Drodzy czytelnicy,
Witamy po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że jesteście wypoczęci i gotowi na nowe wyzwania i działania. Przypominamy, że dostęp do artykułu w języku migowym będzie po naciśnięciu myszką
znaku:

Pamiętajcie, że możecie przesyłać teksty, wiersze, zdjęcia, relacje, reportaże na wszystkie tematy, które są dla Was ważne.
Obecny numer poświęciliśmy SYMBOLOM. Nasze życie przepełnione jest symboliką występująca pod różnymi postaciami- graficzną,
osobową, dźwiękową. O różnych przejawach symbolu w naszym życiu, również duchowym dowiecie się w aktualnym numarze naszego
kawartalnika.
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Dignity Kitchen – Dobroć płynie z serca.

Anna Książek i Andrea Pucci

Gdybyście mieli powiedzieć czego symbolem jest człowiek, co by to było? Oczywiście odpowiedź nie należy do najłatwiejszych i jednoznacznych. Co by to miało być? Władza, manipulacja, a może dobroć, współczucie, oddanie, miłość...
Anna Książek i Andrea Pucci przemierzają świat w poszukiwaniu ludzi, których postawy
i działania symbolizują to, co odnosi się do najlepszych i najwyższych wartości. Poniżej prezentujemy rozmowę z Koh Seng Choon założycielem stołówki Dignity Kitchen w Singapurze, w której
pracują osoby z niepełnosprawnościami.
Dignity Kitchen jest
nieco ukryte pomiędzy budynkami. Kilka minut zajęło nam
znalezienie właściwego miejsca.
Ale kiedy tylko przekroczyliśmy próg, nie mieliśmy wątpliwości, że to miejsce, w którym
zachodzi zmiana. W wielkim
pomieszczeniu zorganizowana jest stołówka z wieloma
stoiskami oferującymi różnego rodzaju jedzenie i napoje.
Na środku mnóstwo stołów.
W rogu - biurka wypełnione
ludźmi pracującymi przy komuterze lub kręcącymi się wokół i witającymi przybyłych.
A na najbardziej widocznej się utrzymywać. Odzyskują swo- nienie, zyskując swoją własną
ścianie jedno tylko pytanie: Czy ją godność. Posiadają swoje wła- pensję, ale nade wszystko godMiałeś/aś Swój Dzień Godno- sne pieniądze. A potem wracają ność. Na pierwszym stoisku
ści?
do nas, by opłacić obiady dla osób stołówki Dignity Kitchen, moWyszkoliłem ponad 400 staszych. Rozumieją logikę tego żesz kupić kawę, przygotowaną
osób z niepełnosprawnościami. miejsca. To bardzo poruszające. przez Głuchych. Na następnym
– mówi Koh Seng Choon, zastoisku - samotna matka
łożyciel. Przez ostatnie 6 lat
pracuje z osobą z niepełnopodarowaliśmy ponad 40000 Największym wyzwaniem nie są sprawnością intelektualną,
obiadów osobom starszym. pieniądze. Największym wyzwa- sprzedając kurczaka z ryJako przedsiębiorca tworzę
niem jest empatia.
żem. Kolejne stoisko i wimiejsca pracy dla 60 osób.
dzimy pracownika bez lewej
Moim sukcesem jest obserLogika jest prosta: ludzie z róż- ręki oraz drugiego bez prawej
wowanie jak ludzie wracają do nego rodzaju niepełnosprawno- dłoni, ale razem tworzą świetny
naszej stołówki. Przemiana osób ściami, fizycznymi, intelektual- zespół przygotowujący przew trudnej sytacji, które zaczynają nymi, społecznymi, uczestniczą pyszne desery.
zarabiać pieniądze, samodzielnie w szkoleniach i dostają zatrudwww.swiatciszy.pl
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Największym wyzwaniem nie są pieniądze. Największym wyzwaniem jest empatia.
Sposób w jaki ludzie postrzegają
osoby z niepełnosprawnościami.
Kiedy zaczęliśmy nasz biznes,
rozdałem pracownikom i pracow-

nicom plakietki, na których było
napisane: „Jestem niewidomy”,
„Jestem upośledzony umysłowo”.
Co się wydarzyło? Nikt nie kupował. Klienci byli wystraszeni:
upośledzeni umysłowo gotują?
Przez dwa tygodnie nie mieliśmy sprzedaży, wszyscy uciekli.
W końcu jeden facet powiedział
mi nawet: sam musisz być upośledzony, jeśli pozwalasz tym ludziom dla nas gotować. Myślał,
że to zabawne. Nie było. Upośledzony umysłowo chłopak płakał
na zapleczu. Co zrobił nie tak?
Chciał jedynie zarobić na siebie.
I dlatego tylko, że pokazaliśmy
innym, że osoby te są upośledzone
czy niewidome, ludzie nie chcieli
kupować. On płakał. Ja płakałem.
Zdjęliśmy plakietki. To wtedy nauczyłem się, że największym wy-
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zwaniem jest empatia. Wszędzie,
nie tylko w Singapurze.
Dziś, dzięki Dignity Kitchen
i innym, podobnym inicjatywom, empatia powoli wraca do
społeczeństwa. Stołówka jest
pełna ludzi. Klienci i klientki,
zorganizowane grupy, starsze
osoby, które po wycieczce po
mieście organizowanej przez
Dignity Kitchen, mogą zjeść
obiad tutaj, zamiast spędzać
cały dzień zamkniętym w czterech ścianach. Liczba projektów,
realizowanych z myślą o wykluczonych ze społeczeństwa, stale
rośnie. Ale wszystko zaczęło się
od bardzo niewielkich działań.

Dlaczego robię, to co robię? Kilka lat temu zacząłem się
zastanawiać: dlaczego w Singapurze nie ma bezdomnych?
Dlaczego w 6-milionowym kraju
nie ma osób niepełnosprawnych
w centrach handlowych? Gdzie
są? Postanowiłem się tego dowiedzieć i przywrócić ich społeczeństwu. Moja mama, tata, zawsze
mi powtarzali: kiedy masz od
0 do 25 lat, powinieneś się uczyć,
zdobyć wykształcenie, kwalifikacje. Od 25 do 50 roku życia jest
czas na zarabianie: pieniędzy
i reputacji. Po pięćdziesiątce jest
czas na to, by oddać, pomagać.
Musisz spłacić swój dług społeczny. Przyszliśmy na ten świat bez
niczego i odejdziemy bez niczego. Chcę spłacić mój dług zanim

odejdę. Zacząłem od prostego pomysłu: robiłem coś dobrego przez
jeden dzień w miesiącu. Tylko
jeden dzień. Nic więcej. Robiłem
tak przez 7 lat, zabierałem starsze osoby na wycieczki po mieście,
pracowałem w więzieniu. Tylko
jeden dzień. Potem zdecydowałem się zbudować coś większego
i stworzyłem Dignity Kitchen.
Spróbuj sam. Rozejrzyj sie wokół siebie i zrób coś, jeden dzień
w miesiącu. Lubisz zwierzęta? Pomóż w schronisku. Lubisz
drzewa? Zasadź kilka, jeden
dzień w miesiącu. Zdecyduj, co
sprawia Ci przyjemność i zrób to.
Dlaczego? Dobroć jest odpowiedzią.
Dobroć nie ma religii. Dobroć
nie zna polityki. Dobroć jest ślepa na kolor skóry i rodzaj niepełnosprawności. Dobroci nie da się
nauczyć, ona płynie prosto z serca.

(...) kiedy masz od 0 do 25
lat, powinieneś się uczyć,
zdobyć wykształcenie,
kwalifikacje.
Od 25 do 50 roku życia
jest czas na zarabianie:
pieniędzy i reputacji.
Po pięćdziesiątce jest czas
na to, by oddać, pomagać.
Musisz spłacić swój dług
społeczny. Przyszliśmy na
ten świat bez niczego
i odejdziemy bez niczego.
Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum autorów artykułu.

Więcej o Dignity Kitchen:
dignitykitchen.sg
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Zawsze będą kolejne Wenus- symbol kobiety
Olgierd Koczorowski - fotograf, filmowiec, współzałożyciel grupy GAG

Olgierd Koczorowski w cyklu prac wystawionych pod wspólnym tytułem „Zawsze będą kolejne
Wenus” kilka miesięcy temu w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie zaprezentował oblicze kobiety współczesnej, reprezentantki obecnego kanonu piękna uświadamiając
nam zarazem, że kanon ten, podobnie jak moda, zmienia się podczas gdy prawdziwe piękno jest
w nas.
Przez kolejne wieki kanony urody
kobiet zmieniały się. Poszczególne kształty
odzwierciedlały rzeczywistość, w której panowały. Każda kobieta była na swój sposób piękna. Bo mottem Gottholda Ephraima Lessinga
jest: „Kobieta jest arcydziełem wszechświata”,
a mottem Rabindranatha Tagore: „Kiedy Stwórca stworzył człowieka był nauczycielem i miał torbę pełną nakazów
i prawideł, ale gdy przystąpił do kobiety, odrzucił swą godność nauczyciela
i stał się artystą pracującym tylko pędzlem
i paletą”. Znane rzeźby i obrazy przedstawiające tą tematykę to – „Wenus
z Willendorfu”, „Wenus z Milo”, „Wenus wyżymająca włosy”, „Wenus z Urbino”, „Narodziny Wenus” oraz wiele innych. W przyszłości będą kolejne…
Olgierd Koczorowski
Więcej prac:
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„Świat 2 w 1”, czyli słów kilka o projekcie realizowanym
w Przystanku Łucka

Uczestnicy i opiekunowie
„Świat jest takim, jakim go widzisz, więc spójrz na niego inaczej, a Twoje życie się zmieni”
Paul Arden
Zastanawialiście się kiedyś co jest Waszą mocną stroną? Jak to będzie, gdy zostaniecie postawieni
w nowej dla Was sytuacji? Czy będziecie potrafili stworzyć coś z osobami, z którymi wcześniej
nie pracowaliście? Czy można porozumieć się z ludźmi, którzy posługują się językiem innym niż
Wasz? My się zastanawialiśmy i bardzo chcieliśmy zrobić coś wspólnie z rówieśnikami z innych
szkół w Warszawie.
Napisaliśmy
projekt,
który miał pokazać, że świat
jest jeden, a młodzi ludzie znajdą wspólny język w działaniu.
Tak powstał projekt „Świat 2
w 1” stworzony przez grupę
„Młodzież nie z tego świata”
z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Głuchych przy
ul. Łuckiej w Warszawie. Przez
pół roku dzięki dotacji Zarządu
Głównego Polskiego Związku
Głuchych wspólnie pracowaliśmy i zbieraliśmy nowe dla
nas doświadczenia w ramach
V i VI edycji programu „Aktywna młodzież mieszka w

Warszawie”. W grupie znaleźli
się Angelika, Asia, dwie Natalie, Bartek, Patryk i Grzesiek z
Przystanku Łucka, Kalina, Ola
i Kacper z XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima
Lelewela, Ela z XVII Liceum
Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i
Rafał z LVI Liceum im. Leona
Kruczkowskiego. To był bardzo
intensywny czas – przeszliśmy
szkolenie z autoprezentacji,
stworzyliśmy serię plakatów,
nagraliśmy film i zmierzyliśmy
się z montażem. Wspólnie spędzony czas tak wspominamy:

Na warsztatach poznałam bardzo ciepłych, odpowiedzialnych, mądrych ludzi. Nie było między nami żadnych spięć, przyjemnie pracowało się nad tworzonym przez nas filmem oraz plakatami.
Ciesze się, że miałam szansę wziąć udział w projekcie i dużo się nauczyć nie tylko podczas warsztatów, ale też w trakcie wspólnych rozmów. Przede wszystkim mogłam choć trochę poznać jak osoba głucha
funkcjonuje w społeczeństwie. Zobaczyć, że jesteśmy bardzo do siebie
podobni chociażby w tym jak się zachowujemy, jak się bawimy. Nauczyłam się najważniejszych słów w języku migowym - takich jak
proszę, dziękuję i oczywiście – toaleta ;).
Ola Dróżdż

W naszym projekcie najlepsi są
ludzie, którzy się od nas dużo
nie różnią. Podziwiam ich,
sprawiają że jeszcze bardziej
chcę się nauczyć ich języka i spędzić z nimi więcej czasu. Weekend, który spędziliśmy razem
był wspaniały, świetnie się bawiłam i nie wyobrażam sobie
inaczej spędzonego tego czasu.
Nie mogę się doczekać następnych weekendów i następnych
spotkań.
Kalina Żulewska

Warsztaty były dla mnie pozytywnym przeżyciem, rozwijanie języka migowego, nauka współpracy i zaangażowania. Na warsztatach poznałem wiele osób, z którymi dobrze mi się rozmawiało oraz
współpracowało. Mam nadzieję uczestniczyć w następnej edycji. Rafał Orłowski
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Brałam udział w tym projekcie ponieważ na początku zaciekawił mnie pomysł i chciałam w nim uczestniczyć, bo wiedziałam, że warto. Projekt tak zwany "Świat 2
w 1" zrobił dla nas jedno wielkie połączenie.Dobrze się w nim spędziłam
czas, bawiłam się tańcząc, śmiałam się z kawałów w wolnym czasie, ale
także uczyłam się jak wymyślać scenariusz, sceny, decydować wspólnie
i myśleć jak zmontować film. Robiliśmy plakaty na temat projektu,
dzięki temu mniej więcej wiem, jak obsługiwać program Photoshop.
Były różne ciekawe doświadczenia. Nie żałuje, że byłam w tym projekcie, bo nauczyłam się wielu przydatnych rzeczy.
Joanna Huczyńska

Świat 2 w 1 – to projekt,
w którym zaznałem namiastki
tego, czym chciałbym zajmować
się w przyszłości. Jak wspominam ten czas? Bardzo dobrze.
I traktuję to doświadczenie
jako pewnego rodzaju lekcję na przyszłość. Robiliśmy
wiele rzeczy: razem tworzyliśmy,stawialiśmy
wyzwania, śmialiśmy się i jedliśmy. Takie rzeczy sprawiają,
że grupa, która się z składa
z różnych osób, z różnymi spojrzeniami na świat staje się
bardziej zgrana. A jak wiadomo, im bardziej zgrana grupa,
tym lepiej radzi sobie z wyzwaniami. I to wyraźnie było
widać podczas zdjęć do naszego
filmu. Miałem zaszczyt objąć
stanowisko reżysera. Reżyserów było dwóch, więc nie pracowałem sam na tym stanowisku. Wiem teraz, że w tej roli
czuję się jak ryba w wodzie
i to jest ta rzecz, za którą najbardziej sobie cenię ten projekt.
Patryk Dąbrowski

Na początek chcę zaznaczyć, że pierwszy raz w życiu brałem udział w czymś takim. Moim zdaniem było warto śmiało wejść
do tego projektu i zobaczyć jak to się robi. Dowiedziałem się, że jest
mnóstwo kwestii do opracowania. Gdy projekt się zakończył definitywnie okazało się, że zebrałem kilka nowych dla mnie doświadczeń
np. zapoznałem się z programem do montowania filmów. Teraz już
wiem, że w projekcie trzeba główkować, by sfinalizować to, co chcemy. W przedsięwzięciu nie tylko byliśmy skupieni ma wykonaniu
planu, ale też odpoczywaliśmy. Nasze opiekunki robiły smaczne posiłki, bawiliśmy się i mieliśmy dobry humor. Jako grupa zjednoczyliśmy się ze słyszącymi osobami, wszystko poszło bez problemu, bez
konfliktu. Na zakończenie chciałem powiedzieć, że warto coś w życiu
robić, poznawać nowe i chcieć więcej. Bartek Kotlarski
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Działania pod hasłem „Świat 2 w 1” odbywały się w weekendy.
W tym czasie poznałam kilka osób słyszących. Są to wspaniali ludzie
i można było się z nimi dogadać, pobawić, potańczyć oraz wspólnie
coś ugotować. W projekcie mieliśmy zrobić dwie rzeczy nagrać film
i zrobić dwa plakaty. Plakaty wykonywaliśmy na komputerze
i było trudno, wymagało to od nas dużo myślenia, na szczęście mieliśmy wsparcie od pana Marka Laseckiego i dzięki niemu mniej
więcej wiem jak obsługiwać program Photoshop. W czasie nagrań
do filmu byliśmy umalowani i w różnych ubraniach. Pracowaliśmy
w różnych salach szkolnych oraz na podwórku. Powtarzaliśmy sceny,
bo było kilka błędów, ale daliśmy radę. W wolnym czasie rozmawialiśmy, bawiliśmy się i urzędowaliśmy w kuchni. Na końcu każdy
montował film, to było dla mnie trudne i nie do końca dla mnie, nie
ma do tego przekonania. Cieszę się, że dołączyłam do tej grupy i nie
żałuję. Angelika Wiśniewska
Chcę napisać parę słów o działaniach w ramach projektu
„Świat 2 w 1”. Naprawdę mnie zaciekawiły. Dlaczego? Podczas
pierwszego spotkania warsztatowego w listopadzie 2016 r. razem z
Zuzanną i Konradem prowadziłem „wykład” pod tytułem „Poglądy
ze świata ciszy – czyli o sztuce prowadzenia wywiadu”. Wiedziałem,
że to będzie projekt integrujący słyszących i głuchych. Na początku
myślałem, że każda grupa będzie pracować osobno, że to się raczej
nie uda. Okazało się to nieprawdą, współpraca była. Jak rozmawiali uczestnicy ze sobą? Pisali na kartce, w telefonie i gestykulowali.
Niektórzy potrafili dogadać się odczytując mowę z ust. Słysząca młodzież starała się uczyć języka migowego, byli w to zaangażowani.
Dla mnie był to ciekawy czas. Interesujące było wspieranie grupy w
czasie przygotowań do nagrania filmu. Każdy miał inny pomysł, były
również propozycje dotyczące Kultury Głuchych. Zebrałem wiele doświadczeń. Praca przy filmie to dobry czas, ponieważ powstał fajny
pomysł, było dużo śmiechu i szaleństw xD Czułem się jakbym był
częścią świata słyszących, uświadomiłem sobie, że pewne zachowania
są inne w świecie głuchych. Nauczyłem się czegoś o sobie i innych,
wiedzę i doświadczenia wykorzystuję w swoim codziennym życiu.
						
Artur Werbel
W projekcie „Świat 2 w
1” przede wszystkim zainteresował mnie pomysł zaproszenia do
współpracy słyszącej młodzieży
z warszawskich liceów. Byłam
bardzo ciekawa jak młodzi ludzie, jednak z dwóch różnych
światów, będą ze sobą współpracować i komunikować się. Już
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podczas pierwszego spotkania
okazało się, że ograniczenia są
tak naprawdę tylko w naszych
głowach.
Po chwili niepewności, nieśmiałości w ruch poszły długopisy,
kartki, telefony, ręce i …rozmowom nie było końca. Wspólny
projekt, cel, zadania do wyko-

Jakie są moje wrażenia
z projektu?! Były dwa szkolenia dotyczące tworzenia filmu i plakatu. Podczas projektu pracowałem w parze przy
komputerze. Naszym celem było
stworzenie dwóch plakatów
nieilustrujących hasło „Świat 2
w 1” i nazwę grupy „Młodzież
nie z tego świata”. Było dużo
wspólnego myślenia, rozmawiania, omawiania propozycji.
W czasie przerw bawiłem się
z innymi i pomagałem w kuchni. Następnie pan Tomasz
Grabowski przyjechał do nas,
aby uczyć nas montowania
i pracy nad filmem. Tych spotkań było dużo. Montowanie
nie było dla mnie łatwe i chyba trochę nie jest to zajęcie dla
mnie. Grzesiek Ziętala

nania stały się pretekstem do poznawania się, nauki języka migowego, nawiązania bliższych
znajomości. Muszę przyznać,
że zarówno uczniowie OSWG,
jak też pozostali warszawscy
licealiści okazali się niezwykle
otwartymi, pomysłowymi, pełnymi humoru i niespożytej ener-

GŁUSI W KULTURZE
gii młodymi ludźmi. Zabawie i
towarzyskim spotkaniom towarzyszyła ciężka praca.
Dzięki udziałowi w projekcie
młodzi ludzie mogli zapoznać
się z zasadami pracy z kamerą,
pisania scenariuszy, tworzenia
plakatów. Efekty swojej pracy
w postaci plakatów i filmów zaprezentowali na przygotowanej
przez siebie imprezie podsumowującej projekt. Koniec projektu

nie oznaczał jednak końca znajomości. Spotkaliśmy się później
w warszawskim liceum im. J.
Lelewela na lekcji języka migowego. Spotkało nas tam bardzo
ciepłe przyjęcie, a uczniowie
Przystanku Łucka wystąpili w
roli nauczycieli. Wiemy, że to nie
było ostatnie spotkanie.
Muszę przyznać, że dla mnie
jako wychowawcy i nauczyciela było to niezwykle pozytyw-

W projekcie byłem wolontariuszem. To była wspaniała inicjatywa, podczas której miałem okazję zobaczyć jak światy ciszy i
dźwięku łączą się w jeden świat. Uważnie oglądałem, jak młodzież
stara się, żeby wszyscy dobrze się czuli w czasie wspólnych spotkań.
Cieszę się, że mogłem poprowadzić pewną prezentację. Co to było?!
Oczywiście mówiłem o technice prowadzenia wywiadu. W czasie
prezentacji korzystałem z doświadczeń, które zebrałem biorąc w
ubiegłym roku udział w międzynarodowym konkursie filmowym
„Plural+Youth Video Festival”.
W czasie tego projektu oczywiście też zbierałem doświadczenia.
Chcecie wiedzieć jakie?! Nowym doświadczeniem była dla mnie
praca z kamerą przy użyciu specjalnego stabilizatora. Nagrywałem trochę grupę w czasie pracy nad filmem, który mieli wykonać w
projekcie. Cieszyło mnie bardzo, gdy widziałem, że osoby ze świata
ciszy starają się prowadzić rozmowy z osobami ze świata dźwięku
pisząc na kartce albo w telefonie, a druga strona też się stara ucząc
się języka migowego. Cieszę się, że mogłem dołączyć do tego projektu
jako wolontariusz. Dziękuję uczestnikom i opiekunom za wspólny
projekt, oczywiście też za wspólne zabawy, rozmowy i dużo, dużo
śmiechu.
Konrad Kozłowski
Z programem Zarządu Głównego PZG „Aktywna
Młodzież mieszka w Warszawie” jestem związana od samego
początku. Przez 6 edycji tylko
raz powiedziałam, że robię sobie
przerwę jako opiekun i chociaż
nie była to łatwa decyzja, z perspektywy czasu widzę, że było mi
to potrzebne.
W sumie udział w V i VI edycji
też stał pod znakiem zapyta-

nia. Towarzyszenie młodzieży
w działaniach nieformalnych
to ciekawa przygoda, której nie
można do końca zaplanować,
a przecież poza tymi działaniami życie zawodowe i prywatnej
też domaga się naszej uwagi.
Dlatego miałam wątpliwości
czy znajdę przestrzeń i czas na
taką formę pracy. Prawdopodobnie projektu „Świat 2 w 1” by
nie było, gdyby nie uczniowie.

ne doświadczenie. Cieszę się,
że otrzymałam zaproszenie do
współpracy, bo przyniosła mi ona
bardzo dużo radości i satysfakcji.
W mojej ocenie najcenniejsze w
tym projekcie okazały się wspólna praca, wymiana doświadczeń,
tolerancja, działanie, zainteresowanie drugim człowiekiem. Tak
naprawdę wszyscy jesteśmy podobni i wszyscy się różnimy, i to
jest piękne. Marta Żulewska

Zdjęcia i plakaty wykorzystane w artukule pochodzą z archium projektowego grupy Młodzież nie z tego Świata.

Okazało się, że w Przystanku
Łucka jest wielu naładowanych
pozytywną energią młodych ludzi, którzy chcą zrobić coś nowego, innego, ciekawego. Od lat
marzył mi się taki projekt, który złamie kolejny mit „inności”
uczniów z Łuckiej i ich rówieśników ze szkół ogólnodostępnych. Gdy okazało się, że wśród
warszawskich licealistów są osoby, które chciały wejść do świata
www.swiatciszy.pl
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ciszy, w sumie razem z panią
Martą Żulewską nie miałyśmy
wyjścia i projekt zaczął żyć swoim życiem. Na szczęście praca
z tym różnorodnym zespołem okazała się przyjemnością.
Wszyscy, którzy wzięli udział
w projekcie, zarówno uczestnicy,
jak instruktorzy i wolontariusze dali nam mnóstwo radości.
W chwilach zwątpienia motywowali do dalszej pracy. Doładowali nasze wewnętrzne
akumulatory, chociaż nie zawsze było różowo. Od wszystkich uczestników projektu praca
w nim wymagała wyjścia ze
strefy komfortu. Musieliśmy
zmierzyć się z komunikacją
w formie, która nie zawsze była

Uczestnicy projektu „Świat 2 w 1”
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ich ulubioną.
To była fascynująca, wspólna półroczna podróż. Pełna też
symbolicznych momentów... Słowa, które padały podczas naszych
spotkań: „Myślałem, że nikt nie
będzie się chciał ze mną komunikować na piśmie, a okazało się,
że nie ma z tym żadnego problemu”, „Właściwie to jesteśmy podobni”, „Kiedy się widzimy? Dopiero? Dlaczego tak długo trzeba
czekać?”, „Mogłabym tak spędzać
każdy weekend”.
Plakaty, które miały ilustrować
hasło projektu, czyli „Świat 2
w 1” i nazwę grupy „Młodzież
nie z tego świata”, również miały swój symboliczny charakter.
Momenty odprężenia i wspól-

nego gotowania. Rozmowy na
stołówce, tańce, dyskusje i praca nad kolejnymi etapami projektu. Wszystko to zdawało się
potwierdzać moje wewnętrzne
przekonanie, że tam gdzie jest
chęć, pojawiają się też możliwości do realizacji planów.
Niesamowite było goszczenie
w Przystanku Łucka rodzin
i przyjaciół naszych uczestników
podczas podsumowania projektu.
Wzruszające było obserwowanie
jak uczestnicy się przez ten czas
zmienili i pokazali, że świat jest
jeden, a młodość to stan niezależny od tego czy się słyszy w stu
procentach czy też nie.
Anna Stopińska

Film dokumentalny
z realizacji projektu:

NASZE SPRAWY
Rekolekcje dla niesłyszących i słabosłyszących
w Henrykowie
Magdalena Bednarska
W dniach od 30 lipca do 05 sierpnia 2017 roku
w Zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Henrykowie
odbyły się rekolekcje dla osób
niesłyszących i słabosłyszących.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Duszpasterstwo
Niesłyszących
Archidiecezji
Wrocławskiej we współpracy
z Duszpasterstwem Niesłyszących Diecezji Tarnowskiej.

alumni Wyższych Seminariów
Duchownych oraz działacze
świeccy, którzy w codziennym
życiu mają kontakt z osobami
niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Rekolekcje zgromadziły
około 80 osób z różnych regionów Polski – od Wrocławia, przez Tarnów, Warszawę,
Lublin aż po mniejsze polskie
miejscowości. Uczestnicy mieścili się w przedziale wiekowym

Z ramienia Archidiecezji Wrocławskiej za rekolekcje odpowiadał duszpasterz diecezjalny
– ks. Tomasz Filinowicz, który we współpracy z Fundacją
FONIS zaplanował rekolekcje.
Rekolekcje były koordynowane
przez osoby duchowne i świeckie działające na rzecz osób niesłyszących w różnych częściach
Polski. Opiekunami byli m.in.
ks. Damian Migacz – duszpasterz niesłyszących w Tarnowie,

między 14 a 35 rokiem życia.
Na rekolekcje przybyli także
rodzice z małymi dziećmi.
Czas rekolekcji został zaplanowany w taki sposób, aby uczestnicy otrzymali pokarm dla ducha jak i dla ciała. Każda z grup,
w tym dzieci miały zorganizowany czas. Stałymi punktami
każdego dnia były konferencje,
których tematyka dotyczyła tajemnic różańca świętego. Konferencje były prowadzone prze

Księży: Tomasza Filinowicza
i Damiana Migacza oraz Siostrę Monikę Polok – katechetkę niesłyszących z Raciborza.
Każda z konferencji kończyła
się podsumowaniem w grupach,
w których rozmawialiśmy na
tematy związane z naszą wiarą
i życiem codziennym. To budujące doświadczenie pozwoliło
na dzielenie się świadectwami
dotyczącymi działania Boga
w życiu każdego z nas. Codziennie w południe odbywała
się Eucharystia w całości tłumaczona na język migowy, której
przewodniczyli Księża i alumni,
a czytania i modlitwę wiernych
przygotowywali uczestnicy rekolekcji. Podczas Eucharystii
nie zabrakło posługi muzycznej, w którą były zaangażowane wszystkie osoby: świeckie
uczyły pieśni uczestników, którzy następnie migali je podczas
Eucharystii.
Nieodłącznym
elementem rekolekcji był odmawiany codziennie różaniec
poprzedzony
rozważaniem.
Popołudniowy czas rekolekcji
wypełniony był warsztatami, na
które uczestnicy zapisywali się
indywidualnie. Do wyboru były
warsztaty pantomimy – prowadzone przez niesłyszącego
aktora i reżysera, Arkadiusza
Bazaka; warsztaty fotograficzne – prowadzone przez niesłyszącego grafika, absolwenta
Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu, Przemysława Sławww.swiatciszy.pl
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wika oraz warsztaty plastyczne
prowadzone przez absolwentki
Zespołu Szkół Plastycznych we
Wrocławiu – Agnieszkę Barańską i Monikę Dziubkę, które
wspomagała Julia Boniecka. Na
zakończenie dnia odbywały się
wspólne ,,pogodne wieczory”,
które wyglądały różnie – oglądaliśmy relację z wizyty księdza
Damiana Migacza ze spotkania
z dyrektorką w afrykańskim
ośrodku dla osób niesłyszących,
bawiliśmy się w głuchy telefon,
zwiedzaliśmy opactwo, świę-

śni z uczestnikami spowodowała, że serce płonęło, a rozmowy,
które odbyłam z uczestnikami
w kolejnych dniach pokazały jak ważny jest Bóg dla osób
niesłyszących i słabosłyszących.
Wieczorny czas, przed którym
odbywała się przerwa na odpoczynek pozwolił na integrację
uczestników.
Organizowane
były gry, zabawy na świeżym
powietrzu. Zważywszy na piękną pogodę nie sposób było nie
zorganizować grilla, na którym
nie zabrakło pysznego jedzenia.

towaliśmy urodziny uczestników rekolekcji. We wtorkowy
wieczór odbyła się Adoracja
Najświętszego
Sakramentu,
która była także dla mnie bardzo poruszającym czasem. To
spotkanie z Bogiem pokazało, że sposób w jaki On przemawia potrafi poruszyć każde
serce. Cisza, w której mówił
do każdej osoby pokazała, że
nie ma dla Niego ,,zamkniętych drzwi” i jeżeli nasze serca
pragną tego spotkania, to On
przyjdzie. Radość, jaką czerpałam ze wspólnego migania pie-

W przedostatni dzień cała grupa wyruszyła na pieszą wycieczkę do źródła Cyryla. W ostatni,
piątkowy dzień rekolekcji odbyło się podsumowanie. Uczestnicy dzielili się przeżyciami
z rekolekcji. Każda z grup
warsztatowych przygotowała
podsumowanie: grupa pantomimy przedstawiła scenki
wybranych stacji drogi krzyżowej, które realizowane były
,,w drodze” i odbywały się na
terenie opactwa; grupa warsztatów fotograficznych stworzyła
pokaz zdjęć wykonanych przez

www.swiatciszy.pl

uczestników w formie prezentacji multimedialnej. Były to
zdjęcia z uczestnikami, opactwa oraz przyrody bezpośrednio związane z rekolekcjami.
Trzecia z grup warsztatowych
prezentowała ikony, które wykonywali uczestnicy przez czas
trwania rekolekcji.
Na pamiątkę każdy otrzymał
zdjęcie grupowe w antyramie
oraz płytę ze zdjęciami i filmem
z rekolekcji.
Kończącą myślą organizatorów
była decyzja o organizowaniu
takich wydarzeń co rok. Rekolekcje pokazały jak bardzo potrzebne są tego typu spotkania
dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Każdy z elementów
rekolekcji – religijny, integracyjny wydaje się bardzo potrzebny i niejednokrotnie podczas pobytu było widać radość
na twarzach uczestników i prowadzących. Pożegnania wydały
się nie mieć końca i były pełne
życzliwości, miłości i uśmiechu
pomimo tego, że rekolekcje się
skończyły. Jestem przekonana,
że każde z takich wydarzeń,
zainicjowane przecież odgórnie – przez Boga, który wybiera do posługi tak wspaniałych
ludzi niosących Dobrą Nowinę, jest potrzebne osobom
niesłyszącym i słabosłyszącym.
W swoim imieniu jako uczestniczki oraz w imieniu ks. Tomasza Filinowicza zapraszam
wszystkie osoby niesłyszące
i słabosłyszące do brania udziału
w wydarzeniach organizowanych w przyszłości przez Duszpasterstwo Niesłyszących Archidiecezji Wrocławskiej.
Autorem zdjęć wykorzystanych w artykule
jest Przemysław Sławik.

NASZE SPRAWY
PIELGRZYMKA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH DO FATIMY
Duszpasterstwo Niesłyszących w Diecezji Tarnowskiej

Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum ks. Damiana Migacza

W 2017 r. przeżywamy 100-lecie objawień maryjnych
w Fatimie. Dlatego, jako Duszpasterstwo osób niesłyszących zaproponowaliśmy specjalną pielgrzymkę osób z wadą słuchu do Fatimy w dniach 06-18 sierpnia 2017.
Była to wspaniała okazja, nie tylko do integracji, ale także do umocnienia wiary i zwiedzenia świętych miejsc związanych
z naszą religią. Pielgrzymce towarzyszyli tłumacze j. migowego
oraz duszpasterze niesłyszanych. Do udziału w pielgrzymce zostali
zaproszeni wszyscy dotknięci wadą słuchu, ich rodziny oraz Ci,
którzy na co dzień pomagają głuchym i są związani z nimi.
Program pielgrzymki obejmował następujące miejsca: La
Salette – Ars – Lourdes – Bartres – Santiago de Compostella –
Fatima – Batalha – Madryt – Saragossa – Montserrat – Barcelona
– Altotting. Osobą kontaktową ze strony organizatora był ks. Damian Migacz.

www.swiatciszy.pl
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Masz 18-29 lat?
Lubiszwyzwania,pracę
z ludźmi?
Chcesz wygrać:

300 Euro,

wycieczkę do Madrytu
i udział w pracach zespołu
międzynarodwego złożonego z młodych, kreatywnych ludzi takich jak Ty?
Weź udział w konkursie na
logo gamifikacji!
i wygraj!

GAMIFIKACJA to zastosowanie mechanizmów gier w różnych sytuacjach społecznych
i edukacyjnych, które nie są grami. Wszystko po to, aby wzmocnić motywację, koncentrację, wysiłek
i inne pozytywne wartości, które wykorzystuje się w życiu. Celem gamifikacji jest
nie tylko rozrywka, ale edukacja w zakresie
zdobywania umiejętności i wiedzy.

Co zrobić aby wygrać?
Zaprojektuj logo GAMIFIKACJI,
przyślij je do nas na:
agnieszka.grabowska@pzg.org.pl
(w pliku jpg lub innym graficznym)
do 30 września 2017, a my będziemy kontkatować się z finalistami!

Pytania? Skontaktuj się z nami:
agnieszka.grabowska@pzg.org.pl lub tomasz.tomaszewski@pzg.org.pl
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Zapach przyjaźni
Katarzyna Śliwowska

Jest niedziela, od rana
za oknem widać tylko krople deszczu. Raz na jakiś czas
przejedzie samochód. Dookoła mnie cisza, jestem sama
w domu pierwszy raz od nie
wiem jak długiego czasu. Zawsze ktoś się tu kręci, a teraz
drugi dzień tylko ja... Mimo,
że jest końcówka lata pogoda
w ten weekend iście jesienna,
ale ja lubię jesień. Nastraja mnie
ona refleksyjnie, konfrontuje
z nieubłaganie mijającym
czasem i tym, że życie na
mnie nie będzie czekać.
Na zewnątrz jest szaro,
woda ścieka po szybach,
w kuchni mruczy
piekarnik
czekając
na włożenie do niego porcji cynamonowych ciasteczek. Lubię je piec, bo po domu roznosi się wtedy obłędny zapach.
Ten zapach oznacza też, że za
chwilę nie będę sama. Tak się
jakoś od pewnego czasu składa, że ciasteczka cynamonowe
oznaczają gości. Gości wyjątkowych. Oznacza, że w moim
domu będzie słychać śmiech,
będzie czas na długie rozmowy i wspomnienia, że
czasem będzie poważnie, a czasem zdecydowanie nie. Oznacza, że może coś wspólnie ugotujemy,
a przede będ z i e m y
się
cies z y ć
czasem ra- zem. Oznacza,

że podłoga będzie się trzęsła od tupotu biegających
i pokrzykujących wesoło dzieci.
Oznacza po prostu spotkanie
z bliskimi mi ludźmi.
Ostatnio takich spotkań z bliskimi było znowu w moim życiu wiele. Piszę „znowu”, bo
w pędzie codzienności jakoś tak
nie za- wsze
się
skła-

da,
bo
jest
coś
do
zrobienia,
nie ma czaczło-

tego
i cią-

b o
su, bo
wiek żyje
w

trybie
„praca
–
dom”, bo, bo,
bo…
Nie
lubię
braku czasu
głej
goni-

twy, tak naprawdę nie wiadomo za czym. Chyba powoli dorastam do życia
w trybie „slow”, delektowania się chwilami i bycia „tu
i teraz”. Próbowaliście kiedyś?! A może Wy tak żyjecie - powoli, uważnie, z czasem na rozmowy i spotkania
z bliskimi?! Jeśli tak, to bardzo
mnie to cieszy. Ja czasem pędzę
i mam wrażenie, że doba ma
zdecydowanie za mało godzin i niestety koszty
tego ponoszą często
ważne, bliskie mi
osoby. W końcu kto
jak nie przyjaciółka zrozumie, że
w tym tygodniu
nie
dam
rady wyskoczyć
na kawę, bo
gonią
mnie terminy?!
Post ano- w i łam zadbać
o siebie
i częściej
spotykać
ludzi,
z którymi spędzony czas ładuje moje wewnętrzne akumulatory. Może się zastanawiacie skąd taka zmiana?!
To właściwie nie zmiana,
a
przypomnienie
sobie, co w życiu jest ważne
i daje mi szczęście. W ostatnim czasie dużo rozmawiałam z bliskimi i czytałam,
a to zawsze skłania mnie do
myślenia. Uświadomiłam sowww.swiatciszy.pl
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bie, że życie jest bardzo nie- świecie na żółto. Oczywiście nie
przewidywalne, że nie da się go zdradzę Wam, o co chodzi z tą
do końca zaplanować, że war- żółtością. Napiszę tylko tyle, że
to doceniać to, co się ma
i nie zamartwiać tym, co
będzie. Człowiek bardzo
często wymyśla scenariusze własnej przyszłości.
Straszy się, że coś się nie
uda. Martwi tym, że skoro
teraz jest dobrze, to zaraz
z pewnością się będzie gorzej. Znacie to?! Tak?! To
może czas to zmienić i cieszyć się tym, co przynosi
nam każdy dzień.
Ja próbuję, a bodźcem do
wprowadzania tych zmian
była między innymi lektura książki Alberta Espinosy „Świat na żółto. 23 odkrycia, które uratowały mi
życie”. O jej zakupie zdecydował przypadek. A może
nie ma przypadków?! Wpa- Źródło zdjęcia: www.znak.com.pl
dła w moje ręce, gdy dotarła do
mnie bardzo dobra wiadomość z jednej strony to historia autoi szukałam prezentu, żeby ją biograficzna. Opowieść o chłouczcić. W księgarni moją uwa- paku, który choruje na raka.
gę przyciągnął kolor okładki. Życie tak mu się ułożyło, że wyTak żółtej książki dawno nie prawił pogrzeb własnej nodze
widziałam. Ten kolor wywo- i jak sam się z siebie śmieje jest
łał na mojej twarzy uśmiech, chyba jedyną osoba na świea gdy przeczytałam informa- cie, która dosłownie jest jedną
cje z okładki wiedziałam, że to nogą w grobie. Z drugiej strobędzie interesująca podróż po ny 23 odkrycia to tak naprawdę

uchwycone momenty z życia
z chorobą, ale pokazane z niezwykłej, czasem zaskakującej
perspektywy. Połknęłam
tę książkę w jeden wieczór,
trochę nie miałam wyjścia,
bo następnego dnia wędrowała do nowego właściciela. Przeczytałam ją jednym
tchem głównie dlatego, że
mnie zachwyciła sposobem postrzegania rzeczywistości, ogromnym poczuciem humoru autora,
ciekawymi, mądrymi opowieściami. Jestem pewna,
że każdy kto weźmie ją do
czytania, znajdzie tam coś
dla siebie.
To też historia o radości
życia, wartości przyjaźni
i umiejętności cieszenia
się każdą chwilą. Pozwoliła mi ona na chwilę się zatrzymać, wybuchnąć głośno śmiechem i postanowić, że
w moim życiu zwolnię i zadbam
o to, by spędzać więcej czasu
z bliskimi mi ludźmi.
Od tego roku kolor żółty lubię jeszcze bardziej. Na świat
zaczynam patrzeć przez żółte
okulary, a zapach cynamonu
zaczyna stawać się dla mnie zapachem przyjaźni.

„Każdego dnia, jak tylko się obudzisz, pomyśl: dzisiaj mam szczęście,
że żyję, posiadam cenne ludzkie życie, i nie będę go marnować. Użyję
wszystkich swoich sił, by rozwijać siebie, kierować moje serce do innych; by osiągnąć oświecenie dla dobra wszystkich istot. Zamierzam
dobrze myśleć o innych, nie będę się gniewać ani źle myśleć o innych.
Będę przynosił innym tak wiele korzyści, jak tylko jestem w stanie.”
Dalajlama XIV
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5 LAT INSTYTUTU
HISTORII GŁUCHYCH „SUR-

Do Lucyny Sadowskiej
Jerzy Orczykowski

DUS HISTORICUS”

Czy pogoda czy zawierucha
wiatr silny wieje
smaga Twe piękne licza
pędzisz do klubu
jak do drugiego domu
…Deszcz leje
śnieg gesty leci
to nic
„Muszę tam być
tam na mnie czekają”
Wpadasz jak słonko
po burzy
oczy zwrócone ku Tobie
O, jest Sadowska
niektórzy proszą o pomoc
żeby wytłumaczyć
co na piśmie, pisane
Ty potrafisz
innym w różnych
sprawach pomożesz
I tak lata mijają
Masz wielkie serce
które odmówić nie może
wielkie Ci za to dzięki…

Z okazji jubileuszu życzymy Zarządowi, współprcownikom,
wolontariuszom
i przyjaciołom Instytutu Historii
Głuchych „Surdus Historicus”
pomyślności w dokumentowaniu, przekazywaniu i promowaniu historii głuchych
w Polsce i na świecie.
Redakcja kwartalnika
„Świat Ciszy”

5 lat grupy

GAG

Tekst wiersza powstał w 2015 roku. Koleżanka Lucyna
Sadowska była wtedy w Zarządzie Oddziału PZG w Łodzi.
Wiersz jest załącznikiem do życzeń:
Z okazji 60- tych urodzin życzę dużo zdrowia, radości
w życiu osobistym i rodzinnym
oraz spełnienia wszystkich marzeń.
Jerzy Orczykowski
Honorowy członek PZG w Łodzi

Z OKAZJI 5 URODZIN
GRUPY ARTYSTÓW
GŁUCHYCH ŻYCZYMY
KOLEJNYCH SUKCESÓW
W POLSCE I NA
ŚWIECIE, WSPANIAŁYCH
PROJEKTÓW, INSPIRACJI
I WENY TWÓRCZEJ,
A TAKŻE MOTYWACJI DO
DALSZYCH DZIAŁAŃ.
Redakcja kwartalnika
„Świat Ciszy”
www.swiatciszy.pl
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Gra miejska „Pożegnaj wakacje”
Agnieszka Szeliga

Grupa
nieformalna
Creactide powstała 9 grudnia
2016 roku. Przedtem spotkaliśmy się na spotkaniu „Jak być
młodym aktywnym” zorganizowanym przez Zarząd Główny
Polskiego Związku Głuchych.
Nasza grupa działa dla młodych, głuchych ludzi którzy
mają problem z odkrywaniem
tożsamości, chcemy integrować
młodych ze starszymi, także ze
światem słyszących i współpracować z Zarządem EUDY.
Wydarzenie „Pożegnaj wakacje” odbyło się 26 sierpnia 2017.
To był nasz debiut. Zgłosiło się
dużo uczestników.
Gra miejska polegała na
pokonywaniu wyznaczonej trasy zatrzymując się przy punktach kontrolnych - trzeba było
rozwiązać zadania, pytania czy

testy, za które uczestnicy żeby zdobywali
punkty by wygrać
niespodziankę.
Grę miejską
zorganizowaliśmy
we trójkę: ja, Konrad
Kozłowski i Artur
Werbel. Uważam, że
to było dość emocjonujące i duże doświadczenie dla nas
w
organizowaniu
wydarzeń. Po drodze popełnialiśmy
błędy, na przykład
robienie wszystkiego
na ostatnią chwilę.
Mimo to, uważam
grę miejska „Pożegnaj wakacje” za
udaną. Widziałam zadowolonych uczestników, chociaż byli

Gra miejska Pożegnaj wakacje była bardzo fajnym pomysłem. Dzięki tej grze osoby słyszące i Głuche zaskakująco
łatwo zintegrowały się i poznały się wzajemnie. Można
było poznać historię Głuchych, kulturę Głuchych, codzienne sprawy Głuchych. Osoby słyszące lepiej poznały życie
i środowisko Głuchych. Oprócz tego w tej grze były różne
fajne rozrywki umysłowe - przez zabawę do wiedzy, uczące logicznego myślenia i szukania innych rozwiązań. Np.
zgaduj zgadule rozbudzały wyobraźnię i doskonaliły, a na
pewno otworzyły jeszcze pamięć. Mam nadzieję, że taka
lub podobna gra będzie zorganizowana ponownie. Dziękuję! – Monika Kozub
Nazywam się Dorota. Byłam radosna jak skowronek na
wiosnę, kiedy wzięłam udział w grzej miejskiej zorganizowanej przez grupę nieformalną Creactide. Ja jako wolontariuszka obserwowałam uczestników podczas rozgrywek.
Ta gra pozwoliła na przemycenie pewnej dawki wiedzy
podczas znakomitej zabawy i niezapomnianej zabawy. –
Dorota Ashan
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zmęczeni. Dla mnie to bardzo
cenne doświadczenie, jestem
zadowolona z tego że się udało.

Wziąłem udział w grze miejskiej „Pożegnaj wakacje”
jako wolontariusz. Byłem osobą wspierającą trójkę, która organizowała tę grę. Nie miałem w tym zbyt wiele doświadczenia, ale dzięki temu doświadczeniu nabrałem umiejętność
organizowania, nauczyłem się jak unikać błędów. Myślę że w
przyszłości uda nam się zrobić kilka fajnych podobnych wydarzeń. – Michał Talarek
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