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 Święto ruchome, obchodzone corocznie w ostatnią

niedzielę września. Zostało ustanowione w 1958 roku

przez Światową Federację Głuchych . Powołując do życia

Dzień Głuchych, Federacja ogłosiła jednocześnie konkurs na

najlepszy plakat upamiętniający to święto. Wygrał go polski

malarz Henryk Osten-Ostachiewicz (1911-1974). Był on

osobą niesłyszącą. Plakat przedstawiał twarz z przekreślonym

uchem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzesie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Awiatowa_Federacja_G%C5%82uchych&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82uchota


Celem Międzynarodowej Organizacji Głuchych (IWD) jest 

zwrócenie uwagi polityków, władz, opinii publicznej i mediów na 

problemy osób niesłyszących na całym świecie, na ich prawa, 

osiągnięcia oraz ich obawy w codziennym życiu, m.in. 

dyskryminacja.. Podczas obchodów tej uroczystości 

organizowane są różnego typu imprezy, marsze, kampanie i 

spotkania, poświęcone promowaniu praw ludzi niesłyszących, 

na których władze lokalne lub krajowe prezentują swoje 

aktualne programy działania dotyczące tej grupy ludzi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_cz%C5%82owieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskryminacja_(psychologia_spo%C5%82eczna)


W Polsce obchody organizuje Polski Związek Głuchych, który 

obecnie zrzesza około 100 tys. członków.

10 września 2011 w Sztokholmie i w pięciu innych miastach 

Szwecji, a także w innych krajach, odbył się po raz 

pierwszy Światowy Dzień Języków Migowych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Zwi%C4%85zek_G%C5%82uchych


Symbolem Głuchych jest motyl, najczęściej koloru niebieskiego, lub ew. w odcieniach 

turkusu, gdyż motyle są głuche. Skrzydła motyla natomiast symbolizują barwność i 

piękno PJM (polski język migowy), a trzepot skrzydeł odzwierciedla jego dynamikę i 

szybkość. Jest to ogólnie przyjęty, międzynarodowy znak Głuchych. Często przyjmuje 

się za symbol Głuchych także dłonie, które są podstawowym narzędziem 

komunikacyjnym w języku migowym. Najbardziej kojarzonym symbolem przez osoby 

słyszące jest symbol przekreślonego ucha, jednak ujmuje ona Głuchych w kategorii 

pewnych braków, dysfunkcji. Motywy dłoni i motyla mają wymiar bardziej pozytywny, 

bo zwracają uwagę na piękno i potencjał.

Natomiast przyjętym kolorem symbolizujących Głuchych jest turkus. Kolor turkusowy 

jest symbolem zaufania, nadziei i wiary w siebie i innych ludzi.



Polski język migowy (PJM) jest językiem wizualno-przestrzennym używanym w 

codziennej komunikacji przez społeczność Głuchych w Polsce. Wielka litera w 

zapisie słowa Głusi ma wskazywać, że społeczność ta postrzegana jest tutaj jako 

mniejszość językowa. Podobnie jak inne naturalne języki migowe europejskich 

Głuchych PJM należy do językowego i kulturowego dziedzictwa Europy.

Powstał około 1817 roku, kiedy w Warszawie została założona pierwsza szkoła dla 

niesłyszących. Dziś liczba jego użytkowników przekracza według szacunków 50 000. 

Gramatyka i leksykon PJM są odmienne od systemu językowego polszczyzny.



Polski alfabet migowy



CIEKAWOSTKI

ŚWIAT CISZY  to cała społeczność osób głuchych i 

niedosłyszących.

Na całym świecie jest ich ponad 275 milionów, natomiast w 

Polsce 45-50 tys. osób. Niemal 900 tys. Polaków ma poważny 

uszczerbek słuchu.



Przyszłość osoby głuchej warunkują właściwa edukacja i 

wsparcie. Wielu Głuchych bardzo dobrze funkcjonuje we 

współczesnym świecie, gdyż w ich przypadku często 

wyostrzają się inne zmysły. Na przestrzeni wieków sławne 

osoby udowodniły, że ludzi głuchych lub niedosłyszących 

niewiele ogranicza. Do tego grona należą m.in. Ludwig van 

Beethoven, Francisco Goya, Thomas Edison, a także Bill 

Clinton

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH 


