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Inspiracja i Integracja – 10 Międzynarodowy Kongres Osób Jąkających się 

w Lunteren, w Holandii, 10-13.06.2013r.

10 Międzynarodowy Kongres Osób Jąkających się odbył się w Lunteren, w Holandii, 10-

13.06.2013 pod hasłem HEAR NO EVIL, SEE NO EVIL, SPEAK NO EVIL, czyli: NIE 

SŁYSZĘ ZŁA, NIE WIDZĘ ZŁA, NIE MÓWIĘ ZŁA oraz wokół idei przełamywania 

stereotypów i przekraczania tabu w temacie jąkania. 

Kongres  został  zorganizowany  przez  Holenderskie  Stowarzyszenie  Osób  Jąkających  Się 

Demostenes, a przede wszystkim dwóch pasjonatów w nim działających – Maartje Borghuis 

i  Richarda  Bourgondien oraz  wspierany  przez  Międzynarodowe  Stowarzyszenie  Osób 

Jąkających Się ISA. Celem Kongresu było stworzenie międzynarodowej platformy spotkań 

dla osób personalnie lub zawodowo związanych z jąkaniem, ale przede wszystkim dla osób 

jąkających się. Ta ciekawa międzynarodowa idea została podzielona na 4 dni warsztatów, 

dyskusji panelowych oraz wykładów. Każdy blok tematyczny był inicjowany przez mówcę 

dnia, a wśród nich takie sławy jak: David Shapiro, Michael O’Shea, Katherine Preston.

Tematykę warsztatów podzielono na 6 części:

 część badawczą – o nowych odkryciach w dziedzinie jąkania, 

 część  edukacyjną  –  wykłady  na  temat  postrzegania  osób  jąkających,  współpracy 

pomiędzy wykładowcami a logopedami, szkołami a środowiskiem jąkającym się,

 część terapeutyczną (warsztaty – skoncentrowane głównie na pozytywnym myśleniu, 

na integracji osoby jako całości, nie na kontroli mowy, a na odpuszczeniu tej kontroli),

 historie osobiste,

 blok o łamaniu stereotypów (osoby jąkające się, które zostają mówcami, kobiety dla 

kobiet, jąkające się osoby homoseksualne),

 przegląd  filmów  –  Look&Roll  Filmfestival  o  codzienności  osób  z  problemami  w 

zaburzeniach  w komunikacji  (krótkometrażowy polski  dokumentalny  film Marcina 

Krawczyka z 2006 roku, Rendez-Vous).
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Każda z prowadzących osób w ten czy w inny sposób przekraczała swoje bariery i stereotypy. 

Znakomita większość uczestników Kongresu to były właśnie osoby jąkające się. Niestety nie 

mogłam  uczestniczyć  we  wszystkich  wykładach  i  warsztatach,  ponieważ  wiele  z  nich 

odbywało się równolegle. Ale nie zapomnę tych, na których byłam obecna.

Łamanie tabu wymaga integracji

Na Kongresie spotkało się ponad  150  osób z różnych krajów, których połączył jeden cel – 

bycie razem. Ale nie tylko bycie razem w tamtym konkretnym miejscu przez 4 dni, ale bycie 

w ogóle. Nikt z nas nie znalazł się tam przez przypadek, na chwilę. Przyjaźnie tam zawarte 

trwają latami, a główne pytanie tam zadawane – jak zacieśnić więzy, jak wzmocnić siebie 

wewnętrznie, jak wzmocnić grupę wsparcia. To przede wszystkim my kreujemy zmianę w 

postrzeganiu nas przez innych ludzi. Dlatego te wspólne spotkania są takie ważne - dzięki 

poczuciu  przynależności  i  solidarności  z  innymi,  zaczynamy  komunikować  się  bez 

ograniczeń.

Jechałam na Kongres z dużą ciekawością, nie znałam wcześniej osób jąkających się z innych 

krajów, więc różne myśli  chodziły mi po głowie... Czym się różnimy, a w czym jesteśmy 

podobni?  Czy osoby w innych  krajach  czują  takie  same ograniczenia  jak  ja?  Czy to,  że 

dorastali w innym kulturowo środowisku spowodowało, że są inni – bardziej pewni, mniej 

nieśmiali, a może jest wręcz całkiem odwrotnie? Jak w innych miejscach zorganizowana jest 

pomoc logopedyczna i grupy samopomocowe? Jakie doświadczenia wyniesione z Kongresu 

będę mogła przekazać dalej  społeczności osób jąkających się w Polsce? Te pytania mogą 

wydać się naiwne, ale właśnie z nimi jechałam na Kongres. 

Łamanie tabu wymaga inspiracji

Pojechałam tam też ze swoją nowo odkrytą misją – samoakceptacji i zarażania nią innych 

jąkających się, zgody na siebie, potrzeby „ujawnienia” osoby jąkającej. 

Ale  na  Kongresie  zaczęłam  się  zastanawiać,  czy  właściwie  podchodzę  do  istoty  tego 

zagadnienia  –  ja  czułam  się  dobrze  ze  swoim jąkaniem,  akceptowałam  go  i  nie  czułam 

potrzeby,  żeby się go pozbywać.  Ok i  świetnie,  ale jaka powinna być moja postawa jako 

lidera? Jaki przykład i przekaz powinnam nieść czując się odpowiedzialna za pozostałe osoby 

jąkające  się,  dla  których  organizuję  spotkania?  Czy  nie  daję  czasem  przekazu,  że  nie 

powinniśmy w ogóle pracować nad płynnością swojej mowy?
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Pojęłam, że akceptacja jest pierwszym krokiem. Później, przed nami stoi wybór – z korzyści i 

ryzyk upłynniania lub nie naszej mowy wybierzmy to co dla nas najlepsze. Zrozumiałam, że 

jako  osoba  jąkająca  się  i  lider  –  powinnam  przede  wszystkim  stwarzać  możliwości  i 

pokazywać,  że  możemy  pracować  nad  płynnością  mowy,  że  mamy  taki  wybór  i  o  tym 

decyduje każdy z nas. Jeśli widzimy możliwość bardziej płynnej komunikacji – możemy lub 

nie z niej skorzystać. Nie ma lepszych i gorszych rozwiązań, każde wymaga odwagi. Obie 

drogi są przekraczaniem tabu.

Łamanie tabu wymaga odwagi

W 2012 roku współorganizując w Szczecinie grupę wsparcia byłam pewna, że taka grupa jest 

potrzebna.  Pomimo,  że  przez  większość  dorosłego  życia  nie  zajmowałam  się  swoim 

jąkaniem, ani nie odczuwałam potrzeby integracji  z osobami,  które się jąkają natychmiast 

poczułam jak wiele muszę nadrobić. Przez miesiące prowadzenia grupy nie miałam jednak 

ugruntowanego przekonania, że mam prawo to robić. Kim jestem, żeby się tym zajmować? 

Ktoś  może przecież  powiedzieć  – a  niby dlaczego właśnie  ty  myślisz,  że możesz  pomóc 

osobom jąkającym się?

Uczestnictwo w Kongresie pozwoliło mi wzmocnić się wewnętrznie i pozbyć obaw. Moim 

pragnieniem serca, a więc i powinnością wynikającą z mojej misji jest łamanie stereotypów – 

nazywanie  rzeczy  po  imieniu,  pokazywanie  siebie  jako  osoby  jąkającej  się  oraz 

przekazywanie innym osobom jąkającym się, że można to zrobić i czuć się z tym dobrze. 

Wytrwała praca nad sobą stawia mnie na właściwym miejscu, bo dzięki niej pokazuję innym 

osobom jąkającym się, że wzmacnianie siebie jest możliwe, ważne i konieczne.

Łamanie tabu wymaga współpracy

Na Zjeździe poznałam również wielu wspaniałych terapeutów mowy. Na całym świecie jest 

ciągle  zbyt  mała  dostępność  doświadczonych  terapeutów  jąkania.  Dostrzegłam  jednak 

intensywną współpracę między środowiskiem osób jąkających się a logopedami. Nie są tylko 

logopedami,  ale  couchami.  W  mojej  ocenie,  również  my  –  osoby  jąkające  się  możemy 

spowodować,  że  logopedzi  będą  chcieli  specjalizować  się  w  jąkaniu.  Ujawniając  się, 

pokazując swoją naturę oraz sygnalizując, że potrzebujemy ich wsparcia i że pomóc wcale nie 

jest tak trudno. Jest to ważne szczególnie dla dzieci. Na kongresie duży nacisk był kładziony 

na pełną informację o dostępnych formach pomocy, na wsparcie wczesnodziecięce oraz na 
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szybkie reagowanie. Rodzic musi wiedzieć, jak i kiedy pomóc dziecku, a przede wszystkim – 

gdzie znaleźć pomoc. 

Łamanie tabu wymaga globalizacji

Uczestnictwo  w Kongresie  dało  mi  szersze  spojrzenie  na  działanie  struktur  globalnych  i 

pozwoliło zrozumieć,  że aby osiągnąć cel trzeba działać wspólnie. To była jedna z moich 

bolączek wybierając się na Kongres – że Kluby J w Polsce działają osobno, brakuje spójnych 

materiałów,  zastanawiałam się jak stworzyć  bazę logopedów zajmujących się jąkaniem w 

woj. zachodniopomorskim. Po przyjeździe zrozumiałam, że nie tędy droga. Nie jesteśmy aż 

tak wielkim krajem,  żeby nie  móc  zacieśnić  współpracy między klubami  w całej  Polsce, 

nawet jeśli nie są one połączone ze sobą formalnie. Musimy o tym rozmawiać, dzielić się ze 

sobą naszymi spostrzeżeniami. Ja jestem wdzięczna Markowi Dubińskiemu z wrocławskiego 

klubu J oraz Maxowi Szotowi z toruńskiego klubu J, bo to oni pomagali nam założyć Klub J 

w Szczecinie, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Widzę olbrzymią potrzebę, aby w takich zjazdach – i polskich, i międzynarodowych brało 

udział  jak  najwięcej  osób  jąkających  się  z  Polski.  Należy  dołożyć  wszelkich  starań,  aby 

koszty uczestnictwa w spotkaniach nie były duże oraz starać się o dofinansowanie dla osób 

jąkających się. Przebywanie z innymi osobami, które mają taki sam problem jest niezwykle 

wzbogacające i chciałabym, aby każdy miał taką możliwość.

Przebywanie z innymi osobami, które mają taki sam problem wzbudza również odwagę. W 

grupie czujemy się raźniej, wierzymy, że możemy więcej. 

Jestem pewna, że niejedna i niejeden z nas stwierdził po Kongresie – mogę to zrobić!

Agnieszka Tomaszewska – Współzałożycielka oraz Lider Klubu J w Szczecinie i osoba jąkająca się.  

Od  2012  roku  koordynuje  rozwój  i  działania  grupy  wsparcia.  Uczestniczka  i  prelegentka  10 

Międzynarodowego  Kongresu  Osób  Jąkających  się  w  Lunteren,  w  Holandii,  10-13.06.2013  r. 

Intensywnie  włącza  się  w  programy  samopomocowe.  Jej  głównym  przesłaniem  jest  zmiana 

postrzegania  osób  jąkających  się  w  społeczeństwie,  idea  łamania  stereotypów  oraz  swobodnego 

wypowiadania  się  pomimo  problemów  komunikacyjnych.  Z  wykształcenia  ekonomista,  manager, 

konsultant programów restrukturyzacyjnych.

Tekst jest skrótem wystąpienia i został przygotowany na Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną w 

Toruniu w dn. 19.10.2013r. „Zmienić jakość życia – Społeczne korzyści terapii jąkania”. © Copyright 

Agnieszka Tomaszewska, 2013.
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