
Popołudnie RDC: Prawo osób głuchych w czasie pandemii 
 
Beata Jewiarz: Witamy Państwa. Popołudnie Radia dla Ciebie. 23 minuty pozostały do godziny 
17. Po drugiej stronie telefonicznie dr Paweł Rutkowski. Dzień dobry, witam. 
 
Paweł Rutkowski: Dzień dobry. 
 
B.J.: Kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Razem z nami jest również studentka Pracowni Lingwistyki Migowej, pani Blanka 
Piątek. Dzień dobry, witam Pani Blanko. 
 
Blanka Piątek: Dzień dobry. 
 
B.J.: Pani jest aktualnie na drugim roku, bo nie może być inaczej. 
 
B.P.: Zgadza się. 
 
B.J.: Na studiach magisterskich filologii języka migowego. Zaczniemy od początku. Powiedziałam 
o tym, że w Polsce mamy 38 tysięcy osób głuchych i od 1 kwietnia 2012 roku na mocy Ustawy o 
języku migowym osoby głuche w Polsce mogą deklarować polski język migowy jako wybraną 
przez siebie formę komunikowania się. Na antenie już parokrotnie rozmawialiśmy o tym, że ta 
zmiana była konieczna, potrzebna i chyba dobrze wszystkim robi. Panie Pawle? 
 
P.R.: Tak. Niewątpliwie to dobra zmiana. Oczywiście, jak z każdą tego typu sytuacją, 
rzeczywistość czasem nie nadąża za zmianami prawnymi i między innymi jednym z powodów, dla 
których otworzyliśmy studia, które nazwaliśmy „filologia polskiego języka migowego”, jest 
właśnie to, żeby regulacje prawne miały szanse rzeczywiście zaistnieć w naszym społeczeństwie – 
czy mieć wpływ na to jak funkcjonuje nasze społeczeństwo, a to będzie tylko wtedy możliwe, jeżeli 
będą eksperci posługujący się językiem migowym, na przykład tłumacze, na przykład nauczyciele, 
na przykład inne osoby pracujące z głuchymi, choćby psycholog czy terapeuta. 
 
B.J.: Tak, a ilu mamy aktualnie w Polsce tłumaczy języka migowego i czy wystarczającą ilość? 
 
P.R.: Na pewno niewystarczającą, a szczególnie tych bardzo dobrych. Wszyscy dostrzegamy 
tłumaczy języka migowego od czasu do czasu tylko, być może wielu naszych słuchaczy właśnie 
niedawno miało okazję czy odnotowało to, że tłumacze języka migowego istnieją, bo wszyscy 
o nich mówiliśmy – czy wiele osób o nich mówiło – wtedy, kiedy mieliśmy debaty prezydenckie 
niedawno czy też kiedy niedawno był koncert piosenek powstańczych, także tłumaczonych na język 
migowy. I wtedy nagle zdajemy sobie sprawę, po co są tłumacze języka migowego – wokół nas są 
ludzie głusi, którzy ich potrzebują w związku z tym. Tych tłumaczy jest jednak bardzo niewielu – 
takich, którzy prezentują poziom, który możemy oglądać w telewizji, czyli ci mistrzowie swojego 
zawodu, to naprawdę pojedyncze osoby w naszym kraju. 
 
B.J.: Tak, toteż pytanie o certyfikację, w jaki sposób ona następuje? Jeśli ktoś chce zdać egzamin 
tłumacza języka migowego, czy przystępuje do egzaminu państwowego, czy jest jakby inna droga? 
 
P.R.: W tym momencie nie jest to jeszcze uregulowane, ale i środowisko, i organizacje, np. 
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego czy Polski Związek Głuchych, czyli te 
organizacje, które są bardzo blisko Głuchych i bardzo blisko spraw tłumaczeniowych – i także 
środowiska akademickie, ci ludzie, którzy na uczelniach wyższych zajmują się kwestiami 
związanymi z językiem migowym – my wszyscy lobbujemy bardzo za tym, żeby certyfikacja stała 



się rzeczywistością jak najszybciej. Pomysły w tym zakresie zgłaszała też Polska Rada Języka 
Migowego, która funkcjonuje przy Ministerstwie Rodziny. Mamy nadzieję, że naprawdę niedługo 
coś się w tej kwestii zadzieje. Tu trochę pokrzyżował plany oczywiście nam koronawirus i sytuacja 
pandemiczna, gdzie pewne prace już trwały, a zostały jakoś tam zawieszone. 
 
B.J.: Tak, to skoro ten temat już się pojawił – jak ocenia Pan ostatnie 5 miesięcy, jeśli chodzi 
właśnie o komfort funkcjonowania w życiu codziennym osób głuchych? W kontekście też 
wykorzystywania języka migowego, dostępności do lekarzy chociażby. 
 
P.R.: Na bardzo wielu płaszczyznach odnotowaliśmy w sytuacji kryzysowej, w sytuacji 
pandemicznej, jak ograniczone są często prawa komunikacyjne osób głuchych. Jeżeli nie ma 
sytuacji kryzysowej, to my często sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale na przykład wtedy, kiedy 
kluczowe było przekazywanie informacji, kiedy z dnia na dzień te informacje się zmieniały – czy z 
godziny na godzinę nawet, kiedy podawane były bardzo ważne komunikaty przez urzędników 
państwowych czy za pośrednictwem mediów, to głusi bardzo odczuwali odcięcie od tej informacji 
błyskawicznej, od tej informacji bieżącej, bo to, że gdzieś tam będą szukać jakichś relacji 
pisemnych, jakichś sprawozdań z tego, co się dzieje, np. z jakiejś konferencji prasowej, to wszyscy 
wiemy – to nie to samo. I wtedy wiele środowisk i stowarzyszeń związanych z głuchymi 
i walczących o prawa komunikacyjne osób głuchych wystosowało taki wspólny apel, między 
innymi do władz państwowych, o to, żeby przynajmniej te najważniejsze komunikaty były dostępne 
w jedynej formie komunikacji, w jedynym języku, który jest sensorycznie osobom głuchym 
dostępny, czyli właśnie w języku migowym. I trzeba powiedzieć, że trochę się zmieniło w trakcie 
pandemii właśnie, o ile chodzi o zrozumienie tych spraw, to znaczy tłumaczy widzieliśmy 
zdecydowanie częściej niż przed pandemią. Choć trzeba też zwrócić uwagę, że bardzo często ci 
tłumacze byli albo gdzieś tam w malutkiej części ekranu – tak, że głuchy, żeby móc rozpoznać 
poszczególne migi, poszczególne znaki musiałby się wpatrywać przez lupę, albo częste były 
sytuacje, że na przykład pokazywany jest tłumacz, ale kiedy zmiana jest kamery, to już tłumacza nie 
widać, czyli takie rwane – trochę tłumaczone, trochę nietłumaczone. Więc wiele rzeczy jest do 
poprawki, ale powiedziałbym też, że paradoksalnie ta sytuacja kryzysowa wpłynęła też na większe 
zrozumienie tej problematyki u wielu ludzi.  
 
B.J.: Tak, list otwarty Polskiego Związku Głuchych, o którym pan wspomniał, wśród największych 
problemów dotykających osoby głuche w czasie pandemii wymienia całkowite wyeliminowanie 
z możliwości skorzystania z porad lekarskich w POZ-etach, które, tak jak czytamy w liście, 
odbywają się w chwili obecnej za pomocą linii telefonicznych. Chodzi również o uruchomienie 
infolinii dla osób głuchych w trybie 24/7 i powiadomienia przedstawicieli służby zdrowia, aby 
korzystali z tłumaczy online, jeżeli infolinia zostanie uruchomiona lub jeśli osoba głucha proponuje 
taki kontakt. Pytanie: czy te postulaty zostały chociaż po części zrealizowane, czy też trwają prace 
nad ich realizacją?  
 
P.R.: Myślę, że nikt się nie spodziewał takiej realizacji z dnia na dzień, ale oczywiście te postulaty 
powinny być jednym z priorytetów naszych działań, o ile chodzi właśnie o prawa osób głuchych 
i miejmy nadzieję, że dzięki takim postulatom, dzięki listom otwartym, dzięki coraz bardziej 
zdecydowanemu domaganiu się praw komunikacyjnych… To nie chodzi tutaj, zauważmy, o prawo 
do rozrywki czy prawo do przyjemnego spędzania czasu i na przykład oglądania filmu z tłumaczem 
– to też jest ważne, ale tutaj mówimy o prawach zupełnie podstawowych, prawach do 
skomunikowania się często w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Jak mówię, słyszący 
zupełnie o tym nie myślą i bardzo często zapominają o tym, jak ważną rolę odrywa język migowy 
w tego typu sytuacjach, a przypominamy sobie o tym w sytuacjach kryzysowych. Teraz mamy 
pandemię, ale ja przypominam sobie analogiczny przykład ze Stanów Zjednoczonych, kiedy 
w 2012 r. huragan Sandy zagrażał poważnie Nowemu Jorkowi i wtedy gubernator czy prezydent 
miasta, burmistrz Bloomberg miał wiele konferencji na temat tego, że zbliża się huragan i pojawiła 



się tam tłumaczka, u jego boku, Lydia Callis, która stała się bardzo szybko ulubienicą mediów 
i bardzo dużo dobrego zrobiło to jej pojawienie się u boku Bloomberga, o ile chodzi o percepcję 
języka migowego, w tamtym wypadku amerykańskiego języka migowego (pamiętajmy, języki 
migowe są różne w różnych krajach) przez ludzi słyszących. Mam nadzieję, że w Polsce też coś 
takiego właśnie się zadzieje, że to jest analogiczny proces, że bardzo wielu ludzi zrozumie, że język 
migowy jest czymś innym niż polszczyzna i że bariera dla wielu osób jest nieprzekraczalna, bo 
podkreślmy – nie wystarczy zamienić przekazu fonicznego na tekst pisany, bo bardzo wielu 
głuchych nie zrozumie, a przynajmniej nie zrozumie dobrze czy stuprocentowo tekstu pisanego po 
polsku, bo nie znają polszczyzny na tyle, żeby bezproblemowo czytać tekst polski. 
 
B.J.: Tak, to jest bardzo ważna, myślę, uwaga. Te ostatnie miesiące gdzieś dały nam faktycznie taki 
sygnał, taką świadomość tego, że tłumacze migowi powinni być nie tylko przy okazji wyborów 
prezydenckich czy jakichkolwiek innych, ale po prostu, że przekazy medialne powinny być 
z automatu, i to chyba jakby rozwiązania ustawowe są w tym kontekście potrzebne, rozumiem? Czy 
są inne drogi dojścia do tego, żeby wszystkie programy np. informacyjne były w języku migowym, 
np. w telewizji publicznej? 
 
P.R.: To są długotrwałe procesy oczywiście. Tu wiele się też zmieniło na dobre na przestrzeni 
ostatnich lat, czy nawet już dekad. Pamiętajmy, że świadomość tego, że nadawcy telewizyjni 
powinni znaczną część programu udostępniać, to jest świadomość bardzo, bardzo nowa, 
i pamiętam, że jeszcze zupełnie niedawno, jeżeli w ogóle pojawiał się tłumacz języka migowego 
w telewizji, to albo tylko w dedykowanym programie, w osobnym programie, który był adresowany 
tylko do głuchych, albo gdzieś w środku nocy – tak, żeby słyszącym nie przeszkadzała ta postać 
w rogu ekranu. Dzisiaj, szczęśliwie, tłumaczy widzimy coraz częściej. Myślę, że im częściej 
będziemy ich widzieć, tym wszyscy będziemy się bardziej do tego przyzwyczajać.  
 
B.J.: Dokładnie tak. Myślę, że my, jako społeczeństwo, jesteśmy gotowi na tę nową formę 
kulturową komunikacji, że obok gdzieś na ekranie w rogu prawym czy lewym mamy figurę 
tłumacza migowego. Podzielę się też z państwem takim wrażeniem osobistym, bo dosłownie 
wczoraj, jadąc do pracy na rowerze, na pasach mijałam trzy osoby głuche – to byli dorośli 
mężczyźni – i pomyślałam sobie o jeszcze innym aspekcie, który jeszcze nie pojawił się w naszej 
rozmowie (może on jest bardziej z takiego porządku filozoficznego): o tym, że świat osób głuchych 
jest bardzo szczególny i chyba nigdy osoba, która słyszy, nie będzie w stanie zrozumieć, jak to jest 
poruszać się nieustająco w ciszy, absolutnej ciszy. I sama też pomyślałam sobie, gdyby ktoś nagle 
odebrał mi możliwość słyszenia i pozostałabym w ciszy, to jak to jest, jak w ogóle odbierać 
rzeczywistość bez dźwięków. W ogóle trudno to sobie wyobrazić tak na dobrą sprawę. Pani Blanko, 
co pani o tym myśli? 
 
B.P.: To znaczy według mnie jest też różnica między tym, jak ktoś utracił słuch – bo my to tak 
postrzegamy właśnie: jako stratę wtedy, osoby, które słyszą – natomiast osoby, które są głuche od 
urodzenia, czyli są kulturowo głuche, dla nich ten słuch nie jest stratą. Tak że oni po prostu zupełnie 
inaczej funkcjonują w tym swoim świecie i dla nich jest to naturalne po prostu i czują się tam 
dobrze. 
 
B.J.: A jak to się stało, że zdecydowała się pani na studia magisterskie filologia języka migowego 
na Uniwersytecie Warszawskim? 
 
B.P.: Ja dosyć długą drogę przeszłam zanim się zdecydowałam na ten kierunek. Na początku 
uczyłam się w ogóle języka miganego, tak zwanego systemu językowo-migowego i przeszłam te 
wszystkie kursy, które tam były do przejścia i zaczęłam chodzić do Polskiego Związku Głuchych, 
żeby rozmawiać, migać z ludźmi i okazało się, że ja nie do końca rozumiem, co oni do mnie migają, 
że to, czego ja się uczyłam, to nie pozwala mi się swobodnie z nimi komunikować. Dopiero wtedy 



zrozumiałam, że jest polski język migowy, że ma swoją oddzielną gramatykę, że to zupełnie inaczej 
wygląda. Później miałam troszkę przerwy, dlatego że mam też dwoje dzieci w wieku 
przedszkolnym, więc zabrały mi troszkę czasu, no i teraz jak usłyszałam już, że ruszają takie studia, 
to postanowiłam zgłosić się i się udało. 
 
B.J: A czy – jako mama maluchów przedszkolnych – dla rozwoju też, myślę, neurologicznego 
proponuje pani dzieciom – po prostu dla zabawy też – bobomigi? 
 
B.P.: Dzieci już są troszkę większe, bo mają 6 i 4 lata, więc bobomigi niekoniecznie, ale bardzo są 
zainteresowane, szczególnie teraz, jak w pandemii ja byłam w takiej specyficznej sytuacji, że 
musiałam uczestniczyć w zajęciach razem z dziećmi właśnie, to one bardzo chciały uczestniczyć 
w zajęciach, szczególnie właśnie w lektoratach, gdzie te kamery muszą być obowiązkowo 
włączone, no to bardzo im to sprawiało radość, że mogą się przywitać, że mogą zamigać „dzień 
dobry”, że dostaną odpowiedź. Tak że były bardzo zadowolone z tego. Dla mnie to było więcej 
stresu, że przeszkadzają kolegom, koleżankom i prowadzącym oczywiście, natomiast jakoś razem 
przeszliśmy przez ten semestr i udało się go skończyć. 
 
B.J.: Panie Pawle, to teraz wrócę do swojej refleksji z wczoraj i poproszę o ewentualny komentarz 
à propos tego, jak my możemy czuć się z dźwiękiem i bez dźwięku, w ciszy absolutnej, to może 
pierwsza rzecz. 
 
P.R.: To trzeba spytać Głuchych, ale częsta odpowiedź, którą słyszę – więc podejrzewam, że 
gdybyśmy spytali, też moglibyśmy ją usłyszeć – jest taka, że słuch jest „przereklamowany”. To jest 
częste zdanie, które słyszę od Głuchych. To znaczy – nam słyszącym się wydaje, że bez słuchu żyć 
się nie da – prawdopodobnie tak samo, jak delfinom by się wydawało, że nie da się komunikować 
i żyć bez ultradźwięków. My tych ultradźwięków nie słyszymy i nam ich nie brakuje. To nie jest 
tak, że budzimy się codziennie rano, patrzymy w lustro i myślimy: „ach, jaka szkoda, że nie 
odbieram ultradźwięków wydawanych przez delfiny”. Po prostu to nie jest część naszego 
doświadczenia. Tutaj – tak jak powiedziała pani Blanka Piątek – jeżeli ktoś nie słyszał od dziecka, 
to naprawdę nie odczuwa tego jako jakiejś swojej ułomności, tylko raczej jako jakąś swoją cechę. 
I musimy odróżnić sytuacje takie jak, dajmy na to, Beethovena, czyli kogoś, kto całe życie spędził 
w świecie słyszących, ogłuchł, i de facto pozostał słyszący – w umyśle swoim pozostał słyszący, 
mógł dalej komponować, podczas gdy w wypadku Głuchych, tych, którzy są głusi albo od 
urodzenia, albo co najmniej od wczesnego dzieciństwa, czyli od tego okresu jeszcze przed 
rozwinięciem języka fonicznego, oni od początku postrzegali świat, rozumieli świat, komunikowali 
się ze światem inaczej. To się przekłada na pewne schematy myślowe, także na rzeczy niezwiązane 
zupełnie z językiem. Znaną obserwacją jest to, że Głusi są np. bardzo uważni i kącikiem oka widzą 
coś, na co słyszący zupełnie uwagi nie zwraca. W każdym razie – świat Głuchych, to nie jest świat 
ludzi nieszczęśliwych i mam nadzieję, że studenci naszego kierunku to potwierdzą, bo wszystkie 
zajęcia prowadzą z nimi, zajęcia o ile chodzi o język migowy, prowadzą Głusi, są też głusi 
wykładowcy wśród wykładowców przedmiotów teoretycznych i to nie jest tak, że jak zaczynają się 
te zajęcia, to studenci widzą jakąś markotną twarz, która jest nieszczęśliwa dlatego, że należy do 
osoby głuchej, tylko zazwyczaj są to ludzie pełni radości, bardzo otwarci. Potem przekłada się to 
też na słyszących uczących się tego języka. Wiele osób, kiedy obserwowało czy debaty, czy np. ten 
koncert niedawny, mówiło, jakże te osoby tłumaczące, jakże te tłumaczki są plastyczne, są 
mimiczne, są pełne ekspresji. 
 
B.J.: Tak, to jest swoisty teatr i chciałabym, by powiedział pan o tym, jak trudny jest też do 
nauczenia język migowy, bo on od strony mimiki wydaje się przebogaty. Ilość wariantów, jakie 
należy rozpoznać w reakcji twarzy i też dołożyć do tego sekwencje ruchową ciała, 
a w szczególności chyba dłoni, jest, w moim odczuciu, jako osoby związanej z teatrem, wielką 
sztuką. 



 
P.R.: Tu najchętniej oddałbym głos pani Blance, dlatego że ona – jako studentka, która zetknęła się 
z tym językiem na naszych studiach i od razu miała takie zderzenie z masą zajęć (to są 4 godzinny 
dziennie, codziennie, więc masa kontaktu z językiem) – musiała się w tym odnaleźć. Nadmienię 
tylko, że nasze studia nie są kierowane tylko do filologów, językoznawców czy ludzi, którzy 
cokolwiek z Głuchymi mieli wspólnego wcześniej, ale np. pani Blanka jest matematykiem 
z wykształcenia i tutaj z tym językiem stykając się na studiach filologicznych teoretycznie miała 
bardzo pod górkę. Jak to było? Może pani opowie? 
 
B.P.: Tak, chętnie powiem. Jestem matematykiem, tak jak pan wspomniał, i miałam takie 
wątpliwości właśnie, czy dla mnie jest miejsce na filologii, ale się bardzo cieszę z tego, że 
zaryzykowałam, bo studia są bardzo praktyczne, nietypowa jest atmosfera też na studiach, to mnie 
tak uderzyło, że i prowadzący są bardzo zaangażowani i entuzjastyczni, ale też sami studenci, bo to 
są przeważnie młodzi ludzie, z różnych środowisk i wszystkich łączy taka pasja do języka 
migowego. Nawet osoby, które rozpoczynały studia bez znajomości polskiego języka migowego, bo 
też taka była możliwość, zostały przez ten polski język migowy pochłonięte po prostu wręcz, takie 
mam wrażenie. A dodatkowo też im dłużej się uczę, to widzę, że jest miejsce na wiele takich 
różnorodnych dyscyplin, które z językiem migowym mogą się łączyć. Rozmawiamy o tym właśnie, 
że środowiska prawno-sądowe, medyczne, artystyczne właśnie, religijne, jest morze możliwości po 
prostu dla każdego. Także zachęcam wszystkich, natomiast jeżeli chodzi o samą naukę właśnie, 
o trudność, to to, co było dla mnie trudne, to na pewno te przyzwyczajenia z systemowego języka 
migowego, którego ja się uczyłam wcześniej, czyli już takie miałam jakieś schematy utarte, trzeba 
było się przestawić, natomiast prowadzący pomagają po prostu. Na lektoratach nie ma innej 
możliwości, jak tylko komunikować się w języku migowym, bo tak jak wspomniał doktor, lektorzy 
są głusi. Także te 4 godzinny dziennie intensywnej nauki naprawdę robi swoje, dużo daje. 
 
B.J.: W takim razie tak: temat jest otwarty, proszę rozważyć być może studia magisterskie filologia 
języka migowego przy Uniwersytecie Warszawskim oczywiście, Wydziale Polonistyki. Bardzo 
państwu dziękuję za rozmowę: dr Paweł Rutkowski i pani Blanka Piątek – drugi rok studiów 
magisterskich. Wszystkiego dobrego. 
 
B.P.: Dziękuję, do widzenia. 
 
P.R.: Dziękuję, do widzenia. 
 
B.J.: Pozdrawiamy serdecznie, jednocześnie kończymy popołudnie Radia dla Ciebie. Beata 
Jewiarz, Grażyna Luber, Andrzej Łątkowski. Niech słońce będzie z państwem i dużo cienia 
również, i dużo wody. 
 
 
[Transkrypcję opracowała Aneta Niedźwiedzka.] 


