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Kim są Głusi i czego o nich nie wiemy?  

A co wiedzieć powinniśmy… 
 
 
 
 

Dla głuchych ich świat bez dźwięków jest powodem do dumy i wcale nie jest gorszy 

od „słyszaków” .  

Komunikują się swoim własnym językiem migowym, który buduje ich odrębność. 

Polszczyzna jest dla nich językiem obcym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osoby z uszkodzeniem słuchu stanowią około 2% ogółu ludności w Polsce, w tym około 0,02 – 

0,03% stanowią osoby z głęboko uszkodzonym słuchem, czyli niesłyszące ( to 2- 3 osoby na 

tysiąc). Osoby, które medycznie określa się jako głuche lub słabo słyszące to tak naprawdę cała 

paleta różnych przypadków. Głusi od urodzenia, dynastyczni (mają głuchych rodziców, przodków), 

z resztkami słuchu fizjologicznego, głębokim niedosłuchem czy tylko lekkim ubytkiem, który 

stosunkowo często dotyka osoby w podeszłym wieku. Małe środowisko społeczne, które 

opakowuje się w szare, jednobarwne pudełko z napisem „głusi”, po otwarciu okazuje się pełne 

kolorowych klocków. Bo świat (nawet zupełnej) ciszy rozwija swoją własną, dumną obrazkowo-

miganą kulturę. 
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Warto zacząć od wyjaśnienia pewnych kwestii dotyczących Głuchych, ponieważ wiele osób 

obecnie nie ma pojęcia, kogo– i czy w ogóle – możemy nazwać Głuchym. Można powiedzieć, że to 

ktoś, kto stracił słuch, a nazwa oznacza tyle samo co głuchoniemy. Nic bardziej mylnego. 
 

Głuchy (pisany wielką literą) oznacza osobę niesłyszącą, posługującą się polskim językiem 

migowym (PJM), w odróżnieniu od osoby głuchej, która nie słyszy, lecz nie używa języka 

migowego i korzysta jedynie np. z umiejętności czytania z ruchu warg. Określenie „głuchoniemy” 

obecnie uznaje się za relikt czasów, w których nauka i poznawanie kultury Głuchych nie były tak 

rozwinięte. Głusi uważają je za krzywdzące, ponieważ oznacza osobę zarówno pozbawioną 

możliwości słyszenia, jak i w ogóle swojego języka, czyli kogoś, z kim porozumienie staje się 

niemożliwe. A przecież Głusi znają PJM, głusi zaś mogą dogadać się, korzystając z kartki                      

i długopisu lub czytając z ruchu warg. 
 

Określenie, o którym mowa, czyli Głusi pisani dużą literą, odnosi się do kwestii 

tożsamościowych, silnie zaznacza poczucie odrębności od jakiejś większości. Podstawą jest 

oczywiście głuchota, ale nie jest to tylko i wyłącznie sama głuchota. Bycie Głuchym to bycie 

członkiem mniejszości kulturowo-językowej; mniejszości, która ma swój język, kulturę, swoje 

zwyczaje i historię. Jest to zabieg poczyniony na wzór amerykańskich Głuchych, którzy rozdzielili 

deaf od Deaf i tak się określili. W języku polskim również mówiąc o osobach danej narodowości, 

piszemy ich nazwy wielką literą - Polak, Niemiec, Rosjanin. Podobna sytuacja jest z Głuchym. 

Głuchy to taka osoba, która czuje się częścią środowiska Głuchych, zna polski język migowy, 

bierze udział w życiu tej społeczności. Głuchy pisane małą literą, to po prostu medyczne określenie 

stanu zdrowia - brak słuchu. Mamy tu dwa różne spojrzenia na głuchotę - kulturowo-językowe        

i medyczne. 
 

Co ciekawe, mogą z tego wynikać różne paradoksy. Mamy np. głuchych Głuchych - takich, 

co nic nie słyszą i jednocześnie migają, są członkami naszej mniejszości. Są również Głusi, którzy 

są słabosłyszący - korzystają z aparatów, niektórzy mówią, niektórzy nie, niektórzy nawet 

rozmawiają przez telefon. Są Głusi, bo żyją w społeczności Głuchych, używają polskiego języka 

migowego. Częścią społeczności Głuchych są także słyszące dzieci Głuchych rodziców, których 

często pierwszym językiem jest język migowy. Na świecie i w Polsce używa się na nie określenia 

CODA - children of deaf adults (ang. dzieci dorosłych głuchych ). Mamy oczywiście też osoby 

dwukulturowe, poruszające się w obu światach. Są też tacy głusi, którzy nie są Głusi - zostali 

wyrehabilitowani i ich pierwszym językiem jest język polski, nie nauczyli się języka migowego        

i czują się częścią słyszącej większości. To, co jest ważne w tej definicji Głuchego, to rozłączność 

stanu zdrowia i tożsamości kulturowo-językowej. 
 

To wszystko sprawia, że Głusi stali się dużą, odrębną grupą społeczną, której podstawą jest 

język migowy. Co istotne – osoby te są dumne z tego, że do swojej społeczności należą, tam się 

czują dobrze: mają swoje teatry, miejsca pracy, konkursy talentów, miejsca spotkań.  
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Jednocześnie należą do całego społeczeństwa, w którym funkcjonowanie nie jest łatwe, 

mimo iż polski język migowy został już uznany za język oficjalny, urzędowy. Trudności                      

z komunikowaniem się komplikują Głuchym udział w życiu społeczności, czasem uniemożliwiają 

podjęcie upragnionych studiów, pracy czy nawet wyjście do restauracji, skorzystanie z propozycji 

kulturalnych miejscowości, w których mieszkają. Można powiedzieć, że osoby Głuche są 

dyskryminowaną mniejszością językową. Dyskryminacja, która dotyczy niemal miliona Polaków, 

zasługuje na uwagę. Prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne i wzajemnie powiązane. Prawa 

obywatelskie, ekonomiczne i kulturalne dotyczą niesłyszących tak samo, jak każdego innego 

człowieka. Przysługują każdemu, bez względu na płeć, pochodzenie narodowe lub etniczne, religię, 

język lub inny czynnik, taki jak niepełnosprawność lub głuchota. Osobom Głuchym powinno 

przysługiwać prawo do posługiwania się językiem migowym, korzystania z tłumaczy 
 
i otrzymywania edukacji dwujęzycznej. Niestety, z powodu społecznych uprzedzeń i błędnych 

założeń, prawa osób niesłyszących są często ignorowane lub wręcz im odmawiane, zwłaszcza          

w krajach rozwijających się. Rozwiązaniem tego problemu może stać się z jednej strony 

popularyzacja języka migowego – pokazanie jego możliwości, piękna, ekspresji, a z drugiej 

przybliżenie społeczeństwu środowiska osób głuchych i niedosłyszących. Pokazanie tego, że słuch 

jest tylko jednym ze zmysłów i nie może decydować o odrzuceniu jakiejś grupy ludzi, która              

w rzeczywistości funkcjonuje jak wszyscy inni obywatele, tyle tylko, że w świecie ciszy.  
 

Język migowy jest to naturalny język, wizualno-przestrzenny. Istnieje wiele języków 

migowych, nie zawsze pokrywają się one z granicami państw, czy zasięgiem języków fonicznych. 

W Polsce głusi używają Polskiego Języka Migowego – w skrócie PJM. Co ważne jest to inny język 

niż Język Polski – ma on inną gramatykę. Dlatego dla osób Głuchych, język polski jest językiem 

obcym. Gdy Głuche dziecko idzie do szkoły może być to jego pierwsza styczność z językiem 

polskim. Warto o tym pamiętać, w procesie edukacji dzieci niesłyszących. Kolejną ważną rzeczą 

jest to, że osoby Głuche, mają problem z pojęciami dla nich abstrakcyjnymi oraz z pojęciami, które 

opisują dźwięki. Głusi często rozumieją rzeczy dosłownie dlatego w komunikacji z nimi lepiej nie 

stosować przenośni oraz ironii. Innym problemem jest również to, że dla słyszących słowo może 

mieć inne znaczenie, a dla Głuchych inne. Np. pytanie „Czy spotkałeś się już taką sytuacją?” dla 

osoby niesłyszącej będzie niezrozumiałe. Jak możliwe jest spotkanie sytuacji?. „Mam na imię…” – 

nie można mieć imienia jako fizycznej rzeczy, oraz słowo „na” odnosi się do położenia                        

w przestrzeni. Dlatego to zdanie nie ma sensu dla Głuchych… 
 

Powszechnym mitem jest to, że język migowy jest ubogi, i nie da się nim wyrazić bardziej 

skomplikowanego zdania. Jest to nieprawda, po prostu w języku migowym konstrukcja zdania jest 

inna. Ważna rolę dla języka migowego pełni mimika i mowa ciała. Słyszący, w dużo mniejszym 

stopniu używają mimiki w procesie komunikacji, za to, wiele treści przekazują za pomocą tonu          

i barwy głosu, dlatego dla Głuchych, są dosyć sztywni mimicznie.  
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Dla głuchych mimika i mowa ciała pełnią kluczową rolę w komunikacji. Język migowy 

tworzy podstawę Kultury Głuchych. A osoby Głuche stanowią mniejszość językową – w 

społeczeństwie jest niewiele osób, z którymi mogą komunikować się swobodnie. Z tego powodu, 

Głusi napotykają na szereg barier. Na przykład mają mniejszy dostęp do edukacji, informacji, 

mediów, czy równego traktowania na rynku pracy. 

 

Strona do darmowej nauki Polskiego Języka Migowego i materiałami na temat 

codzienności i kultury Głuchych - www.migaj.eu 

 

 

Mimo sięgającej ponad 200 lat tradycji nauczania osób Głuchych w naszym kraju jest to jedno z 

najsłabszych ogniw systemu wsparcia głuchych. Składa się na to wiele zmiennych i wina nie leży 

bynajmniej po stronie wychowanków (jak od lat starają się udowadniać audyści), lecz po stronie 

systemu edukacji. Dotyczy to zarówno kształcenia na poziomie ogólnym, zawodowym, wyższym, 

jak i dokształcania. 

 
 

Audyzm -jest to specyficzny stosunek osób słyszących do głuchych, który polega na 

narzucaniu niesłyszącym swoich poglądów na ich temat. Termin ten dotyczy osób, które 

zajmują się zawodowo problemami niesłyszących traktując je przedmiotowo, jak osoby        

o niższym poziomie intelektualnym, niesamodzielne i bezradne. Na ogół nie maja oni              

z głuchymi bezpośredniego kontaktu, nie znają języka migowego. Pojęcie audyzmu jest 

ściśle powiązane z dyskryminacją głuchych przez słyszących. 

 
 
Niedoskonałość systemu edukacji jest pochodną: 

 
 

• Wadliwie funkcjonującego systemu orzecznictwa w sprawie kształcenia. Kształcenie w klasach 

integracyjnych i kształcenie specjalne to główne i alternatywne ścieżki edukacji niesłyszących, 

mimo że więcej argumentów przemawia za umieszczaniem głuchych dzieci w szkołach 

specjalnych. Choć formalnie decyzja o sposobie kształcenia należy do zespołów orzekających,        

w praktyce 
 
ostatnie słowo w kwestii wyboru szkoły należy do rodziców znajdujących się pod wpływem presji 

społecznej (piętnowanie absolwentów takich placówek), negatywnej opinii „specjalistów” na temat 

tych placówek oraz własnej nadziei, że „normalna” szkoła zapewni ich dzieciom równy start . 
 
• Języka, który używany jest w procesie kształcenia Głuchych. Mimo obowiązku edukacyjnego      

i gwarantowanego Konstytucją prawa do edukacji, niesłyszący nie mają do niej dostępu, gdyż nie 

mają dostępu do języka, w którym się odbywa. Naturalny język głuchych nie jest wykorzystywany 

jako język wykładowy, nie jest też obowiązującym przedmiotem nauczania. 
 

http://www.migaj.eu/
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• Kadry zaangażowanej w proces edukacji. Rzadko zdarza się, by w szkołach masowych 

nauczyciele i dyrekcja mieli przygotowanie predestynujące ich do opieki nad Głuchymi dziećmi.  

W szkołach specjalnych nadal dominuje „stara kadra” z medycznym poglądem na głuchotę. Nade 

wszystko są to osoby słyszące, które w przeciwieństwie do głuchych pedagogów nigdy nie będą 

prawdziwymi autorytetami, wiarygodnym źródłem informacji o życiu głuchych, kanałem transmisji 

ich kultury z naturalnymi kompetencjami w zakresie języka migowego. 
 
• Stosowanych pomocy dydaktycznych, nie uwzględniających różnic w sposobie przyswajania 

wiedzy przez głuchych. 
 
• Metod nauczania o wysokim stopniu kontroli, ograniczających aktywność, kształtujących 

przyszłą pasywną postawę życiową ucznia. 
 
• Powszechnego w nauczaniu głuchych „cyklu niskich oczekiwań” , skutkującego zwykle 

ograniczaniem programów nauczania, skupianiem się na nauce języka zamiast na przekazywaniu 

wiedzy, a także obniżaniem poziomu kształcenia i egzaminowania. 

• Oferty edukacji zawodowej ograniczonej do kształcenia w profesjach, na które rynek nie zgłasza 

zapotrzebowania, do prac wymagających odpowiedniej sprawności zmysłów, których głusi nie 
 
mogą wykonywać. 
 

 

Edukacja głuchych dzieci w Polsce to przede wszystkim edukacja oralna. Głuche dzieci 

słyszących rodziców są zazwyczaj izolowane od społeczności głuchych, aby przypadkiem nie 

nauczyły się języka migowego. Uczone w szkołach masowych razem ze słyszącymi, nie zawsze 

osiągają sukces edukacyjny. Często jako pełnoletni sami szukają kontaktu z innymi głuchymi i uczą 

się języka migowego, aby wejść do Głuchej społeczności. Ucieczka ta jest często koniecznością 

ratowania siebie przed depresją i całkowitym wyobcowaniem. Bardzo często osoby głuche, 

wychowane oralnie, bardzo dobrze mówiące i komunikujące się z otoczeniem, w środowisku 

społecznym są bardzo samotne. 
 

Oralizm — ruch likwidowania języków migowych w szkołach oraz zwalniania niesłyszących nauczycieli        

ze szkół z internatami na rzecz słyszących nauczycieli. 
 
 

Uczenie dzieci głuchych odczytywania mowy z ust i uczenie mowy fonicznej przy całkowitym 

wyeliminowaniu języka migowego. Wzmacnianie w procesie nauczania dominującej roli języka 

fonicznego poprzez zachęcanie do posługiwania się nim we wszystkich formach komunikacji. Aby 

można było mówić o dwujęzycznym nauczaniu dzieci głuchych, muszą być spełnione pewne 

warunki. Język migowy musi być traktowany jako język pierwszy (macierzyński). Dziecko uczy się 

tego języka od najbliższych. Następnie w szkole dziecko uczy się języka narodowego w oparciu      

o teksty pisane. Ważne jest, aby nie były to teksty specjalnie przygotowane.  
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Analiza tekstu odbywa się w oparciu o język migowy. Nie wolno mieszać języków (np. SJM). 

Dziecko musi mieć świadomość ich odrębności. Dziecko głuche posiadające możliwości rozwoju 

mowy fonicznej, szybciej rozwija sprawność mówienia dzięki swojej wiedzy o języku. 

O tym, jak niski był społeczny status osoby głuchej świadczy fakt, że dopiero w 2012 roku 

została uchwalona ustawa o języku migowym i innych sposobach komunikacji. Ustawa ta w bardzo 

wąskim zakresie reguluje prawo osoby głuchej do pomocy tłumacza języka migowego w różnych 

placówkach organizacji życia społecznego. Ustawa nie reguluje problemów edukacyjnych dzieci 

głuchych. Język migowy nie jest w szkołach dla głuchych wykładany jako przedmiot, a traktowany 

jedynie jako środek wspomagający komunikację z uczniami. Nauczyciele w szkołach dla głuchych 

nie mają obowiązku posiadania biegłej znajomości PJM. Nie ma żadnych przesłanek do edukacji 

ani standardów programowych, nie mówiąc o podręcznikach czy innych pomocach dydaktycznych. 

W ustawie nie ma też mowy o standardach i wymaganiach wobec przysięgłych tłumaczy sądowych, 

ponieważ tłumacz języka migowego jest jedynie biegłym wzywanym przez sąd w razie potrzeby. 

Nowelizowana ustawa o tłumaczach przysięgłych nie dotyczy tłumaczy migowych. 

W kontekście  przedstawionych  informacji  cytat  „Głuchy  to  inwalida  tylko  wśród  nas, 
 

słyszących” nabiera pełnego znaczenia. Wskazuje na źródła marginalizacji i wytycza kierunek 

działań na prawczych. Działań, które w pierwszej kolejności powinny skupić się na nas, słyszących, 

a nie na głuchych. Trudno liczyć na zmianę jakości życia Głuchych, dopóki nie zmienią się nasze 

postawy. Głuchota bowiem nie jest wyrokiem, nie skazuje na marginalizację. To my, słyszący, 

kierujemy ją na tory wiodące ku wykluczeniu. Traktujemy Głuchych jak niepełnosprawnych, a jako 

niepełnosprawnych spychamy na margines życia „zdrowej” większości społecznej. Nie pozwalamy 

im zdobywać informacji, edukować się, prowadzić samochodu, wykonywać dowolnego zawodu. 

Ich bierność nagradzamy zasiłkami. A przez to czynimy ich niepełnosprawnymi. To nie medyczne 

następstwa głuchoty, ale społeczne bariery są w znacznej mierze trudniejsze do pokonania. Bariery, 

które sami stawiamy, a których budulcem jest nasz brak tolerancji dla odmienności. Ten mur 

obojętności zbudowany został ze stereotypów pielęgnowanych od wieków przez tzw. ekspertów 

działających „na rzecz” środowiska Głuchych. Przez najbliższe dekady będziemy się z trudem 

przez ten mur przebijać. Od pewnego czasu struktura muru dzielącego „świat Głuchych” od „świata 

słyszących” kruszeje. Ukazuje się nam widoczny za nim, prawdziwy, jednak wciąż niekompletny 

obraz głuchoty. Jego uzupełnienie wymaga zapełnienia licznych luk w wiedzy na temat 

niesłyszących. Jest to dobry czas na zmiany. Sprzyja im klimat polityczny, społeczny i rozwój 

technologii komunikacyjnych. Głusi powinni być podmiotem, a nie przedmiotem tych działań. 

Proces zmian musi dokonywać się z ich czynnym udziałem. Do tych działań niech motywuje nas 

świadomość tragicznych konsekwencji, do których prowadzi stworzony przez słyszących system 

przemocy kulturowej i biologicznej.  
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Wyklucza on Głuchych nie tylko z opisanych obszarów „świata słyszących”. Sprawia, że wielu z 

nich traci szansę na życie w „świecie Głuchych” na skutek nieodwołalnych decyzji podjętych w ich 

dzieciństwie przez osoby słyszące.  Wspomniany system skazuje swych „podopiecznych” na 

bezdomność kulturową i społeczną oraz na życie pomiędzy dwoma światami. Do żadnego w pełni 

nie pasują, z żadnym w pełni się nie identyfikują i przez żaden w pełni nie mogą zostać 

akceptowani. 

 

Na koniec kilka rad jak przełamać barierą między „słyszakami” a Głuchymi, czyli Savoir-

vivre Głuchych 

 
 

Jak nawiązać kontakt z osobą głuchą? 
 

1. Machanie ręką – jeśli stoimy w zasięgu wzroku Głuchego możemy pomachać ręką (góra-dół), 

żeby zwrócić jego uwagę i nawiązać kontakt wzrokowy. 

2. Klepanie w ramię – jeżeli Głuchy jest do nas odwrócony plecami, jego uwagę możemy zwrócić 

poprzeć dotknięcie, lekkie klepnięcie w ramię. (Ważne by dotknąć ramienia, a nie głowy, pleców, 

szyi czy ręki, bo wtedy osoba może poczuć się zagrożona.) 

3. Tupanie – jeżeli chcemy zwrócić uwagę grupy Głuchych będąc z nimi w tym samym 

pomieszczeniu możemy to zrobić poprzez tupanie w podłogę. Osoby głuche wyczują drgania 

4. Miganie świateł – podobnie, jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu z grupą Głuchych i chcemy 

zwrócić ich uwagę, możemy to zrobić poprzez zapalanie i włączanie światła. Lepiej się to sprawdzi 

niż tupanie, jeśli osób jest więcej, lub sala jest duża. 

5. Stukanie w stół – jeżeli siedzimy z Głuchym przy stole, np. podczas posiłku i chcemy zwrócić 

jego uwagę, możemy to zrobić poprzez uderzenie w stół otwartą dłonią. Głusi wyczują drgania 

przenoszone przez stół. 

6. Rzucenie czymś lekkim – jeżeli dobrze znamy osobę niesłyszącą możemy zwrócić jej uwagę 

poprzez rzucenie czymś lekkim w dolną partię ciała (np. poduszką, zawiniętym papierkiem). 

 
 

Jak utrzymać kontakt z osobą głuchą? 
 

1. Utrzymanie kontaktu wzrokowego – jest to najważniejszą rzecz, przerwanie go zerwie 

komunikację. Błądzenie wzrokiem jest odbierane jako niegrzeczne. 
 
2. Nawet jeśli, podczas rozmowy z Głuchym towarzyszy nam tłumacz, należy patrzeć na osobę 

niesłyszącą, a nie na tłumacza, ponieważ to z nią rozmawiamy. 
 
3. Śledzenie wzrokiem rąk migającego, również jest podstawowym błędem osób zaczynających 

migać. Podczas rozmowy powinno się patrzeć w oczy, a nie na ręce. Na początku jest to trudne, ale 

z czasem słyszący wypracowują taką umiejętność 
 
4. Nadmierne  potakiwanie  głową  może  zostać  zrozumiane  jako  objaw  lekceważenia  i  działa 
 

rozpraszająco. 
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5. Jeżeli zobaczysz migające ze sobą osoby nie przechodź pomiędzy nimi, powoduje to chwilowe 

zerwanie kontaktu miedzy migającymi, co za tym idzie – przerwanie komunikacji. 
 
6. Zakrywanie ust ręką lub niewyraźne mówienie (jeśli osoba ma aparat słuchowy/implant) również 

utrudnia komunikację. 

 
 

 

Inne aspekty związane z Kulturą Głuchych 

 

1. Bicie braw – słyszący biją brawa poprzez klaskanie, za to osoby niesłyszące poprzez 

podniesienie rąk i ruch dłońmi jakby wkręcali żarówkę. 

2. Głusi nie mają w zwyczaju zwracać się do nowo poznanych osób per pan/pani. Od razu 

przechodzą na „ty” – są bardzo bezpośredni. Szybciej też skracają dystans fizyczny – nie mają 

problemu z przestrzenią osobistą, to dla nich całkowicie naturalne. 

3. Jeżeli widzimy migające osoby w naszym otoczeniu, nie powinniśmy się w nie wpatrywać – jest 

to odbierane jako niegrzeczne i wścibskie. 

Jak widać z powyższych zasad konwersacja z osobami Głuchymi jest nie tylko możliwa, ale 

przy zachowaniu kilku zasad może być ciekawym i przyjemnym doświadczeniem. Gdy wiemy co 

robić, a czego raczej unikać, możemy z łatwością wchodzić w relację z nimi, do czego zachęcam. 

Savoir-vivre wobec głuchych wcale nie jest taki trudny, trzeba tylko chcieć ! 
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