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Część A 

Piotr Kowalski siedział w swoim biurze w Łodzi, przy ul. Nawrot i planował kolejne działania w 

ramach projektu „Cztery kroki”. Bardzo lubił swoją pracę w Polskim Związku Głuchych (PZG). 

Praca dla innych zawsze sprawiała mu satysfakcję. Przez wiele lat był członkiem ZHP, od 

zawsze chętnie włączał się w działania społeczne. „Kowlak” – to jego przezwisko dla przyjaciół 

i znajomych – od zawsze miał charakter lidera. Obecnie stało przed nim kolejne wyzwanie: 

sprawienie, by ludzie słyszący zainteresowali się problematyką ludzi głuchych. „Jak to zrobić?” 

zastanawiał się Piotr. 

 

Sytuacja osób głuchych w Polsce1 

Liczba osób dotknięta uszkodzeniem narządu słuchu jest trudna do określenia. Na świecie, 

według danych szacunkowych, problemy ze słuchem ma około 10–15% całej populacji, czyli 

                                                           
 
1 Niniejszy podrozdział został napisany na podstawie Raportu zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku 
Praw Obywatelskich – Świdziński, M. (red.), Sytuacja osób głuchych w Polsce. Warszawa: Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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około 500 mln ludzi. W Europie problem ten dotyczy ponad 80 mln osób. W Polsce natomiast  

liczba ta wynosi około 900 tys. ludzi. 

Jak możemy przeczytać w Raporcie zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 

Sytuacja osób głuchych w Polsce, większość osób głuchych nie patrzy na siebie jako na 

niepełnosprawnych: 

„Niesprawiedliwe dostrzeganie w  głuchym tylko deficytów, wywodzące się od 

Arystotelesa, zaowocowało deprecjacją tej społeczności i dwa tysiące lat trwającą 

dyskryminacją”. Głuchy w rozumieniu autorów Raportu to ten, kto w  naturalnym 

procesie nabywania języka (language acquisition) nie przyswoił języka polskiego, bo 

kanał wokalno-audytywny jest mu niedostępny. Głuchy pojmowany jest przez nich 

lingwistycznie, nie medycznie.  

Osoby z problemami słuchu mają jednak ogromne problemy z porozumiewaniem się, ze 

względu na barierę językową, ponieważ język polskich, także w formie pisanej, jest dla nich 

niezrozumiały:  

„Polszczyzna, zarówno brzmiąca jak pisana, jest dla głuchego językiem obcym, którego 

przyswojenie i rozwijanie wymaga wielkiego trudu i może się nie udać”. 

Autorzy raportu porównują osoby głuche do cudzoziemców, którzy, podobnie jak oni, nie 

znają języka polskiego i mają duże trudności z porozumiewaniem się:  

„Głusi to Milczący Cudzoziemcy. Głusi Polacy to mniejszość językowa, tak jak 

mieszkający w Polsce Litwini, Białorusini czy Romowie; mniejszość zresztą ilościowo 

znacząca, porównywalna choćby z białoruską (50–100 tysięcy). Diaspora głuchych jest 

zresztą wyjątkowa, bo żyje w rozproszeniu – innej takiej nie znamy. Od większości, 

czyli od słyszących Polaków, dzieli głuchych bariera językowa, bardzo trudna do 

przekroczenia – zarówno od wewnątrz, jak z zewnątrz”. 

Jak możemy przeczytać w raporcie  

„Językiem rodzimym głuchego Polaka, czyli pierwszym, jest Polski Język Migowy 

(PJM). Wbrew pokutującemu stereotypowi języka migowego, jako prymitywnej 

pantomimy, jest to taki sam język naturalny jak polski, angielski czy chiński, tyle że bez 

utrwalonej odmiany pisanej, której nie potrzebuje. PJM, jest komunikacyjnie 

uniwersalny, można nim mówić, czyli migać o wszystkim”. 

Jak możemy przeczytać w raporcie, są trzy grupy osób niesłyszących. Autorzy wyróżniają 

przede wszystkim Głuchych (pisanych wielką literą) – pewną mniejszość językowo-kulturową, 

której trzonem są głusi dynastyczni, czyli dzieci rodziców głuchych. To nie jest duży podzbiór 

– tylko 10% głuchych dzieci pochodzi z takich rodzin; resztę w zbiorze potomstwa rodziców 

głuchych stanowią dzieci słyszące – CODA. 
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Jak czytamy w raporcie, w społeczności głuchych przygniatającą przewagę mają ci, których 

rodzice to słyszący: 

„Oznacza to, że większość głuchych nie wynosi języka z domu, bowiem polski, język 

rodziców, nie ma szans dotarcia do głuchego dziecka, a słyszący rodzice nie znają 

Polskiego Języka Migowego. Duża część tej grupy dzieci trafia do szkoły podstawowej, 

nie przynosząc żadnego języka. Dopiero tutaj zaczyna się nabywanie Polskiego Języka 

Migowego od kolegów, jako języka obcego, drugiego – a pierwszego nie było! 

Polszczyzna nigdy nie jest pierwszym językiem głuchego”.  

Trzecią grupę osób stanowią, przewrotnie, Osoby CODA – czyli osoby dwujęzyczne: 

„Osoby CODA stanowią trzeci typ głuchego: są oni naturalnie dwujęzyczni, wynoszą 

z  niemowlęctwa PJM, polski foniczny natomiast przyswajają równolegle tyle, że nie 

od rodziców.”  

Środowisko osób głuchych i słabosłyszących jeszcze do niedawna było pozostawione poza 

nawiasem życia i dyskursu społecznego, a prawa przynależne jego członkom nie były 

w należyty sposób respektowane. Jednak już wiele lat temu powstały organizacje, które 

zajmowały się pomocą osobom niesłyszącym. Jedną z najstarszych jest Polski Związek 

Głuchych – miejsce pracy Piotra.  

 

Wprowadzenie  

Polski Związek Głuchych jest najstarszą organizacją prowadzącą rehabilitację, opiekę, pomoc 

społeczną i animację życia kulturalnego dla osób niesłyszących2. Tak o organizacji opowiadał 

Piotr:  

„Polski Związek Głuchych to najstarsza w Polsce organizacja działająca na rzecz osób 

głuchych, formalnie działająca od 1946 roku. To jest organizacja, która zachowuje 

osobowość prawną. Są oddziały i jednostki terenowe, a wszyscy działają w oparciu o 

statut. Te oddziały są bardzo różne. Są takie, które są bardzo prężne takie jak ten w 

którym pracuję - łódzki. Ale są też takie, które tam ledwo dają sobie radę. Jakimś tam 

punktem odniesienia może być liczba zatrudnionych osób. U nas na etacie mamy 

trzydzieści kilka osób. A są takie oddziały, gdzie są dwie osoby zatrudnione. To też 

pokazuje skalę rozbieżności między tymi oddziałami.”  

Piotr w PZG znalazł się przez przypadek. Tak opowiada o swoich początkach: 

„Ja się wziąłem w PZG stąd, że jak skończyłem pracować w Warszawie, to szukałem 

pracy w Łodzi. No i z ogłoszenia ją po prostu dostałem. Bez żadnych wcześniejszych 

doświadczeń w pracy z głuchymi, czy w ogóle niepełnosprawnymi. To jest dosyć 

                                                           
 
2 http://www.pzg.lodz.pl/index.php/oddzial-lodzki/historia-oddzialu (28.05.2014). 
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nietypowa droga w tym sensie, że sporo ludzi w PZG to są dzieci rodziców głuchych, 

którzy zaczynają robić coś dla środowiska głuchych.”  

Piotr zaczynał pracę na zastępstwo, a już po kilku latach współkierował dużym projektem 

współfinansowanym z POKL, a także rozwijał własne inicjatywy i projekty: 

„Początkowo, to tak było, że tam dostałem taki mały kejs z doradztwem prawnym. I 

drugi związany z jakimiś kursami, już nie pamiętam, ale jakieś takie małe rzeczy. Ale 

po jakimś czasie PZG dostał propozycję bycia partnerem w takim dużym projekcie 

systemowym. On się wtedy nazywał Wsparcie Osób Niesłyszących Na Rynku Pracy, był 

finansowany ze środków europejskich (z POKL-u), on miał właściwie tylko nazwę, 

myśmy go stworzyli od zera. Ten projekt to »Cztery kroki«. (…) To początkowo 

wynikało, że to ma być taki projekt, faktycznie cztery kroki, czyli (1) przyjście do 

projektu, (2) zrobienie indywidualnego planu działania, (3) odbycie szkolenia i stażu 

no i (4) wejście na rynek pracy. Ale myśmy z tego zrobili rzecz dużo bardziej 

kompleksową. Bo poza tą ścieżką i ludźmi, którzy brali udział w ten sposób w projekcie, 

zrobiliśmy szkolenie dla wszystkich nauczycieli dla szkół dla głuchych, których 

uczyliśmy języka migowego. Z tym jest spory problem, bo oni mają spory problem z 

podejściem do swoich głuchych uczniów. Ale zrobiliśmy też warsztaty dla głuchych 

nauczycieli. Zrobiliśmy też takie warsztaty i dla dzieci i dla dorosłych (…). Wydaliśmy 

podręczniki w języku migowym jedne z pierwszych, jeśli nie pierwsze. (…) Zrobiliśmy 

w tym projekcie targi edukacyjne – takie spotkania dzieciaków i szkół, wszystkich szkół 

dla głuchych w Polsce. To stało się takim pierwszym spotkaniem tak dużej grupy 

młodych głuchych ludzi w jednym miejscu. Bo takich spotkań wcześniej na pewno nie 

było.” 

Dzięki zaangażowaniu Piotra, a także wszystkich współpracujących osób, projekt okazał się 

bardzo dużym sukcesem, w środowisku osób głuchych przynosił ogromne sukcesy. Jedyną 

rzeczą, jaka nie dawała Piotrowi spokoju to fakt, że projekt swym zasięgiem nie wychodził poza 

grono osób głuchych. Żadne z działań nie było skierowane do osób słyszących, tak, żeby 

zwrócić ich uwagę na problematykę osób niesłyszących.  

 


