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czasopismo niesłyszących i nie tylko ...

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

Krzysztof Kotyniewicz
prezes ZG PZG
Drodzy Czytelnicy,
Na progu jesieni oddajemy naszym Czytelnikom kolejny numer Świata Ciszy.
Szkoda, że piękne, słoneczne dni tegorocznego lata już minęły, ale w długie, jesienne
wieczory będzie można poświęcić więcej czasu na lekturę naszego czasopisma.
Proponuję lekturę zacząć od końca. Wrzesień jest smutnym miesiącem dla Polski
z uwagi na nieuzasadnioną i brutalną napaść na nasz kraj przez Niemcy. 1 września 1939r.
o świcie wojska niemieckie przekroczyły granice Rzeczypospolitej.
Zapoznajmy się z historią syna pułku- Ryszarda Ruteckiego. Jego przeżycia, jako niesłyszącego, zaledwie 10-letniego dziecka. chwytają za serce. Mały, samotny, ale bohaterski
chłopiec…
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Składamy hołd pamięci Gerarda Klona – zmarłego wybitnego działacza Polskiego
Związku Głuchych. Dzięki Jego pasji, zaangażowaniu i pracy mamy wiele zachowanych
cennych dokumentów: zdjęć i filmów obrazujących działalność naszej organizacji. Działalności nastawionej na rozwój pasji turystyczno- krajoznawczej i motorowej w środowisku
naszych Głuchych w całej Polsce.
Głusi potrafią realizować swoje pasje w wielu dziedzinach kultury: nie tylko w wizualnych: malarstwie, grafice, rzeżbie, ale też w poezji i nawet w muzyce. O tym są kolejne
artykuły: o poetce Barbarze Choynowskiej-Janaszek i o chórach złożonych z osób Głuchych
śpiewających za pomocą rąk.
Co za różnorodność w kulturze naszego środowiska…
Cieszymy się, że placówki Muzeum Narodowego w całej Polsce wspierają dostęp osobom z niepełnosprawnością słuchu do wiedzy o naszych dobrach kultury organizując imprezy muzealne z udziałem tłumaczy polskiego języka migowego. To jest bardzo cenna
inicjatywa, bo jak powiedział Jan Paweł II - „Naród jest sobą przez kulturę”.
Muzeum Narodowemu dziękujemy też za interesujące opisy dzieł wybitnych malarzy
polskich
Ale kultura to nie tylko przeszłość. Też przyszłość. Kultura Głuchych powinna korzystać
z nowoczesnych technologii.

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

O tym mówi artykuł o awatarze. Zarząd Główny współuczestniczy w projekcie mającym
na celu udostępnianie informacji publicznych w polskim języku migowym przez sztuczną
postać wirtualną.
Składamy serdeczne gratulacje Głuchym sportowcom, którzy na Olimpiadzie w Brazylii
zdobyli wiele medali. Imponujący sukces.

Przyjemnej lektury!
Krzysztof Kotyniewicz
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Nowa Galeria Sztuki Starożytnego
Egiptu w Muzeum Narodowym

M

uzeum Narodowe w Warszawie otworzyło po dziesięcioletnim remoncie Galerię Sztuki Starożytnej.
Muzeum umożliwia Głuchym spotkanie ze sztuką starożytną, dzięki Markowi Laseckiemu, który oprowadza i opowiada o zabytkach w polskim języku migowym /PJM/ .
Muzeum Narodowe ma bogatą kolekcję sztuki starożytnej, dzięki dziewiętnastowiecznym zbiorom prywatnych
kolekcjonerów i Uniwersytetów, np. Uniwersytetu Warszawskiego, ze zbiorów którego pochodzi między innymi Sarkofag z mumią kapłana Hor- Dżemuti czy papirus z księgą
Umarłych Bakai, który został przekazany Muzeum w 1919r
wraz z kolekcją Tyszkiewiczów. Osobny dział ze sztuką starożytną powstał w Muzeum Narodowym już w 1938 roku.
Dział ten powstał również dzięki polskim archeologom prowadzącym wykopaliska np. dzięki Profesorowi Kazimierzowi Michałowskiemu i wykopaliskom prowadzonym przez
Polską Misję Archeologiczną pod jego kierownictwem
w Edfu w Górnym Egipcie w latach 1937- 39. Z tamtych lat
pochodzą między innymi Ślepe Wrota z Grobowca Izi z VI
Dynastii czy zbiór stel wotywnych i sarkofagi skrzyniowe
z Meir i antropoidalne z Deir – El -Medina.
Po drugiej wojny światowej Muzeum wzbogaciło się o zbiory z terenów ziem odzyskanych i wykopalisk prowadzonych
przez polskich archeologów np. największa w Europie kolekcja sztuki i zabytków Nubii ( obecnie Sudan) ze słynnymi
freskami z Faras, ze 120-tu 67 jest w odnowionej z prywatnych Funduszy Galerii Faras.
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Polscy archeolodzy pracowali też przy ratowaniu zabytków przed zatopieniem przy budowie Tamy Asuańskiej. Do dzisiaj w Kairze, Aleksandrii, Deir El Bahari, przy Świątyni Hatszepsut i innych działają placówki
Polskiej Misji Archeologicznej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej ( CAŚ).
Zbiory obejmują całą historię Egiptu od okresu predynastycznego przez
Stare Średnie, Nowe Państwo, okres hellenistyczny, rzymski, wczesnochrześcijański, z terenów Górnego Dolnego Egiptu, Nubii, Jordanii
i Syrii.
Dla Niesłyszących Seniorów z naszego Klubu Białostocka 4 przy PZG
Oddziale Mazowieckim była to niezwykła wycieczka.
Historia starożytna jest praktycznie nieznana Głuchym, a mogliśmy
zobaczyć zabytki i poznać wiele faktów historycznych od przewodnika
w polskim języku migowym / PJM /.
Dziękujemy Muzeum Narodowemu i Panu Markowi Laseckiemu za
możliwość poznania historii i zabytków Starożytnego Egiptu.
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Chór Głuchych
Czy Głusi mogą śpiewać? Oczywiście, że tak
- za pomocą języka migowego. Ale tylko tego
naturalnego, w naszym kraju jest nim Polski
Język Migowy (PJM), bo tylko on pozwoli na
wyrażenie za pomocą gestów treści utworu,
jego melodyjności i rytmiki.
Ostatnio obserwujemy w transmisjach telewizyjnych piękno tłumaczeń na PJM utworów śpiewanych w czasie ważnych imprez, np.
z okazji Święta Niepodległości, rocznicy Powstania Warszawskiego, Bożego Narodzenia
(kolędy) czy innych uroczystych okazji. Nie
osoby głuche, ale i słyszący widzowie mieli
okazję podziwiać wysoki kunszt oraz niesamowitą interpretację w wykonaniu tłumaczek.
Celują w tym Małgorzata Limanówka i Kata8
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rzyna Głozak. Pokochała je cała Polska.
Ale czy sami Głusi mogą występować w chórach?
Część osób z niepełnosprawnością słuchu
ma aparaty słuchowe lub implanty, które pozwalają na odbiór muzyki. Ale są osoby całkowicie głuche, dla których aparat słuchowy lub
implant nie stanowi żadnego wsparcia słuchowego. Takie osoby mają jednak niesamowicie
rozwinięty odbiór niektórych dźwięków za pomocą drgań odczuwanych ciałem. Nie „poczują” całej melodii w jej niuansach, ale na pewno
jej szybkość i rytmikę, co pozwala im zorientować się w charakterze utworu muzycznego.
Rytmika jest ważnym elementem rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchu wspo-
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magającym ćwiczenia logopedyczne. Wpływa na poprawę jakości mowy.
Większość osób Głuchych ma problemy
w mową - mówi niewyraźnie, zniekształca
słowa, nie kontroluje głośności. Śpiew osób
Głuchych w formie tradycyjnej nie jest zatem
przyjemny dla ucha odbiorców, ale w formie
wizualnej, przekazywany rękami, mimiką
twarzy, ruchami ciała może być wręcz doskonały.
Temat ten bardzo interesuje artystów
związanych z branżą muzyczną. W ramach
tzw poprawności społecznej i naciskiem na
dostępność osobom z niepełnosprawnością
kultury we wszystkich jej rodzajach -czynią
próby muzyczne z udziałem osób Głuchych.

w siedzibie Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie, później w Sali Teatru Wielkiego.
Chórami Głuchych w Polsce zainteresował
się jeden z czołowych artystów sztuk wizualnych w Polsce, współpracujący z Fundacją
Galerii Foksal - Artur Żmijewski w drugiej
połowie lat 90.
Artysta zajął się ogólnym problemem braku dostępności do kultury osobom z niepełnosprawnościami. W tematyce poświęconej
niesłyszącym zrealizował kilka prac z tego
obszaru mających na celu zwrócenie uwagi
społeczeństwa na problem wykluczenia.
Zrealizował 2 filmy: „Lekcja śpiewu 1”
w 2001r oraz „Lekcja śpiewu 2 w 2003r.

W dniu 31 października 2006 r. w Teatrze
Wielkim francuski reżyser Charles de Meaux
sfilmował niesłyszących, jak migają w chórze część opery Verdiego „Aida”. Dyrygował
Wojciech Michniewski, jeden z czołowych
polskich dyrygentów.
Charles de Meaux pokazuje swoje filmy
oraz instalacje artystyczne na całym świecie,
głównie w słynnych muzeach i na światowych wystawach, m. in.w Centre Pompidou
w Paryżu, w Muzeum Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku, na Times Square, na
Międzynarodowej Wystawie w Korei Południowej oraz innych prestiżowych miejscach.
Poczynania artystyczne Charlesa de Meaux są bardzo odważne, nowatorskie i szokujące. Takim też był nagranie fragmentu opery „Aida”, z czego Głusi z Warszawy ( i nie
tylko) są bardzo dumni. W ten sposób mogli
zaistnieć w kulturze muzyki światowej..
Duża grupa Głuchych chętnych do udziału w operze ciężko pracowała podczas wielu
trudnych prób. Najpierw odbywały się one

W obu realizacjach artysta zaprosił do wykonania wybranych pieśni religijnych chóry złożone z dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu.
W "Lekcji śpiewu 1" udział wzięli uczniowie z Instytutu Głuchoniemych z Warszawie.
W kościele św. Trójcy w Warszawie wykonali
oni utwór "Kyrie" z "Polskiej Mszy" Jana Maklakiewicza (kompozycja z 1944 roku), z towarzyszeniem muzyki organowej.
W tym eksperymencie głusi chórzyści mogli oprócz migania używać bez ograniczeń
swojego głosu na zasadzie: „co im w duszy
gra”. Nie wyszło to zbyt dobrze dla osób słyszących.
Dlatego w następnym eksperymencie do
wykonawców dołączyła profesjonalna śpiewaczka operowa. Głusi tylko migali.
"Lekcja śpiewu 2" została zrealizowana
w Lipsku, w katedrze św. Tomasza. Żmijewski zaprosił grupę młodych, niesłyszących
ludzi ze szkoły Samuel-Heinicke-Schule für
Schwerhörige, aby wraz z orkiestrą Baroc-
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"Rytmika jest ważnym elementem rehabilitacji
dzieci z niepełnosprawnością słuchu wspomagającym ćwiczenia logopedyczne."

kensemble der Fachrichtung Alte Musik wykonali wspólnie utwory Jana Sebastiana Bacha.
Miejsce „chóru" jest symboliczne: Słynny
kompozytor był kantorem w lipskiej katedrze, tutaj też jest pochowany. Dla wielbicieli
muzyki to miejsce kultowe. Żmijewski do-

parafii jest pomóc głuchym i niedosłyszącym
poznanie wiary we wszystkich jej aspektach
przy wsparciu naturalnego języka migowego.
Wspólnota posiada trzy chóry, które
„śpiewają” za pomocą gestów. W liczącym
230 pieśni śpiewniku znajdują się zarówno
przetłumaczone na język migowy utwory, jak

bitnie pokazuje, jak trudno jest akceptować
osoby z niepełnosprawnością, przy założeniu, że w pełni przyjmiemy ich szczególną
i wyjątkową odrębność.
Uczestnictwo w tym obszarze kultury i to
na takim światowym poziomie, w którym do
tej pory byli wykluczeni, było dla głuchoniemych wykonawców czymś niesamowitym: za
sprawą sztuki otworzyli się na niedostępne
im wcześniej doznania, na muzykę.
Jak twierdzi autor dzieła: Głusi „ śpiewając
manifestują swoją nieprzekraczalną odmienność”.
W jednej z niemieckich parafii w Trewirze działa chór złożony z samych Głuchych,
którzy śpiewają w ciszy za pomocą gestów
języka migowego. Ich „muzyka” płynie z potrzeby serca i jest aktem wiary i miłości do
Stwórcy.
Licząca obecnie 550 osób wspólnota powstała 10 lat temu. Oprócz proboszcza i referentki, w radzie parafialnej zasiadają sami
głusi i niedosłyszący. Najważniejszym celem

i takie, które skomponowano specjalnie dla
niesłyszących. Przy okazji świąt kościelnych,
a także udzielania sakramentów, z osobami
niepełnosprawnymi śpiewają także osoby
słyszące, przy akompaniamencie organów.
Zazwyczaj jednak podczas występu chóru
jest całkowicie cicho.
Efekty tych wszystkich działań są naprawdę niesamowite i z wdzięcznością odbierane
przez środowisko osób z niepełnosprawnością słuchu. Przełamują utarte i krzywdzące
stereotypy dotyczące ludzi Głuchych. Pozwalają poczuć się pełnoprawnymi członkami
jakiejkolwiek wspólnoty

Opracowanie: K. Maciejska-Roczan
W artykule wykorzystano publikację Ewy
Gorządek z 2016r (Culture.pl)
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Barbara Choynowska-Janaszek
Urodziła się 16 stycznia 1922 roku w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. Dzieciństwo spędziła na Wołyniu. Wcześnie zmarła Jej matka. Wróciła z ojcem do Polski
i w czasie okupacji mieszkała w Lublinie i tam brała aktywny udział szeregach Armii
Krajowej.
Po wyzwoleniu wyszła za mąż i rozpoczęła studia na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych uzyskując absolutorium. Była matką trojga dzieci.
Całe życie walczyła z nękającą ją głuchotą. Trzy razy traciła całkowicie słuch i odzyskiwała go po poważnych operacjach. W tym czasie dużym wsparciem dla niej był
Oddział Lubelski Polskiego Związku Głuchych, czego ślady znajdujemy w utworach
poetki. Pracowała też społecznie w sądzie dla nieletnich nad resocjalizacją wykolejonej młodzieży.
Kajetana Maciejska-Roczan
opr. na podstawie publikacji Zarządu Głównego
Polskiego Związku Głuchych "Wyjście z ciszy", 1975r
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Złota jesień głuchych
postrącał liście jesienny wiatr
otarł się o policzki
usiadł na ręku
szumi
śpiewa
i dzwoni
nie w głuchych uszach lecz w dłoni
na słyszącej dłoni śpiewa
jesienny wiatr
błogosławione ręce które mówią
błogosławione ręce które słyszą
ręce pracujące na chleb
przerwały krąg milczącej ciszy
wzniosły się wysoko
ponad ludzki śmiech
dały sens życiu głuchych
potrzymam na dłoni wiatr
co szumi i śpiewa
złote liście goni
Kocham swój dom
kocham swój dom
tylko człowiek
który był bezdomny
wie
ile jest wart
własny dom
przeglądam się w czystych szybach
przeglądam się w lśniącej podłodze
mam uśmiech na twarzy dla wszystkich
niech mówią że dom mój jest piękny
wieczorem gdy dzieci są w łóżku
rozsuwam po cichu firanki
pogwarkę prowadzę z księżycem
za brodę go targam srebrzoną
ileż to lat szłam do tego
szczęścia co zowie się domem?
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Awatar2 PJM

P

rzeprowadziliśmy wywiad z pomysłodawcą
i głównym realizatorem ciekawego projektu
– panem Adamem Piaseckim - specjalistą Centrum
Kompetencyjnego Dostępności i Komunikacji Dostępność Plus.
Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych uczestniczy w realizacji tego projektu jako podwykonawca.
Skąd pomysł na Avatar2PJM?
W ramach projektu „Badania nad możliwościami zwiększenia czytelności wypowiedzi w Polskim
Języku Migowym przez animowaną wirtualną postać – Awatar2PJM”, finansowanego przez PFRON,
przeprowadzone zostały badania nad możliwościami
zwiększenia czytelności wypowiedzi w Polskim Języku
Migowym przez awatara. Badanie dotyczyło przede
wszystkim sposobów wyrażania emocji przez osoby
głuche i analizę ich wpływu na zrozumiałość i wiarygodność wypowiedzi w języku migowym. Zostały
również przeprowadzone badania pod kątem zrozumienia przez osoby głuche komunikatów prezentowanych przez nagranego lektora języka migowego
i sztucznej postaci wirtualnej. W efekcie sporządzono
listę cech (takich jak: emocje, mimika twarzy, dodatkowe ruchy itp.), które mogą poprawić odbiór języka
migowego prezentowanego przez awatara.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań
przeprowadzono prace nad przygotowaniem animacji w PJM przy użyciu zbudowanego nowego modelu
3D wirtualnej postaci ludzkiej. Opracowane animacje
postaci wirtualnej w kolejnych iteracjach weryfikowane były przez środowisko osób głuchych. Celem
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badania weryfikującego było porównanie opinii
użytkowników o nowo powstałej sztucznej postaci
migającej, w tym elementów, które mają wpływ na
jej zrozumienie przez uczestników badania.
W oparciu o wyniki uzyskane w realizacji projektu AwatarPJM, Łukasiewicz — EMAG, w konsorcjum z Instytutem Języka Polskiego PAN, w marcu
2021 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Szkieletowy system automatycznego tłumacza na Polski Język Migowy wykorzystujący mechanizm wirtualnej
postaci ludzkiej- Avatar2PJM”. Celem projektu jest
opracowanie szkieletowego rozwiązania pozwalającego na translację wypowiedzi w języku polskim
na język migowy z wykorzystaniem wirtualnej postaci ludzkiej. Innowacyjność rozwiązania polega
na uwzględnieniu emocji i elementów pozawerbalnych wypowiedzi w wizualizacji gestów zgodnie
z wynikami badań przeprowadzonych w ramach
projektu AwatarPJM. Wśród oczekiwanych efektów projektu jest pilotaż w grupie wytypowanych
serwisów informacyjnych i świadczących usługi
on-line przez administrację. Upowszechnienie mechanizmów automatycznego tłumacza w systemach internetowych świadczących usługi publiczne będzie stanowiło znaczący krok w zwiększeniu
dostępności cyfrowej administracji publicznej.
Projekt jest realizowany na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako pierwszy krok
w ramach programu SAGA (założenia znane KPRM).

Gdzie będzie on używany?
Plany wdrożenia pilotażowego dotyczącą wybranych usług na obywatel.gov.pl
Czy Avatar będzie dostępny bezpłatnie?
Właścicielem wyników projektu będzie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Od niej zależy sposób udostępniania rozwiązania w przyszłości.
Czy będzie można go wykorzystać na swoich
stronach?
Odpowiedź jak wyżej.
Bardzo dziękuję. Chyba będzie to ciekawy projekt, który osobom głuchym porozumiewającym
się w języku migowym pomoże uzyskać informacje
publiczne.

Wywiad przeprowadził Janusz Pierzchalski specjalista z Centrum Edukacyjnego Migaj Naturalnie PZG

Na jakim Państwo są etapie?
Jesteśmy na etapie opracowania modelu rozwiązania, zbliżamy się do końca badań przemysłowych.
Kiedy planowane jest wydanie Avatara?
Zakończenie projektu i wdrożenie pilotażowe
zaplanowane są na sierpień 2023.

III/2022

15

Gerard Klon – wspomnienie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30 kwietnia 2022r zmarł po długiej chorobie Gerard
Klon - długoletni zasłużony działacz Polskiego Związku Głuchych.
Urodził się 26 września 1936r w Rogowie koło Wodzisławia Śląskiego. Uczęszczał do szkoły podstawowej i zawodowej dla głuchych w Lublińcu.
Po ukończeniu szkoły zawodowej w roku 1953 podjął pracę zawodową i wstąpił do Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Rybniku. Po roku został wybrany na sekretarza Zarządu Koła.
W latach 1960-1970 był wiceprezesem, a następnie prezesem Koła. Pełnił te funkcje przez 21 lat, do
1991 roku. Przez cały czas był znany jako aktywny działacz naszej organizacji.
W 1977r został wybrany na członka Zarządu Oddziału Śląskiego PZG w Katowicach. W 1981 r
został wiceprezesem Oddziału, a od roku 1991 pełnił funkcję prezesa przez 3 kadencje, aż do roku
2006.
Miał wiele ciekawych pomysłów organizacyjnych, które realizował.
Między innymi zorganizował pierwsze Wojewódzkie Obchody Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. W roku 1994 wprowadził Informator Oddziału Śląskiego do użytku wewnętrznego w PZG.
W 2003r zaproponował nadawanie odznaki za 50 lat stażu członkowskiego w PZG na Śląsku.
W 1956r z Jego inicjatywy powstało Koło PTTK „Iskra” przy Kole terenowym PZG w Rybniku,
gdzie pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie, w latach 1963-1998 – prezesa.
Gerard Klon zasłużył się jako wybitny działacz turystyki Głuchych w Polsce. Wyróżniał się dużą
aktywnością organizując wiele różnych imprez turystycznych na szlakach nizinnych i górskich.
Był też organizatorem turystyki motorowej. W 1973r założył pierwsze w Polsce Koło Niesłyszących Automobilklubu w Rybniku, którego był przewodniczącym aż do roku 2011. Przemierzał kraj
na motocyklu oznaczonym żółtym półksiężycem razem z grupą głuchych pasjonatów. Zorganizował też zagraniczną wycieczkę samochodową na Olimpiadę Igrzysk Głuchych w Bukareszcie.
Przez 30 lat współpracował z organizacją Głuchych w Ostrawie przy organizacji rajdów i zlotów
motorowych..
Po zakończeniu działalności społecznej w Oddziale Śląskim opracowywał różne materiały historyczne w formie filmów. Są one cennym materiałem dokumentalnym działalności Polskiego Związku Głuchych.
Gerard Klon otrzymał wiele odznaczeń, m. in. Honorowego Członka PZG, odznaki państwowe,
związkowe, turystyczne oraz kultoralne.
Dziękujemy za wszystkjo. Straciliśmy dobrego Człowieka, który na zawsze pozostanie w naszej
pamięci i naszych sercach.
Cześć Jego pamięci.
16
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Pomoc Ukrainie

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 potrzeb. 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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"Polska.
Siła obrazu" w PJM
Ferdynand Ruszczyc - Stary dom
Pejzaż to ulubiony gatunek Ferdynanda Ruszczyca. W dojrzałej
twórczości artysta – zgodnie z trendami ówczesnej sztuki europejskiej – nie malował jednak przedstawień realistycznych, lecz
sceny, w których krajobraz jest sposobem wyrażenia emocji i nastroju. Te ekspresyjne, nasycone mocnymi barwami obrazy należą
do najwybitniejszych osiągnięć polskiego modernizmu. Do grupy
najciekawszych prac Ruszczyca zalicza się także „Stary dom”. Malarz przestawił tu swój rodzinny drewniany dwór w Bohdanowie,
miejscowości znajdującej się obecnie na Białorusi, nieopodal granicy litewskiej.
Obraz powstał w roku 1903. Pod ciemnym niebem widzimy
nieforemną czerwono-pomarańczowa masę. To drewniany budynek pokryty dachówką. Portyk i część dachu są porośnięte rdzawą winoroślą. Na pierwszym planie kwitną krzewy róż, pomiędzy
nimi przechadza się paw. Nad domem zawisł potężny biały obłok.
Obraz, mimo pozornie pogodnego tematu, jest pełen niepokoju,
ukrytej grozy.
Artysta stworzył wiele malarskich przedstawień swego domu.
To także temat jego ostatniego dzieła, noszącego znamienny tytuł „Gniazdo”. W twórczości polskich artystów początku XX wieku dwór ucieleśnia spokój i bezpieczeństwo rodzinne malarza, ale
także symbolizuje tradycję i przeszłość, przeciwstawione dziejowym burzom.
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Teodor Axcentowicz - Święto Jordanu

Dzieło należy do cyklu poświęconego obyczajom Hucułów. Teodor
Axentowicz często powracał do tej tematyki. Obrazy te tworzył w Paryżu, na
podstawie szkiców, które wykonał jesienią tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku, w czasie wędrówki przez Karpaty Wschodnie. Tytułowe
„Święto Jordanu” to nazwa uroczystości poświęcenia wody, obchodzonej –
na pamiątkę chrztu Chrystusa – w dniu Epifanii, czyli tak zwanego święta Trzech Króli. Po nabożeństwie w cerkwi w stronę rzeki ruszała procesja
wiernych z chorągwiami i zapalonymi świecami. Duchowny zanurzał krzyż
w rzece lub przeręblu, a następnie wierni napełniali wodą przyniesione naczynia. Etnograf Oskar Kolberg, który przyczynił się do popularyzacji kultury huculskiej, tak pisał o tym święcie: „[gdy] ksiądz zanurzy krzyż ręczny
w wodę, nabierają wszyscy takową w małe, zgrabne koneweczki, myją sobie
twarz, i choćby mróz był najtęższy, stają wszyscy długim szeregiem, tak by
wracając duszpasterz każdego mógł pokropić wodą jordańską”. Axentowicz
przedstawił moment, w którym duchowny (w czerwonej, wyszywanej na
złoto kapie) zakończył już obrzędy, procesja oddala się od rzeki, a wierni
nabierają w naczynia poświęconą wodę.
Na zamarzniętej, pokrytej śniegiem rzece liczna grupa Hucułów zgromadziła się przy przerębli. Teren łagodnie wznosi się do góry. W tle majaczą
zabudowania: po lewej chałupa, a po prawej cerkiew. Wyżej widać wąski pas
szarego nieba, niemal zlewającego się z warstwą śniegu. Dzięki wybitnemu wyczuciu kolorystycznemu i zdolnościom kompozycyjnym Axentowicz
stworzył ekspresyjny, atrakcyjny wizualnie obraz świątecznego dnia i przekonująco oddał podniosły nastrój religijnego obrządku.
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XXIV Olimpiada Głuchych 2022
(Deaflympics)
Igrzyska Olimpijskie Głuchych miały się odbyć

Złote:

w roku 2021, ale zostały przełożonen z powodu pandemii koronawirusa.

Julia Chmielewska - pływanie - 200 m stylem klasycznym

W dniach 1 – 15 maja 2022r Igrzyska Głuchych odbyły się w Brazylii , w Caxias do Sul , w południowej

Klaudia Jarzewicz - pływanie - 50 m stylem grzbietowym

części Wyżyny Brazylijskiej.

Julia Dragan - pływanie - 800 m stylem dowolnym

Na Igrzyska pojechała z Polski liczna reprezentacja
- aż 156 osób : 52 kobiety i 104 mężczyzn. Nasi Głusi

Konrad Powroźnik - pływanie - 200 m stylem motylkowym

sportowcy walczyli o medale w ośmiu dyscyplinach:

Bartosz Brzezicki - lekkoatletyka - skok wzwyż

judo, kolarstwie górskim i szosowym, koszykówce ko-

Polska (Grzegorz Kotowski, Michał Kulpa, Mateusz

biet i mężczyzn, lekkoatletyce, piłce nożnej kobiet

Borowski, Oskar Gołębiowski) - lekkoatletyka - sztafe-

i mężczyzn, piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, pływa-

ta 4x400 m mężczyzn

niu, oraz tenisie stołowym.
Deaflympics ( Igrzyska Głuchych)) po raz pierwszy

Paweł Arciszewski - kolarstwo górskie - wyścig mężczyzn

odbyły się w 1924 roku w Paryżu.
W Igrzyskach Głuchych wzięli udział głusi sportow-

Małgorzata Krawczyk - kolarstwo górskie - wyścig
kobiet

cy z ponad 45 państw. Sportowcy z Rosji i Białorusi zo-

Srebrne:

stali wykluczeni z udziału w Igrzyskach.

Małgorzata Krawczyk - kolarstwo - sprint na 1000

Polska zajęła szóste miejsce w końcowej klasyfikacji medalowej. Zdobyliśmy 42 medale w tym 8 złotych, 22 srebrne i 12 brązowych!
To największy sukces Polski w historii Igrzysk!
Gratulujemy!

m
Małgorzata Krawczyk - kolarstwo - wyścig ze startu
wspólnego
Paweł Arciszewski - kolarstwo - indywidualna jazda
na czas
Konrad Powroźnik - pływanie - 400 m stylem dowolnym
Konrad Powroźnik - pływanie - 400 m stylem
zmiennym
Konrad Powroźnik - pływanie - 100 m stylem motylkowym
Konrad Powroźnik - pływanie - 200 m stylem
zmiennym
Klaudia Jarzewicz - pływanie - 100 m stylem grzbietowym

Polscy medaliści XXIV Letnich Igrzysk Głuchych:
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Polska (Klaudia Jarzewicz, Weronika Nowicka, Julia

Dragan, Julia Chmielewska) - pływanie - sztafeta 4x100
m stylem dowolnym kobiet
Polska (Kacper Nowicki, Jakub Kramarczyk, Rafał
Wójcik, Konrad Powroźnik, Artur Pióro, Juliusz Skawka,
Igor Stempurski) - pływanie - sztafeta 4x200 m stylem
dowolnym mężczyzn
Julia Chmielewska - pływanie - 50 m stylem klasycznym

Klaudia Jarzewicz - pływanie - 200 m stylem grzbietowym
Julia Chmielewska - pływanie - 100 m stylem klasycznym
Polska (Klaudia Jarzewicz, Julia Chmielewska, Julia
Dragan, Weronika Nowicka) - pływanie - sztafeta 4x400
m stylem zmiennym kobiet
Polska (Juliusz Skawka, Julia Chmielewska, Konrad

Julia Dragan - pływanie - 1500 m stylem dowolnym

Powroźnik, Julia Dragan, Klaudia Jarzewicz, Igor Stem-

Julia Dragan - pływanie - 400 m stylem zmiennym

purski, Rafał Wójcik, Weronika Nowicka) - pływanie -

Julia Dragan - pływanie - 400 m stylem dowolnym

sztafeta mieszana 4x100 m stylem zmiennym

Julia Dragan - pływanie - 200 m stylem zmiennym

Polska (Juliusz Skawka, Julia Dragan, Julia Chmie-

Dominika Bolek - judo - kat. -52 kg

lewska, Konrad Powroźnik, Kacper Nowicki, Weronika

Natalia Brzykcy - judo - kat. +78 kg

Nowicka, Jakub Kramarczyk) - pływanie - sztafeta mie-

Tomasz Rozumczyk - lekkoatletyka - rzut oszczepem

szana 4x100 stylem dowolnym

Karol Dąbrowski - lekkoatletyka - skok wzwyż
Oskar Gołębiowski - lekkoatletyka - 400 m przez
płotki

Polska (Gabriela Dyszkiewicz, Monika Śmiżewska,
Julia Szemiel, Iwona Żyła) - tenis stołowy - turniej drużynowy kobiet

Tomasz Gawroński - lekkoatletyka - maraton

Oskar Kokoszewski - lekkoatletyka - pchnięcie kulą

Polska (Wiktoria Aumiller, Agnieszka Boćkowska,

Oskar Gołębiowski - lekkoatletyka - 400 m

Karolina Dampc, Oliwia Gała, Ewa Jacyna, Joanna Kacz-

Michał Kulpa - lekkoatletyka - 800 m

marczyk, Marta Kaczmarczyk, Julia Kopińska, Karolina

Damian Szyszkowski - lekkoatletyka - dziesięciobój

Kuba, Ewa Liścioch, Lidia Maziarz, Paulina Prusinowska,

Polska (Dominika Bigaj, Marta Byczkowska, Matylda

Volha Siarko, Justyna Siwek, Paulina Suchorowska, Cla-

Dobejko, Agata Krygowska, Anna Kuźniewska, Karoli-

rissa Toma) - piłka nożna - turniej kobiet

na Przybył, Natalia Pyskło, Sara Twardowska, Angelika

Brązowe:

Wanta) - koszykówka - turniej kobiet

Julia Dragan - pływanie - 200 m stylem dowolnym
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Rolnicza opowieść
Niezwykła wycieczka po Muzeum
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w Polskim Języku Migowym.
Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza wszystkich zwiedzających, a zwłaszcza tych, którzy posługują
się językiem migowym, na spacer po
ekspozycjach z elektronicznym przewodnikiem. Jedna z dostępnych ścieżek
wycieczki po muzeum stworzona została specjalnie dla osób Głuchych. Dzięki
urządzeniu, na którym wyświetlany jest
film z tłumaczem Polskiego Języka Migowego każdy może zwiedzić muzeum.
Niezwykła Rolnicza opowieść z ekranu
przewodnika przeniesie Państwa do czasów pierwszych rolników, pokaże kluczowe dla rozwoju rolnictwa i wsi oraz
przemysłu rolno-spożywczego wynalazki, wprowadzi w tajniki rzemiosła wiejskiego, jak też wyjaśni działanie zabytkowych maszyn i urządzeń. Zapewniamy,
że dzięki elektronicznemu przewodnikowi z nagraniem w języku migowym możliwe jest zwiedzenie większości stałych
ekspozycji muzeum w Szreniawie. Wystarczy pobrać w kasie muzeum bezpłatnie urządzenie z ekranem i wyruszyć na
wycieczkę po muzealnym terenie zgodnie ze wskazówkami tłumacza języka
migowego.
Wycieczka osadzona jest w realiach konkretnego miejsca - dawnego
majątku ziemiańskiego, którego dzieje
są odbiciem najnowszej historii rolnictwa, od połowy XIX w. po czasy transformacji ustrojowej. Jako pierwszy na
terenie posiadłości powstał dwór ziemiański, z inicjatywy niemieckiego właściciela majątku Herrmanna Bierbauma.
W bezpośrednim sąsiedztwie zespołu
pałacowo-parkowego, od strony południowo-zachodniej, usytuowany został
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folwark. Na początku 1920 roku majątek
wykupił Polak, dr Józef Glabisz. Nowy
właściciel zamieszkał tu z rodziną. Jako
człowiek wykształcony, dr nauk biologicznych, świetnie zarządzał swoimi dobrami, które liczyły 1077,81 hektarów.
W konsekwencji zajęcia Wielkopolski
przez Niemców w 1939 roku rodzina
Glabiszów została wysiedlona ze swej
posiadłości. Po II wojnie światowej majątek został upaństwowiony. Na terenie
folwarku powstał najpierw zakład produkcyjny w ramach Państwowych Nieruchomości Ziemskich, a następnie oddział
kombinatu Państwowych Gospodarstw
Rolnych w Konarzewie. Kombinat w latach 90. XX wieku został przekształcony
w Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa.
W 1964 roku w Szreniawie, na terenie
pałacowo-parkowym powstało Muzeum
Rolnictwa, które w 1998 roku muzeum
przejęło w dzierżawę od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa teren
dawnego folwarku.
Podczas zwiedzania dawnego
majątku ziemskiego z elektronicznym
przewodnikiem tłumacz języka migowego opowiada o burzliwej historii tego
miejsca. Przedstawia też różne dziedziny
rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Eksponaty będące świadectwem historii i rozwoju rolnictwa ulokowane są
w 22 pawilonach wystawienniczych, co
znajduje odzwierciedlanie w scenariuszu wycieczki. W muzeum w Szreniawie
można podziwiać zabytki techniki rolniczej służące do uprawy ziemi oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, jak też
eksponaty związane z chowem i hodowlą zwierząt, weterynarią, paszoznawstwem, pszczelarstwem, hodowlą roślin,
ogrodnictwem, transportem wiejskim
i komunikacją, rzemiosłem wiejskim, etnografią oraz sztuką ludową. Ogromna
powierzchnia wystawiennicza oraz róż-

norodność dziedzin rolnictwa wymusza
na zwiedzających konieczność wyboru
zagadnień, w czym elektroniczny przewodnik jest bardzo pomocny. Wytycza
kierunek zwiedzania, zwraca uwagę na
najważniejsze kwestie oraz wyjaśnia
przeznaczenie i zasadę działania zabytków technicznych. Ponadto uzmysłowia
ich miejsce w ewolucji techniki rolniczej oraz wpływ i znaczenie dla rozwoju
różnych gałęzi rolnictwa. Samoczynne
wyzwalanie treści w języku migowym
w trakcie poruszania się po ekspozycji
daje poczucie komfortu i zapewnia prawidłową orientację w przestrzeni oraz
zapewnia intymność w kontakcie z ekspozycją. W każdej chwili można zrobić
sobie przerwę i odpocząć w zaciszu muzealnego parku.
Po wejściu do muzeum zwiedzający otrzymuje przewodnik w postaci
małego urządzenia z wyświetlaczem. Instrukcja użytkowania nagrana jest na początku przed rozpoczęciem zwiedzania.
Po ekspozycjach muzealnych oprowadza
z ekranu urządzenia tłumacz posługujący się Polskim Językiem Migowym, który
udziela również wskazówek nawigacyjnych. Zwiedzanie odbywa się poprzez
śledzenie w elektronicznym przewodniku nagrania filmu w języku migowym
i poruszanie się zgodnie ze wskazówkami, które informują o konieczności
udania się w określonym kierunku. Komunikaty nawigacyjne są niezbędne do
swobodnego poruszania się po danej
przestrzeni. Nagranie uruchamia się
podczas poruszania się po ekspozycji,
dzięki zdalnej transmisji bezprzewodowej z nadajników radiowych umieszczonych na całym terenie muzeum. Dzięki
temu nie trzeba wykonywać żadnych
dodatkowych czynności ze swoim przewodnikiem od momentu uruchomienia
wycieczki do jej zakończenia. W razie

konieczności można nagranie zatrzymać lub odtworzyć jeszcze raz. Automatyczne wyzwalanie komunikatu
daje wrażenie zwiedzania z żywym
przewodnikiem, na którym można polegać i dzięki któremu nie można się
zgubić. Komunikaty nawigacyjne wyzwalane są w punktach nawigacyjnych
zlokalizowanych na przecięciu ciągów
komunikacyjnych, w miejscach wymagających ostrzeżenia i w punktach pośrednich.
Zwiedzanie każdej wystawy rozpoczyna się jej opisem, dzięki czemu każda osoba na początku zyskuje
podstawowe informacje na temat
przestrzeni, w której się znajduje
i może zdecydować czy będzie kontynuować zwiedzanie, czy dany temat
pominie i pójdzie dalej. Najciekawsze
obiekty zostały opisane szczegółowo
z uwzględnieniem ich historii, zasto-

sowania czy idei, która jest z nim związana. Szczegółowe opisy wybranych
eksponatów można też przewinąć, jeśli
dane zagadnienie nie interesuje zwiedzającego. Aby uniknąć efektu przemęczenia nadmiarem informacji oraz
dla rozróżnienia informacji podstawowych od tych bardziej szczegółowych
w trakcie trwania wycieczki pojawia
się dwóch tłumaczy języka migowego.
Rolę głównego przewodnika prowadzącego pełni Pani Irena Piecha, natomiast w rozszerzonych informacjach
zobaczymy Pana Pawła Żurawskiego.
Zwiedzanie z elektronicznym
przewodnikiem w pawilonach muzealnych dodatkowo ułatwiają wypukłe
ścieżki prowadzące przez przestrzeń
wystawy. Oczywiście jest to rozwiązanie dedykowane przede wszystkim
osobom niewidomym, ale stanowi
też doskonałą wskazówkę nawigacyj-

ną dla pozostałych zwiedzających. Na
trasie wycieczki przygotowane zostały
eksponaty, modele lub inne obiekty
dostępne dotykiem. Dzięki punktom
dotykowym można dokładniej poznać
zwiedzaną przestrzeń. Oznaczone są
piktogramem z wizerunkiem dłoni.
Zapis filmowy z tłumaczem języka migowego dostosowany do potrzeb
i możliwości osób Głuchych daje tej
grupie zwiedzających możliwość poznania jednego z najciekawszych i największych muzeów w Polsce. Ścieżka
zwiedzania w Polskim Języku Migowym powstała na podstawie audiowycieczki dla osób słyszących dostępnej
na tych samych urządzeniach. Osoby
niedosłyszące mogą z niej skorzystać
dzięki mobilnej pętli indukcyjnej sprzężonej z audioprzewodnikiem. Wszystkie ścieżki zwiedzania, również wersja
w Polskim Języku Migowym dostępne
są w aplikacji mobilnej Movi Guide na
telefony komórkowe.
Zainteresowanych Rolniczą opowieścią, czyli podróżą w czasie do początków rolnictwa zapraszamy do Szreniawy. Już teraz mogą Państwo udać
się do Muzeum Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego i zwiedzać to niezwykłe miejsce ze specjalnym elektronicznym przewodnikiem w Polskim Języku Migowym.
					
				

Autor: Karolina Fiszer
Kustosz w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
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Ryszard Rutecki - Syn Pułku
1934 - 2021
Po kapitulacji powstania warszawskiego, na początku października 1944r, polscy żołnierze-powstańcy oraz mieszkańcy musieli opuścić miasto.
Ludzi, którzy zdecydowali się pozostać w opustoszałych ruinach lewobrzeżnej Warszawy, żeby
poczekać na ofensywę wojsk radzieckich i polskich
nazwano „Robinsonami warszawskimi’.
Od września 1944 do połowy stycznia 1945 roku,
wśród robinsonów warszawskich znajdował się –
10 letni Rysio Rutecki. Ukrywał się z mieszkańcami w piwnicy zbombardowanego domu przy ulicy
Miodowej. W tym czasie wskutek wybuchu bomby
rzuconej przez Niemców na dom, w którym przebywali mieszkańcy-Robinsonowie, stracił słuch.
Mieszkańcy zasypanego domu, żywili się przez
cały ten czas owsem zdobywanym w czasie nocnych
wypraw do okolicznych domów a popijali wodą
deszczową. Rysio także brał zawsze udział w wyprawach po żywność.
W 1945 roku styczniu Robinsonowie z zasypanej
piwnicy słysząc strzelaninę na ulicach, zorientowali
się, że Niemcy zostali zaatakowani. Po opuszczeniu
kryjówki natknęli się na polski patrol.
Żołnierze polscy ochłonąwszy ze zdziwienia na
widok niesamowicie wyglądających ludzi, zaopiekowali się mieszkańcami, a Rysia przydzielono po
wyzdrowieniu i opuszczeniu szpitala jako „Syna
Pułku” do plutonu administracyjnego I Dywizji w I
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Armii Wojska Polskiego .
Pozostał sam, jego matka zmarła w 1942 roku w
Krakowie a ojciec prawdopodobnie zaginął
w powstaniu.
Żołnierze troskliwie zaopiekowali się małym
Rysiem, odkarmiony i umundurowany przebył z
nimi szlak bojowy do Berlina, kończąc wojnę
w stopniu kaprala.
Za udział w walkach otrzymał odznaczenia bojowe: medale za Warszawę, za Odrę, Nysę, Bałtyk
oraz za zdobycie Berlina, a także honorową odznakę
Grunwaldzką.
Po wojnie odnalazł Rysia jednak ojciec. Jak się
okazało, przeżył on powstanie i był wywieziony na
przymusowe roboty do Rzeszy, skąd wrócił do kraju.
Po tym spotkaniu zwolniony z wojska , aby mógł
wrócić z ojcem do rodziny w Gdańsku. Tam wyuczył się fachu i był zatrudniony jako pracownik fizyczny najpierw w Spółdzielni Pracy Cholewkarsko

– Obuwniczej w Gdańsku, a później w Spółdzielni
Inwalidów „Bałtyk” w Gdańsku, gdzie jako krojczy rękawic – był cenionym pracownikiem aż do
emerytury.
Od 1953 roku był członkiem i zawodnikiem
Polskiego Związku Głuchych, interesował się
sportem i należał do sekcji lekkoatletycznej
w Morskim Klubie Sportowym PZG w Gdańsku.
Był czynnym długodystansowcem Klubu Sportowego i aktywnym działaczem w PZG Kole Terenowym w Gdańsku.
W 1968 roku na spotkaniu synów pułku zorganizowanym przez redakcję Ekspresu Wieczornego
i Żołnierza Wolności w Warszawie, otrzymał odznakę „Synu Pułku.”
Zmarł w styczniu 2021 roku, jest pochowany na
Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

oprac.Barbara Jędryszczak
Zdjęcia ze zbiorów prywatnych Rodziny.
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