchym obrońcom Warszawy:
„Głośniej od bomb”
„Sierpniowy żar leje się z nieba
i choć byś chciał to nie ma przebacz
musisz tu stać, a pot się leje,
za nami wyludnione Ujazdowskie Aleje
cień bramy daje chwilowe schronienie,
trzeba tu stać, patrzeć co się dzieje,
ktoś próbuje nerwy złamać żartem,
nikomu do śmiechu, pełnimy wartę
trzeba pilnować gimnazjum Jadwigi,
inni patrzą jak rozmawiamy na migi
o tym, jak Niemcy uciekli do "Imki"
o tym, jak nasze będą wkoło budynki
nie musisz słyszeć, by walczyć z wrogiem
nie musisz słyszeć, by walczyć o swój dom
nie musisz słyszeć, by za innych skoczyć w ogień,
gdy serce bije głośniej od bomb
mówimy o wolności, choć nie znamy mowy,
nie znamy strachu, choć wciąż wyją "Krowy"
widzimy lepsze jutro, choć złe tu czasy
ktoś pokazuje nam w górze "Sztukasy"
i teraz bieg przez spalony dom,
cisza, choć serce bije głośniej od bomb
chwila na oddech w jakiejś piwnicy,
-popraw opaskę i zacznij liczyć!
na trzy wypadamy od razu pod ostrzał,
późniejszy upadek będę czuł w kościach,
oficer z kraju, co próbował nas zdusić
będzie zdumiony, że walczyli z nim Głusi
gdy stoimy tak dziś przy brzozowych krzyżach
a godzina "W", choć odległa, się zbliża,
to nasze serca znów ogarnia duma,
że dzięki Wam ten kraj nie umarł,
że choć nie raz ,Wy cierpieliście katusze
ja teraz tu walczyć już nie muszę,
to o pamięć o Was teraz trwa walka,
więc kilka słów o Was na tych kartkach,
i Ty kiedy słuchasz moich słów,
pokłoń się za Nich, jakąś modlitwę zmów,
podziękuj Im, wiem, że też to czujesz
nawet, jeśli nie słyszeliby Twego "dziękuję"
nie musisz słyszeć,by walczyć z wrogiem
nie musisz słyszeć, by walczyć o swój dom
nie musisz słyszeć, by za innych skoczyć w ogień,
gdy serce bije głośniej od bomb
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PZG zaprasza do testowania instrumentów
wsparcia osób z niepełnosprawnościami na
rynku pracy

Polski Związek Głuchych zaprasza do testowania instrumentów wsparcia
osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
Polski Związek Głuchych rozpoczyna pilotaż nowych form wsparcia aktywności zawodowej
osób z niepełnosprawnościami. Instrumenty zostały opracowane w ramach projektu partnerskiego
pn. ,,Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku
pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem pilotażu jest sprawdzenie funkcjonowania zaproponowanych instrumentów, przed ostatecznym ich wdrożeniem do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
Badania przeprowadzone w projekcie, wykazały konieczność zmiany obecnego systemu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, tak aby wsparcie trafiało bezpośrednio do osoby
z niepełnosprawnością i w większym stopniu przyczyniało się do wzrostu aktywności zawodowej
oraz utrzymania zatrudnienia. Ponadto istotne jest, aby oferowane instrumenty były dostosowane
do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
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PZG opracowało 4 instrumenty.
1. Instrument „Bon na start”, to dodatek motywacyjny w postaci jednorazowego świadczenia finansowego, wspierającego aktywność zawodową osoby z niepełnosprawnością w
pierwszym okresie pozostawania w zatrudnieniu.
Bon na Strat posiada następujące cechy:
a) indywidualizacja wsparcia (osoba uprawniona w całości decyduje o wydatkowaniu
świadczenia),
b) wsparcie mobilności i elastyczności danej osoby na rynku pracy.
Bon na start będzie przyznawany w odpowiednich cyklach i kwotach, zgodnie z wariantem wybranym przez Wnioskodawcę:
wariant 1 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie co miesiąc
przez okres 6 miesięcy od podjęcia zatrudnienia,
wariant 2 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 6
miesiącach od podjęcia zatrudnienia,
wariant 3 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 9
miesiącach od podjęcia zatrudnienia.
Nabór na wariant 3 Bonu rusza 1.06.2022 r., kolejne w sierpniu i we wrześniu.
2. Instrument „Moje dostępne miejsce pracy”, to świadczenie przyznawane na zakup
indywidualnie dopasowanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, które osoba z niepełnosprawnością może wykorzystać na różnych
stanowiskach pracy (u tego samego lub różnych pracodawców). Osoba sama decyduje jaki
sprzęt, urządzenie, oprogramowanie może wspomóc jej mobilność i efektywność pracy.
Nabór na ten instrument rusza 1.06.2022 r.
3. Instrument „Centrum Komunikacji”, to wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
posługujących się językiem migowym, w podjęciu oraz utrzymaniu aktywności zawodowej. Bezpośrednimi odbiorcami są osoby w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18-60 lat,
mężczyźni 18-65 lat), osoby z orzeczoną niepełnosprawnością:
a) poszukujące pracy,
b) pracujące,
c) chcące założyć własną działalność gospodarczą,
d) prowadzące własną działalność gospodarczą.
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Katalog form wsparcia świadczonych w ramach instrumentu:
a) Usługa tłumacza polskiego języka migowego- online – do 30 minut.
b) Usługa tłumacza polskiego języka migowego- online – od 30 minut do 4 godzin.
c) Usługa tłumaczenia dokumentów (czas oczekiwania do 3 dni).
Centrum nie świadczy usług doradczych związanych z poszukiwaniem pracy, nawiązywaniem stosunku pracy czy zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, nie jest agencją pracy. Zakłada się
możliwość nawiązywania połączeń z urzędem pracy, urzędem skarbowym czy z zakładem ubezpieczeń
społecznych w zakresie związanym z aktywnością zawodową osoby z niepełnosprawnością. Połączenie
zawsze jest inicjowane przez osobę z niepełnosprawnością. Nie ma możliwości nawiązywania połączeń
z policją, szkołą itp. celem załatwiania bieżących spraw życiowych.
Centrum będzie czynne od 8.00-20.00.
Świadczy usługi bezpłatnie dla osób z całej Polski.
Planujemy dyżury tłumacza ukraińskiego języka migowego.
Uruchomienie Centrum Komunikacji planowane jest na wrzesień 2022 r.
4. Instrument „Kompensacja i Dostęp” to rozwiązanie mające na celu uniezależnienie otrzymywania
renty socjalnej od wynagrodzenia za pracę oraz umożliwiające dostęp do dofinansowań w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób pracujących, których dochody z pracy do tej pory uniemożliwiały skorzystanie z takiego wsparcia. Pilotaż instrumentu będzie miał charakter ekspercki. Działania
będą opierać się na prowadzeniu w czasie trwania projektu analiz, badań, prac eksperckich.
W działania zaangażowane będą osoby z niepełnosprawnością, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.wlaczeniewylaczonych.pl i w mediach społecznościowych. Kontakt w sprawie testowania możliwy pod adresem e-mail: pilotaz.ww@pzg.org.pl

Projekt ,,Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku
pracy”, realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie
Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą
w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

