Data publikacji: 22-06-2018

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX KADENCJA

_____________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 15 czerwca 2018 r.

Druk nr 877

_____________________________________________________________________________________
KOMISJA
NAUKI, EDUKACJI
I SPORTU

Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
wnosi projekt uchwały

w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze
istnienia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniony jest senator Jan Żaryn.

Przewodniczący Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu
(-) Kazimierz Wiatr

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego
i dwuwiecze istnienia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie
Dnia 2 września 2018 r. obchodzić będziemy 170. rocznicę śmierci ks. Jakuba
Falkowskiego (1775–1848), założyciela Instytutu Głuchoniemych, jego pierwszego rektora
i budowniczego gmachu przy warszawskim placu Trzech Krzyży, a jednocześnie
budowniczego i pierwszego proboszcza pobliskiego kościoła pod wezwaniem św. Aleksandra
(w podziemiach tej świątyni znajduje się grób ks. Falkowskiego). 23 października 2017 r.
minęła 200. rocznica powstania Instytutu Głuchoniemych w Warszawie – pierwszej
i najstarszej działającej polskiej szkoły dla głuchych dzieci i młodzieży.
To ks. Jakub Falkowski wydobył społeczność głuchych z niebytu, opracował program
ich nauczania i zorganizował pełną edukację. Całe swoje życie poświęcił tym, którzy przez
los skazani byli na ciężkie, często beznadziejne życie. Pomógł tym, którzy nie tylko dla
społeczeństwa, ale i dla własnych rodzin byli ostatnimi. Bez reszty oddany idei nauczania
głuchych, stale czynił starania o rozwój instytutu, przeznaczał nawet na ten cel własne
dochody, sam żyjąc bardzo skromnie. Jeżeli brakowało środków na dzieci, to w listach do
władz zawsze obwiniał siebie. Pisał miedzy innymi: „Jedną z przyczyn złego stanu zakładu
jest przyjęcie uczniów ubogich nad możność ich wyżywienia i utrzymania”. Jako rektor
instytutu przyjmował do niego dzieci bez względu na ich pochodzenie, narodowość
i wyznanie religijne, a zatem wraz z dziećmi polskimi uczyły się tam dzieci żydowskie, wraz
z katolikami – prawosławni, wraz z zamożnymi – biedni.
Wszystko to, czego dokonał ks. Jakub Falkowski w pierwszej połowie XIX w., jest
aktualne po dzień dzisiejszy. Twórca Instytutu Głuchoniemych ma swój bezpośredni
i pośredni udział w historii oraz w kolejnych dziełach tej placówki, m.in. w powstaniu
i rozwoju języka migowego. On jako pierwszy zatrudnił głuchych nauczycieli, w tym
znanego malarza miniaturzystę Feliksa Pęczarskiego, który niejednokrotnie zastępował
księdza w wykładach. Pierwszy rektor instytutu był także autorem pierwszych publikacji
o nauczaniu głuchoniemych, o powstaniu i doskonaleniu metod nauczania dzieci głuchych.
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Dzięki dorobkowi pozostawionemu przez ks. Falkowskiego kolejne pokolenia
nauczycieli wychowywały swoich podopiecznych w duchu patriotyzmu. W drugiej połowie
XIX w. wychowankowie instytutu stawiali opór rusyfikacji, w 1905 r. wzięli udział w strajku
szkolnym, skutecznie przeciwstawiali się grabieży instytutu przez wycofujących się w 1915 r.
Rosjan, a także niemieckim próbom przejęcia placówki i przekształcenia w koszary podczas
I wojny światowej. W czasie II wojny światowej na terenie Instytutu Głuchoniemych
ukrywane były niesłyszące dzieci żydowskie, a wielu jego wychowanków walczyło, jako
żołnierze AK, w Powstaniu Warszawskim. W latach stalinowskich i późniejszych trwali oni
w oporze wobec prób likwidacji instytutu na placu Trzech Krzyży.
W 1875 r., w stulecie urodzin ks. Jakuba Falkowskiego, głuchoniemi zebrali pieniądze
i wykonali pod kierunkiem nauczyciela, znanego rzeźbiarza Faustyna Juliusza Cenglera,
pomnik – popiersie Księdza Rektora. Pomnik ten został zniszczony w czasie Powstania
Warszawskiego, ale w 2002 r., w 185. rocznicę powstania instytutu, został odsłonięty nowy
pomnik, którego twórcami są dwaj artyści rzeźbiarze: niesłyszący Mieczysław Syposz i jego
przyjaciel Ryszard Stryjecki. Dzisiaj pomnik ten stoi przy placu Trzech Krzyży i jest
odwiedzany przez osoby głuche przyjeżdżające z całego świata.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając rolę ks. Jakuba Falkowskiego i kolejnych
pokoleń nauczycieli Instytutu Głuchoniemych w Warszawie przy placu Trzech Krzyży,
a także pamiętając o patriotycznych postawach jego wychowanków, niniejszą uchwałą
wyraża wdzięczność wychowawcom i uczniom instytutu, ponadto apeluje do wszystkich
zatroskanych o stan edukacji w Polsce, by pamiętali o Głuchych – dotkniętych ciężkimi
ograniczeniami, a jednocześnie będących pełnoprawnymi obywatelami wolnej i niepodległej
Polski.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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