
Witam Was członków Polskiego Związku Głuchych, 

Panią Rzecznik Praw Obywatelskich oraz obywateli z Polski.  

Nazywam się Adam Kosa.  

Mój znak migowy ....  

Jestem posłem w Parlamencie Europejskim.  

Dostałem zaproszenie na konferencję „Edukacja Głuchych”. 

Bardzo mi przykro. Niestety nie mogę przyjechać do Polski. 

W najbliższym czasie w Parlamencie Europejskim mam dużo pracy, wiele spotkań w maju. 

Chcę teraz krótko przekazać informacje w języku migowym. 

Wiem, że Polska wiele lat walczyła o uznanie języka migowego. 

Również mój kraj – Węgry też walczył o uznanie Węgierskiego Języka Migowego. 

W 2009 roku wprowadzono ustawę o Węgierskim Języku Migowym.  

Od 2009 roku na Węgrzech jest dużo pracy: 

komunikacja, napisy w TV, język migowy, edukacja  

oraz przyszłość dzieci w zakresie edukacji. 

Teraz Państwo macie konferencję. 

To jest bardzo ważne. 

Ja chcę Państwu przekazać kilka tematów. 

Na podstawie swoich doświadczeń w Parlamencie Europejskim oraz w krajach europejskich chcę 

powiedzieć: 

1. Dzieci głuche mają prawo do edukacji dwujęzycznej. 

2. Dzieci głuche mają prawo do używania języka migowego. 

Tych dwóch podstawowych praw nie można poprawiać, ani zmieniać. 

Te prawa muszą być im dane. 

Pozostałe prawa można poprawiać, zmieniać. 

Polscy Głusi, członkowie PZG, dzieci głuche oraz rząd mogą współpracować, wymieniać poglądami. 

Ale tych dwóch podstawowych praw nie wolno zmieniać. 

Nasze wsparcie to 2 punkty: 



1. Osoby niepełnosprawne 

2. Działania UE na rzecz osób niepełnosprawnych w ciągu 10 lat 

Dzięki tym wsparciom może powstać edukacja Głuchych i Osób Niepełnosprawnych. 

Te dwie sprawy trzeba pokazywać przez jakiś czas rządowi. 

Trzeba pokazać jakie są możliwości dla dzieci głuchych dzięki językowi migowemu. 

Przedstawię jeden przykład: 

Moje Węgry od długiego czasu prowadzono edukację oralną. 

Tutaj mamy edukację w wieku szkolnym. 

A tutaj życie dorosłych pracujących. Nie jest dobrze. 

Po drugie płaca pracowników głuchych też nie jest dobra. 

Po trzecie znajomość języka migowego jest słaba. 

Inne sprawy też są niestety słabe. 

Teraz rząd węgierski zrozumiał i dlatego wprowadził ustawę w 2009 roku. 

Do 2017 roku system edukacji musi być zmieniony na edukację dwujęzyczną, edukację w języku 

migowym. Pierwszy – język migowy, a drugi – język narodowy. 

Trzeba pokazać doświadczenia w innych krajach europejskich np. Europa północna i USA, oraz kilka 

krajów azjatyckich. 

Oni mają edukację dwujęzyczną. Mają dobre przykłady. 

Osoby dzięki edukacji dwujęzycznej miały lepszą znajomość języka, lepsze życie, lepszą pracę. 

Te sprawy są bardzo ważne. 

Mam nadzieję, że dzięki mojej krótkiej wypowiedzi, mogłem Was wesprzeć. 

Osobiście wspieram polską społeczność Głuchych. Dziękuję. 

 


