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Sprawozdanie z konferencji „O tym się nie
mówi IV – komunikacja osób niedosłyszących”,
31.03–02.04.2017 r., Lublin
Aleksandra Gulip, Paulina Lewandowska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Koło Naukowe Studentów Niesłyszących
i Słabosłyszących „Surdus Loquens”, Lublin

Konferencję „O tym się nie mówi IV – komunikacja osób
niedosłyszących” zorganizowali, we współpracy z Polskim
Stowarzyszeniem Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących, członkowie Koła Naukowego
Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens” (Koło było organizatorem także trzech poprzednich
edycji tej konferencji: „O tym się nie mówi – osoby słabosłyszące w edukacji, na rynku pracy i w sferze społecznej”, „O tym się nie mówi II – aspekty audiologiczne, techniczne i rehabilitacyjne uszkodzeń słuchu” oraz „O tym się
nie mówi III – coaching osób z uszkodzeniami słuchu”).
Konferencja składała się z czterech sesji tematycznych: naukowej, społecznej, komunikacji językowej oraz komunikacji religijnej. Rozpoczęły ją krótkie wystąpienia powitalne organizatorów konferencji – Mateusza Kargula oraz
Karoliny Czaban, prezesa Koła – Aleksandry Gulip oraz
kuratora Koła – dr Aleksandry Borowicz. Następnie miało miejsce oficjalne otwarcie konferencji przez dr hab. Ewę
Domagałę-Zysk, prof. KUL. Podczas sesji naukowej rozmawiano o trudnościach komunikacyjnych osób z uszkodzeniem słuchu, fonogestach, możliwościach komunikacji
w języku obcym, korzyściach wynikających z użytkowania implantu ślimakowego, komunikacji między światami
społeczno-kulturowymi oraz o oczekiwaniach studentów
niesłyszących wobec organizacji studenckich.
Dużo czasu poświęcono także na dyskusje o problemie
tożsamości osób niesłyszących, realiach życia, duchowości oraz (co wzbudziło największe zainteresowanie wśród
uczestników konferencji) o nowych technologiach, aplikacjach i urządzeniach pozwalających osobom z uszkodzeniami słuchu na lepsze słyszenie np. w hałasie. Prelegentami byli zarówno studenci, opowiadający o swoich
doświadczeniach, jak i osoby, które zajmują się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi osób niesłyszących/słabosłyszących w różnych ośrodkach, organizacjach, szkołach. Jednym z istotnych tematów konferencji był także
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networking. Alicja Nowogrodzka poprowadziła warsztaty
na temat wizerunku w świecie wirtualnym i realnym oraz
zainicjowała pantomimę, w której drużyny miały za zadanie odgadnąć przedstawiane postacie.
Czwarta edycja konferencji „O tym się nie mówi” spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony uczestników.
W czasie przerw i podczas spotkań nieformalnych nie zabrakło ożywionych dyskusji o zagadnieniach poruszanych
podczas sesji. Był to czas nie tylko na zdobycie wielu pożytecznych informacji na tematy dotyczące osób niesłyszących i słabosłyszących, lecz także okazja do nawiązania
nowych znajomości, zawodowych kontaktów i poznania
atrakcji turystycznych Lublina. Organizatorzy konferencji
mają nadzieję, iż uczestnicy, czerpiąc z pozytywnej energii
płynącej z tego spotkania, będą podejmować działania służące zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie problematyki dotyczącej osób niesłyszących i słabosłyszących.
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Zdjęcie grupowe uczestników konferencji „O tym się nie mówi IV”

Lublin, Plac po Flarze. Uczestnicy konferencji podczas wycieczki po mieście
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