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Część B – Miasto głuchych 

Piotr zdecydował się na współpracę z Citygames.pl. Jest to firma, która organizuje gry miejskie 

dla firm, biur podróży, organizacji pozarządowych, szkół, a także dla osób prywatnych w 

ramach imprez jubileuszowych i wieczorów kawalerskich/panieńskich. Jak czytamy na 

stronie1:  

„Chcemy, aby miasto nie było miejscem, skąd trzeba uciekać, kiedy tylko jest okazja, 

ale żeby stało się obszarem pełnym tajemnic, ciekawych zakamarków i niesamowitych 

historii. Organizujemy gry miejskie, w których miasto nie tylko jest obszarem, ale także 

przedmiotem gry. Mamy ambicję nie tylko wpływać na postrzeganie miasta, ale także 

otwierać ludzi na interakcje z mieszkańcami. Przekonać, że potrafimy przełamać 

przekleństwo wieży Babel. Rozmawiać. Pomagać. Żyć razem.” 

Wspólnie z Citygames poszukiwano pomysłu na kampanię społeczną. Od początku 

zdecydowano się, aby zrobić coś niestandardowego. Podczas burzy mózgów padło hasło: 

„Odwróćmy sytuację – niechaj słyszący będą w mniejszości!”. To hasło stało się początkiem 

akcji. 

                                                           
 
1 http://grymiejskie.pl/ (07.06.2014). 
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Miasto Głuchych 

W ramach projektu zdecydowano się na stworzenie „Miasta Głuchych”, czyli specyficznej gry 

miejskiej. Celem było umożliwienie ludziom słyszącym poznanie świata ludzi niesłyszących 

oraz problemów, jakie napotykają każdego dnia. Udział w tym projekcie pozwolił ludziom 

biorącym w niej udział odpowiedzieć sobie na pytanie: „Jak wyglądałoby moje życie, gdybym 

to ja był niesłyszący?”.  

Jak można przeczytać na stronie projektu:  

„To wyjątkowa gra. Rozgrywa się w mieście, ale pod dachem. W Mieście Głuchych 

językiem urzędowym jest Polski Język Migowy. Każda osoba tutaj się nim posługuje. 

Ty, ze swoimi głoskami, okrzykami, warknięciami, jesteś obcym. Musisz sobie radzić. 

Mieszkańcy Miasta Głuchych nie zostawią Cię samemu sobie. Są to ludzie przyjaźni, 

pomocni, towarzyscy. Możesz być tego pewien. Problem tylko w tym, że mówią innym 

językiem. Przy dużej dozie dobrej woli i niewielkim wysiłku uda się Wam osiągnąć 

porozumienie”2. 

Obszarem gry był wydzielony fragment Rynku w Centrum Handlowym Manufaktura. Teren 

został zaaranżowany jak mini miasteczko, ze wszystkimi podstawowymi instytucjami, 

urzędami, miejscami kultury. Uczestnikami gry byli przypadkowi ludzie – mieszkańcy Łodzi 

odwiedzający w weekend centrum handlowe, którzy przez specjalnych animatorów 

zapraszani byli do wzięcia udziału w grze3.  

Wszystkie zadania były wykonywane na wydzielonym obszarze. Po wejściu na teren gry 

uczestnicy otrzymywali specjalną Kartę Podróży, na której animatorzy pieczęciami oznaczali 

postępy. W Karcie Podróży, poza danymi uczestnika, znajdowały się opisane zadania, które 

trzeba było wykonać podczas pobytu w Mieście Głuchych, oraz plan wraz z legendą. 

 

Zadania, które stały przed uczestnikami przypominały codzienne czynności: wizyta w urzędzie, 

kinie, sklepie spożywczym, u lekarza. Uczestnicy, wykonując te prozaiczne czynności, znaleźli 

się jednak w sytuacji analogicznej do tej, w jakiej na co dzień znajdują się osoby 

głuchonieme. Wszystkie miejsca w grze były obsługiwane przez osoby głuche. Aby 

zrealizować zadania, uczestnicy gry musieli przezwyciężać bariery komunikacyjne, 

dokładnie takie jakie są codziennym udziałem osób głuchych w świecie osób słyszących. 

Dwa przykładowe zadania, jakie musieli zrealizować uczestnicy, to: 

                                                           
 
2 http://www.miastogluchych.pl/files/miasto-gluchych/mg-2012-informacja-prasowa.pdf 
(07.06.2014). 
3 http://citygames.pl/duza-gra-miejska-miasto-gluchych-lodz.html (07.06.2014).  
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1. Rozmowa w kawiarni. Uczestnicy otrzymali specjalne słuchawki redukujące 95% 

dźwięków dochodzących z zewnątrz. Ich zadaniem było porozumienie się z drugą 

osobą, mającą takie same słuchawki. 

2. Wycieczka do kina na polski film. W kinie wyświetlane były bez dźwięku znane 

fragmenty polskich filmów. Zadaniem uczestników było odgadnięcie dialogów, które 

wygłaszali bohaterowie.  

Do ukończenia gry uczestnicy musieli wykonać około 10 zadań. Wszyscy, którzy wykonali 

zadania, otrzymywali gadżet (koszulkę, długopis, smycz itd.), potwierdzający pobyt w Mieście 

Głuchych. Uczestnicy, którzy najlepiej i najszybciej wykonali zadania w Mieście Głuchych 

otrzymali nagrody rzeczowe. Kilka zdjęć z akcji znajduje się w załączniku 1.  

 

Efekty 

1 edycja odbyła się w październiku 2010 roku. Każdy gracz otrzymał na starcie kilkanaście 

różnego rodzaju materiałów, imitujących papiery codziennego użytku (ulotki, wizytówki) oraz 

kartę gry, która służyła do oceny wykonywanych zadań. Uczestnicy gry mieli spędzić w Mieście 

Głuchych jeden dzień, załatwiając różne codzienne sprawy. Wobec tego we wnętrzu Centrum 

ustawiono dziewięć stoisk imitujących punkty użyteczności publicznej, m.in. takich jak: sklep, 

urząd czy kawiarnia. 

Zadania, przed jakimi stanęli uczestnicy gry, były następujące: 

• przygotować się do wieczornego spotkania ze znajomymi (w tym celu trzeba było 
odwiedzić sklep spożywczy i wypożyczalnię filmów); 

• wybrać się na randkę do kina i kawiarni; 

• przepisać na swoją ciotkę samochód i wysłać jej potrzebny dokument pocztą; 

• zatrudnić w swojej firmie bardzo potrzebnego pracownika; 

• dowiedzieć się o postępy swojego dziecka podczas wywiadówki; 

• udać się na lekcję tańca. 

•  

Jak czytamy na stronie akcji:  

„W Mieście Głuchych zainstalowanym w łódzkiej Manufakturze byli i młodzi, i starzy. 

Wszyscy za to poczuli, jak to jest być osobą niesłyszącą oraz świetnie się bawili, bo 

takiej kumulacji uśmiechu nie widzi się na co dzień”4. 

                                                           
 
4 http://miastogluchych.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=137 
(07.06.2014).  
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W organizację drugiej edycji, która odbyła się w październiku 2011 r. udało się zaangażować 

znane osoby. W promocję Miasta Głuchych włączyły się osoby znane ze świata show-biznesu: 

Jolanta Fraszyńska, Natalia Lesz, Joanna Trzepiecińska oraz Waldemar Barwiński. Relacje z 

Miasta Głuchych pojawiły się w Radiu Łódź, 3 Programie Polskiego Radia oraz w programie 

Dzień Dobry TVN. 

3. Edycja została zorganizowana w 2012 r. w Łodzi. Tego roku odbyły się także imprezy pod 

patronatem Miasta Głuchych w Rybniku i Krakowie.  
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Załącznik 1. Zdjęcia z akcji Miasto Głuchych 
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