
Społeczność Głuchych obejmuje osoby o bardzo dobrych wynikach w różnych
dziedzinach: biznesmeni, nauczyciele, programiści, analitycy komputerowi itp.
Bardzo dobrze wiemy, że Głusi nie tylko osiągają wydajność intelektualną na
poziomie osób słyszących, ale mogą rozwijać się intelektualnie, artystycznie i
moralnie powyżej średniej. Bardzo duże zróżnicowanie w dostępie do edukacji i
możliwości zawodowych wśród osób niesłyszących decyduje o zróżnicowaniu ich
profili zawodowych. Na całym świecie istnieje wiele Głuchych o lepszych, czasem
wyjątkowych osiągnięciach. Również w naszym kraju istnieje wiele przykładów osób
niesłyszących, które mają wyższe wykształcenie, wysoki status społeczny lub osiągają
wybitne wyniki w różnych dziedzinach.

Kilka przykładów osób, które dumnie reprezentują społeczność Głuchych i
wspierają rozwój swojej Społeczności zostanie zaprezentowanych poniżej.



Międzynarodowe Wirtualne 
Centrum Kultury Głuchych

Projekt „Międzynarodowe Wirtualne Centrum Kultury Głuchych", 
o numerze 2018-1-RO01-KA204-049336, w ramach programu 

Erasmus+, został dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej. 

Zastrzeżenie: "Niniejszy komunikat odzwierciedla jedynie 
stanowisko autora, a Narodowa Agencja i Komisja Europejska nie 

ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
zawartych w nim informacji"..



Wprowadzenie

Jeśli wysokiej jakości edukacja jest oferowana

osobom niesłyszącym w przystępnej, wizualnej formie, nie

ma granic w osiąganiu wyników we wszystkich obszarach,

które nie wymagają słuchu. Jeśli w przeszłości większość

osób niesłyszących była krawcami, szewcami, malarzami,

stolarzami, teraz pracują jako technicy dentystyczni,

nauczyciele, inżynierowie, aktorzy, księża i tak dalej. Jednak

szkoła i społeczeństwo muszą zapewnić szerszy zakres

zawodów. Jest ich o wiele więcej niż tych przedstawionych,

a wyniki można osiągnąć z dużym trudem.



• Urodził się głuchy i stracił wzrok
w wieku 2 lat. W wieku 11 lat
zostaje wysłany do szkoły dla
niewidomych w Cluj.
• W 1976 roku ukończył wydział

psychopedagogiki specjalnej i
zatrudnił profesora w szkole dla
niewidomych w Cluj.
• Zbudował wiele układów

metalowych. Pisze wiersze, a po
przejściu na emeryturę pisze
powieść o swoim życiu.
Pojawiły się dwa tomy.
• Mieszka w Paryżu.

Urodzony w 1944. Nauczyciel, 
rzeźbiarz, pisarz 

ADAMESCU VASILE



• - Stracił słuch we wczesnym
dzieciństwie

• - Nauczyciel matematyki na
Uniwersytecie Pacific (SUA)

• - Astronom i dyrektor w
Obserwatorium Lick /California
University

• - Opracował katalog gwiazd
podwójnych

Aitken Robert Grant
Głuchy astronom

(1864-1951)



• Urodził się w 1974 roku. Jest głuchy
od ósmego miesiąca życia. Nauczył
się mówić oraz używa rumuńskiego
i angielskiego języka migowego. Zna
6 języków, ale używa ich w piśmie i
w języku migowym.
• Po ukończeniu studiów podróżował

do Ameryki, Japonii, Szwecji itd. i
obecnie przebywa w Londynie.
Tutaj uzyskuje tytuł magistra i
pracuje jako psycholog dla dzieci
niesłyszących z problemami
psychicznymi w szpitalu w
Londynie. Jego praca doktorska ma
temat związany z dziećmi głuchymi
z problemami psychicznymi.

Doktorat z psychologii

ANDRONIC 
GEORGE



BARNETT Shawn Dale ( 1963-2001)
- muzyk-

- Barne' był najsłynniejszym na 
świecie perkusistą, wokalistą, 
nauczycielem i kompozytorem.
- pierwszy głuchy, który był 
właścicielem wytwórni 
nagraniowej,
- Pierwszy głuchy, który uczył 
dzieci niesłyszące w Szkole dla 
Głuchych w Kansas.



BANKS Michelle
aktorka –

- Straciła słuch w 1 roku życia.
- Rodzice uczą się języka migowego i 
porozumiewają się z nią, w 1990 
roku ukończyła studia teatralne na 
Univ. Gallaudet.
Buduje własną grupę teatralną Onyx 

theater-for Deaf.
Walczy o prawa dla Głuchych 
Afroamerykanów 



• Wwieku 26 lat zaczyna tracić słuch.
• Napisał wiele utworów
muzycznych. Najbardziej znaną jest
IX Symfonia Ody do radości, hymn
Unii Europejskiej.

Muzyk

Beethoven
Ludwig van 



BELL, A. G. (1847-1922)
- Wynalazca telefonu–

- wynalazca i amerykański 
naukowiec przemysłowy.
-1876 - wynalazł telefon.
- był przeciwny używaniu znaków 
w szkole i przeciwko 
małżeństwom pomiędzy Głuchymi



• 1803-1886
• Urodził się głuchy. Ukończył INJS

(Na>onal Ins>tute of Yong Deaf) w
Paryżu. W wieku 16 lat ukończył
szkołę i został nauczycielem w INJS.
Dobry drukarz, samouk, znał
francuski, grecki, łacinę, pasjonował
się historią i językiem migowym.
Pisał wiele książek o opiece
społecznej dla osób niesłyszących.
• W 1834 roku założył pierwsze we

Francji stowarzyszenie głuchych.

Francuski profesor i historyk

BERTHIER Ferdinand  



• Urodzony w 1958, głuchy, w
rodzinie głuchych
• Założyciel Krajowego

Stowarzyszenia Tłumaczy Języka
Migowego w Rumunii
• Technik dentystyczny, absolwent

Wydziału Nauk Oświatowych,
tłumacz języka migowego
• Założył Fundację Humanitarną

Bogdan
• W 2003 roku opracował podręcznik

i słownik języka migowego.
Założyciel Krajowego 

Stowarzyszenia Tłumaczy Języka 
Migowego

Bogdan Gelu
Dumitru



• Urodziła się w 1971 roku. Straciła
słuch w wieku trzech lat. Była
dobrze wykształcona przez
rodziców i została aktorką.
• Ma tytuł magistra edukacji.

Wykłada na Uniwersytecie
Gallaudet.
• Występowała w serialu FBI Eye jako

Sue Thomas.

Głucha aktorka

Bray Deanne



BRAIDWOOD, Thomas 
(1715-1806)

- Założenie pierwszej prywatnej 
szkoły dla głuchych w Anglii (1760)
- Jego uczniowie nauczyli się mówić 
za pomocą pisania, literowania 
palcami i słownej artykulacji liter
- nie chciał rozprzestrzeniać swoich 
metod treningowych



BRISCOE Connie (n.1952)
- pisarka –

- Miała wrodzoną głuchotę
- Uczyła się języka migowego i była 

zatrudniona na Uniwersytecie 
Gallaudet.

- Napisała książkę "Siostry i panny".



Desloges Pierre, (1747-1784)
autor i drukarz

- W wieku 7 lat, traci słuch i mowę
- Napisał książkę "Obserwacje na 
głuchoniemych„ opublikowana w 
1779 roku przez Deschamps Abbey.
- Jest to pierwsza książka wydana 
przez Głuchego w obronie języka 
migowego.



• Urodziła się w 1962, głucha w
słyszącej rodzinie
• Absolwentka Wydziału Ekonomii

Turystyki.
• Pracowała jako programista

analityk w Romtelecomie.
• Napisała tomik wierszy pt. "Liście

na wodzie".
• Nagradzana na wielu imprezach

kulturalnych organizowanych przez
Krajowe Stowarzyszenie Głuchych
w Rumunii.

Specjalista od informatyki,
Promotor kultury 

Cristiu Elena 
Carmen



DEUBLER, Josephine (1917-2009)
– lekarz weterynarii –

- Miała pogłębioną głuchotę od 5 
roku życia.
- absolwentka Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej w Pensylwanii (1938), 
zostaje pierwszym głuchym lekarzem 
weterynarii
- Prowadziła badania genetyczne
na zwierzętach (konie, bydło).



ECKLUND Amy (n.1970)
- amerykańska aktorka -

-W wieku 6 lat traci słuch.
- Ma bardzo dobre umiejętności czytania 
z ruchu warg i posiada kwalifikacje w 
zakresie ASL.
-Występowała w kilku spektaklach 
teatralnych i filmowych.
- Po wszczepieniu implantu ślimakowego 
odzyskuje słuch.



EDISON T. A. (1847-1931)
wynalazca

- Miał problemy ze słuchem w 
dzieciństwie.
- Chodził na kursy podstawowe, ale
ze słabymi wynikami. Matka uzupełnia 

jego edukację.
- Opracował ponad 1,000 wynalazków
(żarówka, fonograf, itp.)



L’ EPEE, Charles Michael (1712-1789) - ksiądz

• Założyciel metody gestu/znaku
• Studiował teologię, prawo, filozofię
• Używał pismo, pisownie i znaki w edukacji Głuchych.
• Szkolił przyszłych nauczycieli dla Głuchych z innych krajów europejskich,
robił demonstracje ze swoimi uczniami i opublikował kilka prac



Francisco Goya (1846-1828)
malarz

• Portrecista i malarz hiszpańskiego dworu królewskiego
• W wieku 46 lat, traci słuch i jego obrazy stają się mocniejsze.
• Używał języka migowego z królem Hiszpanii i arystokracją swoich 

czasów.



Heinicke Samuel (1727-1790)

- Zwolennik metody ustnej w edukacji
Założył Instytut Szkół dla Głuchych w Lipsku 
(1779).
Stosował w nauczaniu: pisanie, mowę, 
czytanie z ruchu warg.
- Myślał, że użycie języka migowego hamuje 
rozwój mowy



• Urodził się w 1959 roku w Espoo, w
Finlandii.
• Doktorat prawa na Uniwersytecie

Gallaudet, wykładowca na
Uniwersytecie Jyvaskyla w Finlandii.
• W latach 2003-2011 był prezesem

FMS.
• Od 2013 roku jest prezesem EUD i

Stowarzyszenia Głuchych w
Finlandii.

Przewodniczący FMS (Światowej 
Federacji Głuchych) i EUD 

(Europejskiej Unii Głuchych)
Doktorat, wykładowca 

uniwersytecki

Jokinen Markku Ph.D



• Urodził się w 1943 roku. Stracił
słuch w wieku 21 lat.
• Były wojskowy, profesor psychologii

na Uniwersytecie Gallaudet,
pierwszy głuchy rektor
Uniwersytetu w 1988 roku.
• Wykładał na kilku uniwersytetach w

Europie.
• Został odznaczony kilkoma

amerykańskimi odznaczeniami.

Pierwszy głuchy rektor uniwersytetu 
(1988)

Jordan, I. King Ph.D.



• Urodził się w 1957 roku w
Bukareszcie.
• Ukończył Narodowy Uniwersytet
Sztuki, Wydział Scenografii.
• Malarz i konserwator religijnych
obrazów i przedmiotów sztuki.

Malarz

Julian Sburlea



Leorda, Vasile Dimitriu (1901-1983)

• Głuchy od urodzenia
• Absolwent Instytutu Głuchoniemych w Focsani, Rumunia (1916)
• Zostaje zatrudniony jako rysownik dla wojska (1919)
• 1921-1924 uczęszcza na kur rzeźby
• Przez 6 lat był nauczycielem sztuki w szkole dla głuchych Focsani.
• Zakłada magazyn "Nasze Powstanie" (1932-1942)
• Przewodniczący Przyjaznego Stowarzyszenia Głuchych w Rumunii
• Napisał książkę "Defeat of DesTny", powieść autobiograficzną.



• Urodził się w 1954 roku.
Koordynuje departament
kultury w ANSR. Od ponad 30
lat bardzo aktywny uczestnik
imprez kulturalnych ANSR.
• Były prezydent filii w

Bukareszcie.

Prezydent filii w Bukareszcie. 
Aktywista kulturalny

Oprea Aurel



• Urodziła się w 1955 roku w
Râmnicu Sărat.

• Straciła słuch w wieku 5 lat.

• Studiowała w National University
of Art, 1976. Przez pewien czas
pracowała w reklamie. Wyszła za
mąż, a w 1989 roku
wyemigrowała do Francji. Ma
pokaz obrazów i wystawy w
Paryżu, Tokio, Montrealu,
Nowym Jorku, Quebecu,
Barcelonie, Atenach,
Luksemburgu, Los Angeles.

Malarka

Pionneau Elisabeth



RAUL POPESCU

• Urodzony głuchy w rodzinie słyszącej 

• Ma magistra teologii

• Ukończył studia na Wydziale Teologii 

Prawosławnej w 2003 roku, a od 2004 

roku pracuje jako kapłan dla społeczności 

osób niesłyszących w Rm. Vâlcea. Wykonał 

ilustracje w języku migowym do słownika 

religijnego języka migowego księdza Onu 

ConstanNna.

Głuchy ksiądz



• Urodził się w 1978 roku. Tancerz
z Finlandii, z własnym stylem w
języku migowym do muzyki hip-
hopowej.
• Tłumaczył kolędy w języku

migowym.
• Rozpoczął działalność

gospodarczą w dziedzinie
muzyki.
• Przedstawiciel Ministerstwa

Spraw Zagranicznych ds.
promocji praw osób
niesłyszących w Finlandii.
• Reprezentował Finlandię na

Konkursie Piosenki Eurowizji.
Tancerz hip-hop z Finlandii

Vuoriheimo, Marko



• Urodzona w 1973 roku. Głucha
od 18 miesiąca życia.

• Miss Ameryki w 1995 roku.

Miss America 1995

WHITESTONE 
MCCALLUM Heather



• Od ponad 30 lat Iancu Jianu jest
głuchym rumuńskim aktorem w Tyst
Theatre w Szwecji. Teraz jest na
emeryturze. Aktorzy tego teatru grali
role ze szwedzkiego i uniwersalnego
repertuaru w wielu krajach Europy i
USA.

Głuchy aktor w Tyst Teatr

JIANU IANCU



• Urodził się w 1948 roku. Stracił słuch w
wieku 3 lat.
• Pracował w badaniach naukowych dla

głuchych, profesor w Szkole dla
Głuchych nr. 3 w Bukareszcie, doktorat
na Uniwersytecie w Bukareszcie i
Pitesti.
• Współpracownik w Foundation Light to

Europe. (Fundacja Światło do Europy)
• 1990-2001, prezes ANSR
• Uczestniczył w projektach europejskich,

Erasmus, Leonardo, Linqua, Voices for
the community.
• Napisał 3 książki.
• Trener języka migowego poprzez

Fundację Światło do Europy. Florea Barbu, Ph.D.

Florea Barbu



Dziękuję za uwagę!


