
1. Komunikacja to taki rodzaj aktywności, której głównym zadaniem 

jest przekazywanie informacji. Występuje ona tam, gdzie istnieje 

nadawca formułujący komunikaty, które mają być przyjęte przez  

odbiorcę. 

 

2. W kontaktach pomiędzy osobami niesłyszącymi a słyszącymi 

dominują tradycyjne środki komunikacji interpersonalnej, dla 

których bazą jest język narodowy. Zaliczamy do nich: 

• język narodowy mówiony (głośna mowa), przy którym łączy się 

wykorzystywanie resztek słuchu z odczytywaniem z ust 

• język narodowy artykułowany (wyraźna artykulacja bez użycia 

głosu) odbieramy wyłącznie przez odczytywanie z ust 

• znaki migowe daktylograficzne (alfabet palcowy i znaki liczb) 

• pismo 

• fonogesty (umowne układy rąk i palców wspomagające 

artykulację 

• znaki migowe ideograficzne i daktylograficzne w systemie 

językowo-migowym pełnym (język migany z końcówkami) 

• znaki migowe ideograficzne i daktylograficzne w systemie 

językowo-migowym użytkowym (język migany bez końcówek 

lub z końcówkami stosowanymi wybiórczo) 

• mimika i pantomimika stanowiąca integralną część znaków 

migowych  

• zachowania kinetyczne nie będące konwencjonalnymi znakami 

migowymi (środki niewerbalne, mowa ciała)  

 



3. Język migowy uznawany jest za język naturalny dla 

niesłyszących.  

T. Gałkowski uważa mowę migową  jako formę porozumiewania 

się osób głuchych, wykorzystującą ekspresję gestową i 

posługującą się ustalonymi symbolami opartymi na ruchach i 

ułożeniach dłoni, palców i rąk. 

J. K. Hendzel pisze, że język migowy należy traktować dwojako: 

1. zbiór znaków mimicznych lub pantomimicznych 

określające poszczególne litery, słowa (rzadko zwroty). 

2. sposób porozumiewania się manualnego za pomocą 

znaków mimicznych i pantomimicznych, zwanych znakami 

migowymi  

Według K. Klimasińskiego jest to system znaków manualno- 

mimicznych używanych przez głuchych do porozumiewania 

się między sobą  

     

4.  Ze względu na gramatykę język migowy dzielimy na dwie formy: 

1. Polski Język Migowy (PJM)  

2. System Języka Migowego (SJM zwany językiem 

miganym) 

 

 

 

 

 



5. Współczesne kontrowersje dotyczące języka migowego 

Część środowiska niesłyszących  twierdzi, iż wymyślenie SJM jako 

drugiego, sztucznego sposobu komunikacji wywołało poważne 

konsekwencje.  

Uważają, że ten niby-język zaczął wypierać stary, sprawdzony sposób 

komunikacji (PJM).  

Ponadto przygotowany przez słyszących system rehabilitacji i 

edukacji pozbawił osoby głuche możliwości wyboru. Wszyscy musieli 

zacząć używać języka miganego w szkole.   

Co gorsza – zmieniając Głuchym język, słyszący zaczęli niszczyć ich 

kulturę. 

SJM jest językiem sztucznym, wywodzącym się z polskiego języka 

fonicznego zwany jest potocznie językiem miganym.  

Stanowi odzwierciedlenie fonicznego języka polskiego w formie 

wizualnej. 

Tekst SJM jest przekładem słowo w słowo tekstu polskiego na ciąg 

znaków wizualno-przestrzennych. SJM ma pomagać głuchym w nauce 

j.polskiego. 

Używany jest w sytuacjach formalnych np. na zajęciach szkolnych, 

konferencjach, naradach, tłumaczonych programach telewizyjnych. 

Dzięki SJM niesłyszący mogą nauczyć się rozumieć zarówno formę 

dźwiękową  jak i graficzną. 

 

 

 



PJM jest językiem naturalnym, którym posługują się głusi w Polsce. 

Ma własną strukturę gramatyczną. Polski język migowy jest obecnie 

uznawany za język w pełni naturalny, a od języków fonicznych różni 

go tylko natura fizyczna tekstu, który jest wizualno-przestrzenny, a 

nie wokalno-audytywny.  

Jest przy tym niefleksyjny posiada swoją syntaksę niezgodną z 

porządkiem słów ustalonych składnią zdania w języku ojczystym, 

rządzi się swoimi regułami. Często odnosi się wrażenie, iż jest bardziej 

„językiem” obrazków, pantomimy, pojęć – niż językiem słów.  Dzięki 

PJM głusi rozumieją się lepiej i to nie tylko w obrębie swojego kraju.  

Dużą jednak wadą jest fakt, że pozbawiony jest zasad gramatycznych 

języka ojczystego, co utrudnia niesłyszącym opanowaniu systemu 

językowego. W praktyce osoba niesłysząca pozbawiona jest 

możliwości korzystania ze słowa przekazywanego nie tylko w formie 

dźwiękowej, ale i graficznej (książki, czasopisma, napisów w filmach). 

 

6. W ostatnich latach obserwuje się w środowisku osób z 

uszkodzeniem słuchu tendencje do postrzegania siebie jako 

ludzi:  

• stanowiących mniejszość kulturową w społeczeństwie  

• domagających się podobnych praw i przywilejów jak te, które 

należą się innym grupom społecznym  

• pragnących decydować o swym losie.  

  

  

 



7. Występowanie zwiększonej aktywności  tzw. kulturowo 

Głuchych   

• należący do tej grupy, już w okresie niemowlęctwa przyswoili 

sobie język migowy 

•  szczególnie ważne jest dla nich przedstawianie „prawdziwego 

oblicza głuchych”  manifestowane m.in.  pisaniem wyrazu 

głuchy przez „duże G” 

• nie używaniem mowy dźwiękowej w komunikacji.  

 

8. Kulturowo Głuchy jest   : 

• wychowywany w rodzinie Głuchych (a więc nawet słyszący) 

• wyrósł w otoczeniu Głuchych 

• ukończył szkołę/y dla osób z wadą narządu słuchu 

• a przede wszystkim jest – dumny z tożsamości Głuchych  

  

  

9. Nowe wymiary działalności środowiska osób z uszkodzeniem 

słuchu  

• Fundacja Promocji Kultury Głuchych (KOKON), 

• Instytut Polskiego Języka Migowego (IPJM)  

• Pracownia Lingwistyki Migowej UW (PLM) 

• Organizacja Niesłyszących Słabosłyszących 

Internautów (ONSI) 



• Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STP

JM) 

 

10. Zagrożenia dla środowiska Głuchych według 

prezesa IPJM, Małgorzaty Czajkowskiej-Kisil : 

       Największe zagrożenia dla rozwoju języka migowego powoduje: 

•   integracja 

•  asymilacja. 

•  zerwanie transmisji kulturowej 

•  dyskryminacja  

•  słabość środowiska, sami Głusi mało robią, nie są 

zainteresowani wzmocnieniem i ocaleniem 

kultury Głuchych. 

Nie można dopuścić do tego, by w 2030 roku „umarł 

ostatni Głuchy, a wraz z nim PJM”, który 

nigdzie nie udokumentowany, bez tradycji – odejdzie w 

zapomnienie. Śmierć PJM zacznie się od momentu kiedy 

głusi rodzice przestaną uczyć swoje dzieci PJM.  

 

 

 

 

 



11. Współczesne aspekty wzajemnego wpływania na siebie 

środowisk g/Głuchych i słabosłyszących  

Toksyczni głusi i słabosłyszący – wpływ na środowisko . Krytykowanie 

osób późnoogłuchłych, którzy wypowiadają się w imieniu 

osób Głuchych.  Podkreśla się, iż środowiska te są zupełnie 

inne, mają inne problemy i potrzeby. Ponadto, Głusi mogą 

i mają prawo wypowiadać się za siebie samych.  

Zwracanie szczególnej uwagi zarówno na 

dobry jak i negatywny wpływ tych środowisk, odróżnienie 

wykorzystywania Głuchych i słabosłyszących od pomocy z dobrej 

woli. 

 

12. Współczesne relacje między pokoleniem młodszych i starszych 

niesłyszących 

• pogłębiające się różnice językowe 

• zanikanie czystego Polskiego Języka Migowego 

• wpływ postępu technologicznego na język migowy i 

Kulturę Głuchych.  

 

13. Aktualnie wyróżniane typy CODA  : 

  

CODA to skrót z języka angielskiego oznaczający słyszące dzieci 

niesłyszących rodziców.  

•  pozytywny CODA bezinteresownie wspiera i 

pomaga innym niesłyszącym. 



•  pozornie pozytywny CODA wykorzystywany do 

tłumaczenia, do wyręczania w załatwianiu wielu spraw, 

CODAcy uciekają i mogą „wstydzić się” własnej 

tożsamości.  

•  negatywny CODA świadomie wybiera świat słyszących, 

wycofuje się ze świata głuchych, może to wynikać m.in. z 

„utraconego” dzieciństwa, jako bycie mimowolnym 

tłumaczem własnych Rodziców. 

 

14.Przyczyny uszkodzenia słuchu : 

a) przed urodzeniem w okresie prenatalnym :  
- czynniki dziedziczne  
-patologia ciąży spowodowane chorobą matki 
- infekcja 
-zatrucie w tym środkami farmakologicznymi  
-hinina , różyczka  
 
b) okres okołoporodowy : 
- wcześniactwo  
-nieprawidłowy poród  
-zaburzenia krążenia lub oddechowe 
- brak fachowej opieki w czasie porodu 
- uraz porodowy 
- nieprawidłowo zastosowana narkoza 
 
c) okres poporodowy: 
-żółtaczka 
-zakażenia 
-urazy 
- uszkodzenia toksyczne 

d) okres niemowlęcy i wczesnego dzieciństwa: 



- zapalenie opon mózgowych  
- przewlekłe zapalenie ucha środkowego  
- toksyczne uszkodzenie nerwu słuchowego  
- przebiegu choroby zakaźnej : odra, płonica, koklusz,grypa, świnka  
- stosowanie leków o charakterze ototoksycznym : streptomycyna,  
   Gentamecyna  
- urazy mechaniczne w obrębie czaszki oraz urazy akustyczne  
 
e) okres późniejszy : 
- otoskleroza- zaburzenia ukrwienia ucha wew. 
- długotrwały uraz akustyczny , praca w hałasie 
- głuchota starcza 
 
15. Międzynarodowe biuro audio fonologii (BIAP) wyszczególniło                                        
cztery  stopnie uszkodzenia słuchu : 
 

a) Lekki – (uszkodzenie słuchu od 20 do 40 db- decybeli) 
-nie stanowi utrudnienia w pełnieniu ról społecznych 
-wiele takich osób nie korzysta z pomocy technicznych oraz nie 
wymaga żadnych form interwencji medycznej  
- nazywamy je lekko niedosłyszącymi  
-takich osób jest ok. 3 ml  

     b)  Umiarkowany – ( uszkodzenie słuchu od 40 do 70db )  
          - umożliwia słyszenie i rozumienie dźwięków mowy jedynie w     
            Dobrych warunkach akustycznych  
          - wiele osób korzysta z aparatów słuchowych  
          - posługują się mową jako podstawowym  środkiem komunikacji 
             jednak w ich mowie często występują wady wynikające z  
             nieprawidłowej  identyfikacji dźwięków.  
           - nazywamy je niedosłyszące lub słabo słyszące 
 
     c)  Znaczny – ( uszkodzenie słuchu od 70 do 90db)  
           - uniemożliwia słyszenie  
           - rozumienie  mowy bez zastosowania aparatów ponieważ  
           Często zastosowanie aparatów uniemożliwia identyfikację  



           wszystkich dźwięków mowy 
           - istotną rolę w odbiorze mowy odgrywa wzrok, odczyt z ust 
     d)  Głęboki – ( uszkodzenie słuchu powyżej 90 db )  
            - uniemożliwia rozumienie mowy nawet z aparatem  
            - osoby z takim uszkodzeniem nawet jeżeli używają aparatów  
              To zazwyczaj mogą odbierać tylko silne dźwięki i hałasy. 
 
 

PZG – Polski Związek Głuchych  

TPG – Towarzystwo głuchoniewidomych  

Alfabet Lorma – połączenie języka głuchoniewidomych  

 

 


