
Adam i Monika  migają. W tle głosy ze sceny. 
 
Adam Stromidło: Cześć 
Monika Nawrot: Cześć 
Adam: Dojechaliśmy do Myślenic niedaleko Krakowa. Dziś odbywa się wydarzenie SMYK FEST - 
festiwal charytatywny, na którym zbierane są środki pieniężne na wsparcie dzieci z 
niepełnosprawnościami.  
Monika: To wydarzenie nie jest tylko dla osób słyszących, są tłumacze PJM. My, Głusi, jesteśmy 
ciekawi, w jaki sposób piosenki zostaną przełożone przez tłumaczy, jakie emocje będą nam 
towarzyszyć. Będzie sześciu tłumaczy dzięki wsparciu Fundacji Kultury bez Barier . Teraz jest 
pusto, ale zapewne za jakieś 30 minut pojawi się sporo ludzi. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Prawda? 
Adam: Prawda, zapraszamy do oglądania 
 
[śpiewa Paula Roma] 
 
Monika: Jesteśmy w trakcie koncertu. Są g/Głusi. Chciałam się zapytać o wrażenia, czy warto było 
przyjść, przyjechać. Ciekawa jestem, jak wrażenia. Jakie emocje Wam towarzyszą? 
Mateusz Borowski: Ogólnie słucham muzyki, ale z tłumaczeniem PJM to jest coś, ma to ogromny 
wpływ, czuję w sobie muzykę 
Monika: Warto było przyjechać? 
Mateusz: Oczywiście! Jeżeli będę wiedział o podobnym wydarzeniu, to też tam pojadę 
Monika: Super! A ty? 
Konrad Kozłowski: Ja również bardzo się cieszę, że koncert jest tłumaczony na PJM. Dzięki temu 
jest dostępny. My możemy w nim uczestniczyć. Muzyka plus tekst piosenki, o czym ona jest. 
Monika:Warto? 
Konrad: Warto było przyjechać. Koncert dostarcza mi wielu pozytywnych emocji 
 
Natalia Pacyga: Od wielu lat g/Głusi napotykają wiele barier. Tłumacz na scenie to jest to, czego 
potrzebujemy. Tłumaczenie i odczuwanie rytmu, to bardzo ważne. Potrzebujemy tego! Cieszę się, 
że przyjechałam 
 
[śpiewa Paula Roma] 
 
Małgorzata Nawrot: Pierwszy raz jestem na takim tłumaczonym koncercie. Coś pięknego. Dawniej 
słuchając muzyki (bez tłumaczenia), nie miałam emocji. Tłumaczenia te emocje dostarczają. 
Naprawdę warto było przyjechać. 
Józef Kubala: Pięknie, wzruszyłem się. Tłumaczenie plus muzyka dają piękne emocje.  
Monika: Warto było przyjechać? 
Józef: Naprawdę warto! 
Agata Kubala: Mam dwójkę słyszących dzieci. Od małego chodziłam z nimi na różne koncerty. Oni 
się bawili, a my z mężem nudziliśmy się, rozmawialiśmy. W telewizji zaczęła być moda na 
tłumaczenia, choćby w Szwecji, ale nie działa to na mnie. Za to tu, na miejscu... Wow! Wow! Super! 
Beata Ćwierz: Taki festiwal warto popularyzować w całej Polsce. Muzykę na żywo a w telewizji 
odbieramy inaczej. Na żywo daje wiele emocji. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. 
Piękne...Gesty... Takich w pełni dostępnych wydarzeń powinno być jak najwięcej 
Monika: Chciałam podziękować za opinie. Widzimy, jaki jest niesamowity odbiór. Mam nadzieję, 
że będzie więcej w przyszłości miganej muzyki. Dziękuję. 
 
[śpiewa Paula Roma] 
 
Monika rozmawia z Paulą. Miga.  
 



Monika: Dzień dobry. Jest pani artystką wrażliwą. Jak pani myśli, tłumaczenie piosenek na PJM 
jest łatwe czy trudne? 
Paula: Dziękuję bardzo za zauważenie tej wrażliwości. Myślę, że ta praca jest bardzo potrzebna, 
aczkolwiek bardzo trudna. Ja jako osoba wrażliwa tym bardziej doceniam, że każdy ma dostęp do 
kultury i każdy powinien mieć ten dostęp do kultury. Tak że myślę, że na każdym festiwalu - albo w 
jak największej liczbie, może nie na każdym można - ale powinni tłumacze się pojawiać. Bardzo 
wam dziękuję za waszą ciężką pracę, wspaniałe. 
 
Monika: Pochodzi pani z Warszawy, mieszkała pani w Paryżu. Znajdujemy się w małej gminie. Jak 
porównuje pani atmosferę na koncercie w dużych i małych miejscowościach ? 
 
Paula: Urodziłam się w Warszawie, ale pochodzę też z małego miasteczka podwarszawskiego, z 
Góry Kalwarii. To też jest mała gmina i wspaniale się czuję w tak pięknych urokliwych, małych 
miasteczkach. Powiem wam, że wasza publika z Myślenic - tutejsza publika - ogrzała mój koncert i 
wydobyła ze mnie takie emocje, o jakich nawet nie marzyłam. Tak że było niesamowicie, tłumacze 
mnie wzruszyli, było niezmiernie miło. Nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że wystąpię tu za 
rok. Dziękuję. 
 
[śpiewa Krzysztof Zalewski] 
 
Monika: Cześć, cieszę się, że przyjechałaś i mogłyśmy się spotkać. Tęsknisz za Krakowem? 
Kiedyś tam mieszkałaś, potem przeniosłaś się do Warszawy. Prawda? 
 
Alicja Szurkiewicz: Tak, to prawda. Ja czuję, że to miejsce, ci ludzie - to moje miejsce. Jak 
spotkałam znajomych, to było to dla mnie miłe 
 
Monika: Jesteśmy na koncercie. Mam pytanie, jak długo tłumaczony jest tekst piosenek na PJM i 
jak długo uczycie się tego? Czy to jest trudne, czy łatwe? Opowiesz nam o tym? 
 
Alicja: Długo, naprawdę długi czas przygotowywaliśmy się. Najpierw współpracujemy z 
organizatorami, wyjaśniamy, jak wygląda proces tłumaczenia. Nie jest łatwy. Jedna piosenka trwa 
około 4 min., a praca nad nią to mniej więcej dwa tygodnie,10 dni. Długo, naprawdę długo. Na 
początku poznajemy artystę, potem słuchamy jego muzyki, przejmujemy emocje. My 
przygotowujemy się, aby te emocje przekazać odbiorcom g/Głuchym. Następnie analizujemy tekst, 
potem rozmawiamy z tłumaczami, wymieniamy się uwagami, nawzajem wspieramy. Wzajemne 
wsparcie jest bardzo ważne. Jestem bardzo zadowolona ze wszystkich tłumaczy, którzy są tutaj. 
Czujemy się dobrze w naszej grupie. Współpracujemy, wzajemnie rozumiemy. Każdy z nas ma 
inny charakter migania i zastanawiamy się, czy czegoś nie zmienić. Wymieniamy się pomysłami i 
potem podejmujemy decyzję. Przed tym jednak pytamy się g/Głuchych, czy dobrze odbierają to co 
ja tłumaczę. Pamiętajmy, że tłumacze przekazują, a osoby g/Głuch powinny odbierać to tak, jak 
odbierają osoby słyszące. Chodzi o dostępność, aby była równa dla wszystkich. 
 
Monika: Wiem, że pracujesz dla Fundacji Kultury bez Barier. Możesz opowiedzieć, czym się 
zajmujecie? 
 
Alicja: Przede wszystkim chcę podkreślić, że Fundacja Kultury bez Barier to moja rodzina. Między 
nami nie ma barier, jest ciepło, wzajemne zrozumienie, wsparcie. Ja pracuję jako tłumacz. Jeżeli 
jest dużo pracy to zlecamy również innym tłumaczom. Współpracujemy z nimi. Generalnie 
omawiamy dostępność różnych wydarzeń. Ja daję też wsparcie osobom przy różnych projektach. 
Najważniejszy w naszej Fundacji jest człowiek – nieważne, czy ma niepełnosprawność słuchu czy 
wzroku, czy inną, nieważne. Ważne, aby te osoby mogły mieć zapewnioną dostępność jak osoby 
pełnosprawne. To jest cel. Ja też staram się to robić. Jestem zadowolona, że przyjechaliście. 



 
Monika: Ja też się cieszę, że coraz więcej jest działań w obszarze dostępności. Dziękuję za wywiad. 
Alicja: Jeszcze raz dziękuję, cieszę się, że wszyscy przyjechaliście. Dziękuję. 
 
[śpiewa Krzysztof Zalewski] 
 
Monika: Witam. Widzę, że często tłumaczysz wydarzenia artystyczne. Który to już raz? 
Magdalena Sipowicz: Hmmm… W okresie dwóch lat piąty-szósty raz. 
Monika: To dużo. W tym, co robisz, jesteś bardzo znana i sławna. 
Magdalena: [śmiech] Nie sławna. Po prostu lubię muzykę i staram się ją przetłumaczyć. 
Monika: Kiedy dostajesz tekst, jak długo zajmuje Ci przetłumaczenie go na PJM? Czy jest to trudne, 
czy raczej łatwe? Opowiesz nam o tym? 
Magdalena: To zależy od artysty, którego mam tłumaczyć. Czasami od razu go rozumiem i wiem, 
jak przetłumaczyć. Jadąc autem, puszczam muzykę danego artysty i od razu układam sobie 
tłumaczenie. Ale np. dzisiejsze tłumaczenie Pauli Romy dużo czasu mi zajęło. Przygotowywałam 
się wiele godzin. Słuchałam muzyki i czytałam teksty. Próbowałam je zrozumieć. Pytałam się też 
innych osób, tłumaczy, jak rozumieją ten tekst – bo ważne, aby w tłumaczeniu oddać sens, emocje.  
Każdy tłumacz może to zrobić w iny sposób. Dzisiaj było trudno. Dwa dni temu tłumaczyłam 
Sanah i było łatwiej, natomiast dzisiaj było to dla mnie trudne.  
Monika: Trzymam kciuki, aby jak najwięcej było takich koncertów z tłumaczeniem. Dzięki wam 
g/Głusi  mogą przyjść.  
Magdalena: Ja też jestem ciekawa, jak g/Głusi nas odbierają.  
Monika: Przeprowadziłam już wywiady. Mówili, że super.  
Magdalena: Tak? Wspaniale! 
Monika: Dziękuję. 
 
[śpiewa Krzysztof Zalewski] 


