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Jąkanie to problem, czy dar ? 

Jąkanie jest to zaburzenie w komunikowaniu się. 
Jąkanie tkwi w umyśle, w osobowości i w ciele. 

To znaczy – jąkanie widoczne jest na twarzy – w mimice 
w  ruchach kończyn, w klatce piersiowej itd. 

 
Osoby, dla których  praca nad sobą, nad swymi myślami stanowi zbyt dużą trudność, a być może i 
brakuje im przy tym wytrwałości, nieświadomie pozwalają jąkaniu zawładnąć ich życiem. Wówczas 
to jąkanie jest decydentem ich życiowych wyborów. 

Ci zaś, którzy panują nad swym jąkaniem, czują się znakomicie. Akceptują w większości siebie i 
krok za krokiem osiągają sukcesy. Nie są one osobami z tak zwanej „ branży produkcyjnej” tzn. nie 
produkują cierpienia, nie wątpią w siebie, one po prostu mają   „zwyczaj być szczęśliwymi”. 

Na pewno każdy z nas zna wiele osób doskonale radzących sobie ze swymi trudnościami w 
mówieniu, chociażby Jerzy Owsiak, Adam Michnik, Łukasz Golec. Również i w naszym 
najbliższym środowisku spotykamy jąkających się, którzy wspaniale opanowali sztukę życia  z 
jąkaniem.  W tym miejscu posłużę się przykładem znanej mi osoby  z Torunia.  Jest nim lekarz – 
stomatolog, który zarówno w szkole, jak i później na studiach bardzo jąkał się. 
Studiując  medycynę  przechodził  „ katorgi”  na ustnych egzaminach. 

Dziś  jest  doświadczonym stomatologiem, bardzo dobrym  specjalistą i przede wszystkim  zawsze 
pogodnym człowiekiem. Chętnie rozmawia z pacjentami. Jego  poczucie  humoru  przydaje się 
nie  tylko  jemu,  ale i pacjentom zarówno  tym małym, jak i dużym. Jąkanie już nie jest dla niego 
problemem, gdyż  radzi sobie z nim  coraz lepiej i swobodniej. 



Do jąkania  można by podejść  jak do bólu, który  trzeba przezwyciężyć, a niekiedy oswoić się z 
nim, czy też  traktować go, jak kolejne w życiu wyzwanie, któremu należy stawić czoła, aby móc 
dążyć do o wiele ważniejszych życiowych celów. 

Na ile jąkanie będzie dla nas problemem, a na ile darem, to zależy od nas samych. 

 
                                                      Róża Sobocińska – logopeda, specjalista terapii jąkania 

 
                                                                                                  Zespół Szkół nr 24 w Toruniu 

powrót 

 

Jarosław Bonkowski - Brodnica 

Wiara 

 
Żyłem w strachu, wielkiej niemoc 
Lecz nagle pojawiło się światło 
Mimo, że świat jest pełen przemocy 
I rozbłysnęło jasno. 

Chciałem wyrazić swoje poglądy 
Radość, szczęście i miłość 
Lecz ludzie mają dziwne osądy 
I wtedy dają litość. 

Ich twarze pokrywa maska 
Niezrozumienia i wyższości 
Lecz nie wiedzą, że ich łaska 
Wynika z ludzkiej próżności. 

Krzyczałem w duszy innych słuchając 
Serce łkało donośnie 
Klęczałem, Ciebie o Panie wzywając 
Pomóż mi radośnie. 

Wierzyłem, nie wierzyłem 
Moja wiara marniała 
Lecz dzięki Tobie uwierzyłem 
I wielka moc powstała. 

Dostałem wspaniałe szczęście 
o które we śnie trudno 
a moje małe nieszczęście 
odpłynęło w noc pochmurną. 

Ktoś wyznał mi miłość 
Z ogromną radością. 
Gdzie nie ma miejsca na litość 
I mówi się z błogością 

Tamtych dni już nie ma 
Były dla mnie tylko snem 
Przyszła wiara prosto z nieba 
I wpłynęła jednym tchem. 

Teraz zmierzam prosto w światłość 
I nie idę tylko sam 
Dajesz Panie piękną jasność 
Którą wreszcie mam. 



Widzę siebie z ukochaną 
Jak zmierzamy wprost do Ciebie 
Chwaląc Twą miłość wspaniałą 
I dziękując Ci za siebie. 

Wiem, że gdy zasiądziemy 
u Twojego boku Panie 
niezmiernie Ci podziękujemy 
za nasze przecudne kochanie. 

powrót 

 

Błażej Derewecki – Gdańsk 

Jąkanie - czy to obcy język? 

Wilno. Starowinka, z którą rozmawiam, nie może pojąć, kim jestem. Niemiec z Gdańska? Czech? 
Słowak? Słoweniec? – dopytuje się przeżartą rusycyzmami polszczyzną. „Jestem Polakiem!” – 
wykrzykuję zirytowany, mimochodem uderzając w patetyczną strunę. Staruszka pozostaje jednak 
sceptyczna: „No ale z polskim to coś nie bardzo...”               

Jąkanie – co za podła przypadłość. Złośliwa i uparta. Tym gorsza, im bardziej zależy na jej ukryciu 
– podczas gdy z takim dla przykładu psem, można prowadzić ożywione i zupełnie płynne, choć 
może nieco jednostronne rozmowy... nie wiem, czy istnieją równie frustrujące doświadczenia. Albo 
zmęczenie: każda dłuższa rozmowa pozbawia oddechu i wyczerpuje, także    – i przede wszystkim 
– psychicznie. I nie można zakryć uszu, bo wtedy jeszcze wyraźniej słychać swój nieposłuszny 
głos... To dojmujące uczucie niesmaku   w ustach, uporczywy grymas ust i – a dlaczegóż by o tym 
nie wspomnieć? – płacz w samotności... 

Według językoznawców słowo jąkanie wywodzi się z praindoeuropejskiego pnia *enk-, tego 
samego, od którego pochodzą takie wyrazy, jak m.in. polski jęk, serbski jecati (łkać), duński ank 
(skarga), czy litewski ungti, łaciński unco i grecki onkaomai (o głosach zwierzęcych). Świadczy to 
jednoznacznie o przykrym odbiorze mowy jąkających się. „Zwierzęcy głos” – rzeczywiście, w końcu 
to mowa w największym stopniu wyróżnia ludzi ze świata faunyDo niedawna całe moje życie było 
w zasadzie zdeterminowane przez jąkanie a większość moich sił traciłem na, z góry skazane na 
niepowodzenie,  próby ukrycia tej wady. Za nic nie chciałem być postrzegany jako „jąkała”, więc 
usiłowałem przesłonić tę ułomność maską ekstrawagancji i oryginalności  (sukces był niestety 
połowiczny – zostałem „oryginalnym jąkałą”). 

Paradoksalnie, do jąkania przyznałem się dopiero wówczas, gdy przestało być ono moim 
udziałem; dopiero pomyślne ukończenie terapii  (choć broniłem się przed nią wiele, wiele bardzo 
długich lat) pozwoliło mi spojrzeć na problem z dystansu, bez zbędnych emocji. No i data 22 
października – Światowy Dzień Osób Jąkających się – wreszcie przestała mnie prześladować. 

O zaletach płynnej mowy nie trzeba nikogo przekonywać - z każdego przezwyciężonego 
kryzysu wychodzi się silniejszym, bogatszym o doświadczenie. Co prawda można jąkając się 

ukończyć studia, założyć rodzinę a nawet, jak niektórzy powiadają, znaleźć pracę... ale po co się 
jąkać, jeśli można nie. Mniej oczywiste są pozytywy związane z jąkaniem – a jest ich wiele i są one 
poważne. Wrażliwość, wyobraźnia (wynikająca z częstych ucieczek w świat marzeń...), 
niesłychana empatia, umiejętność słuchania (bo skoro nie może się mówić...), skłonność do 
refleksji, znakomity wgląd w siebie i zdolność do samoanalizy – to są naprawdę nad wyraz rzadko 
spotykane a bardzo cenne cechy. Można bez obaw o przesadę powiedzieć, że jąkający się są 
emocjonalną elitą tego społeczeństwa. Szczerze mówiąc, uświadomienie ilości i siły podobieństw 
jąkających się było dla mnie mocno traumatycznym przeżyciem; to nieco przerażające spotkać 
swojego mentalnego sobowtóra – a co dopiero kilkudziesięciu (ale co mają powiedzieć ci, którzy za 
mną nie przepadają? „O mój Boże, jest ich więcej!”). 

Zastanawiam się oczywiście, czy związane z jąkaniem zalety (wśród których wymienię jeszcze 
jedną, mianowicie zainteresowanie płci przeciwnej: intrygująca jednak musi być ta „inność”, 
nieśmiałość   i opuszczony wzrok...) są w stanie zrekompensować wszystkie wynikające z jąkania 
wady. A też jest ich dużo – przede wszystkim obniżenie, wręcz zrujnowanie samooceny i wszystko 



to, co potocznie, choć niewłaściwie,  określa się „kompleksami”. Na to pytanie nie ma chyba jednak 
odpowiedzi. 

Wbrew pozorom bardzo trudno pisać mi o jąkaniu. Jąkanie to moje życie (co mówię bez 
rozgoryczenia) – i trochę za wcześnie na jakieś podsumowania... 

Na koniec dodam – z przekory –pewne ostrzeżenie przed terapią.  Otóż jąkanie jest wyśmienitym 
„kozłem ofiarnym”, którego można obarczyć winą   za wszelakie życiowe niepowodzenia i gdy ta 
wygodna wymówka traci już rację bytu a niepowodzenia  pozostają... okazuje się wtedy nagle, że 
to nie dlatego człowiek jest beznadziejny, że się jąka, tylko że jest beznadziejny w ogóle...   I cóż 
można począć z taką świadomością? 

 
powrót 

 

Jarosław Bonkowski – Brodnica 

Czy jąkanie skazuje mnie na 
samotność? 

Jąkam się od kiedy sięgam pamięcią. Jąka się także mój ojciec i dziadek, ale uważam, że ta wada 
wymowy najbardziej wpłynęła na mnie. Oni nie podchodzą do tego tak emocjonalnie jak ja, co 
okazało się moim błędem. 

Najgorszy okres związany z moją mową to szkoła podstawowa i średnia oraz po części studia. 
Miałem duże kłopoty z odpowiadaniem na lekcjach, z mówieniem wierszy i z  egzaminami 
ustnymi.  Nauczyciele widząc mój problem pozwalali mi odpowiadać pisemnie.  Czasami nie 
mogłem nic powiedzieć i pojawiały się „ ciężkie bloki ” z  grymasami twarzy i zamykaniem oczu. 
Jednak miałem dużo znajomych i starałem się mówić. Dla niektórych byłem pośmiewiskiem. 

Ciągle powtarzałem, że będę jednak samotny, bez partnerki na całe życie. Nachodziły mnie 
ciągle negatywne myśli i napadały złe nastroje. Dużo razy zasypiałem ze łzami w oczach – 
dlaczego ja ? 

Wtedy pomogli mi rodzice, ponieważ nie pozwolili mi, abym  zamknął się we własnym świecie i 
pokierowali mnie na studia dzienne do Torunia, gdzie mieszkałem  w akademiku. Nadmienię, że 
maturę zdałem bardzo dobrze. 

Dużo spraw musiałem załatwiać sam, chociaż czasami szukałem tylko sklepów samoobsługowych, 
a przy innych sprawach wyręczałem się kolegami – np. zakup pizzy, loda itp. Moim kłopotem było 
także przedstawienie się i wtedy pojawiał się „blok”.  Wyczytałem w jednej książce, że jest  to 
normalny problem osoby jąkającej się, chociaż  teraz wiem,  że tak nie musi być. 

Na studiach są już ludzie starsi i inaczej patrzą na ten problem, nie robiąc raczej z niego sensacji. 
Większość egzaminów była pisemna, ale były problemy na lekcjach języka i tam rzadko 
odpowiadałem. Gdy jakiś profesor sprawdzał obecność i wymienił moje nazwisko, następowała 
cisza i raz pamiętam, że zanotował, iż mnie nie ma.  Dopiero po zajęciach powiedziałem, że jednak 
byłem obecny.  Zdobyłem tytuł magistra na UMK w Toruniu. 

Do 23 r.ż.  moje  telefony  do  kolegów można było policzyć na palcach. Był  to dla mnie kolejny, 
wielki problem. Po ukończeniu studiów zacząłem pracować w księgowości w jednej z brodnickich 
firm. Pojawiły się kontakty z nowymi ludźmi i zacząłem częściej korzystać z telefonu. Można 
powiedzieć, że „ przyzwyczaiłem się ” do mojej mowy. 

Trzy lata temu w telewizji emitowany był  program z udziałem osób jąkających się po terapii L. 
Arutiunian. Osobiście tej audycji nie widziałem,  ale znajomi mówili mi, że występujący w niej ludzie 
mówili normalnie bez zająknięć. Zdobyłem numer telefonu do tego ośrodka i umówiłem się na 
wstępną wizytę. Pani logopeda zapisała mnie na terapię, na którą miałem czekać ... przeszło 
rok.  W  moim  umyśle  zaświtała  nadzieja,  że będę mówił „normalnie”. Później poznałem 
wspaniałą dziewczynę,   która naprawdę uświadomiła mi moją wartość. Wpłynęła ona na mnie 



bardzo pozytywnie  ( i nadal wpływa, ponieważ jest moją żoną ) i moja mowa polepszyła się. 
„Bloki” zdarzały się owszem, ale w mniejszej ilości i były spokojniejsze. Rodzice i  znajomi 
stwierdzili, że mówię coraz  lepiej. 

W połowie terminu do terapii jeszcze raz zadzwoniłem do ośrodka i okazało się, że wcześniej są 
wolne miejsca i mogę przyjechać za 2 tyg.  do Kołobrzegu na terapię u prof. Arutiunian. Terapia ta 
trwała 2 tyg. ( na początku czerwca 2001 r. )  i byłem na niej  - jako  jedyny - sam tzn. bez osoby 
towarzyszącej.  Rodzice  z żoną pracowali, a wiadomo, że nie tak łatwo otrzymać urlop i każdy 
szanuje pracę. Jeżeli chodzi o samą terapię ... no cóż uważam, że jest ona za bardzo uogólniona 
na wszystkich jąkających. Każda osoba jąkająca jest niesamowitą indywidualnością i to, co 
jednego można nauczyć w 2 tyg. to drugi potrzebuje na to kilka miesięcy. Mowa na początku jest 
bardzo wolna i sylabizowana. Dużo czasu   poświęca się  rozluźnianiu  i  prawidłowemu 
oddychaniu. Głównym celem jest przełamanie strachu przed mową, a więc np. pytanie ludzi, 
chodzenie do sklepów, urzędów i występy w szkołach. Z powodu tych wystąpień  skłonny 
byłem  zrezygnować z dalszej terapii, ale po telefonie do rodziców  i dziewczyny zostałem. Na 
zajęcia trwające od  godziny   8-20  chodziłem  zestresowany, gdy coś mi  nie  wyszło musiałem 
zostawać i dalej  pracować.Nadal jąkała się moja dusza. Po upływie  4 miesięcy 
podjąłem  decyzję  wspólnie  z rodzicami  i dziewczyną, iż rezygnuję z terapii. 

Uważam, że terapia polepszyła moją mowę. Jednakże w  jej trakcie zmieniłem się, stałem się 
bardziej nerwowy, straciłem swoją orientację na inne osoby i swój humor. Myślałem ciągle o tym, 
aby się nie zająknąć i bardzo przejmowałem się drobnymi potknięciami.  Wcześnie  rano  budziłem 
się i byłem już nerwowy myśląc o tym, co będzie, jak się zająknę. Ciążyło mi to, że inni myśleli, 
że ja mówię bardzo płynnie bez jąkania, a tak przecież nie było. Zacząłem trochę się ukrywać. 
Wiedziałem, że jak pojadę na następną wizytę, znowu będę musiał wykonać „katorżniczą   pracę” i 
będę musiał powracać do wolnej mowy. 

Po przerwaniu tej terapii „ uspokoiłem się ” i złapałem głębszy oddech. Wytłumaczyłem sobie, że 
jestem osobą jąkającą się i muszę z tym żyć. Mogę się wypowiedzieć, a że zdarza się czasami 
jąkanie, no cóż ...  nie mogę z nim ciągle walczyć, bo ucieknie mi życie. W ubiegłym roku z 
moją dziewczyną zdecydowaliśmy się na ślub. Oczywiście, jak z pewnością wszyscy jąkający, 
myślałem o słowach przysięgi małżeńskiej i trochę się bałem tego momentu. Przysięgę 
wypowiedziałem całą, chociaż z pewnymi problemami. Goście stwierdzili, że nie widzieli w tym 
jąkania, ale wzruszenie. 

Teraz  wiem, że popełniłem kilka błędów związanych z podejściem emocjonalnym i 
psychologicznym do jąkania. Zauważyłem, że za bardzo się wszystkim przejmuję i mam zbyt 
wrażliwy charakter. Od dłuższego czasu przeglądam często strony PZJ  i  koresponduję za 
pośrednictwem  internetu z logopedą z toruńskiego PZJ-u  ( ostatnio miałem okazję poznać tę 
osobę – życzę każdemu tak dobrej i wspaniałej terapeutki ). Dowiedziałem się  także o metodzie 
Van Ripera, która polega na zaakceptowaniu jąkania. Nie należy z nim walczyć, ale nauczyć się   „ 
spokojnego i płynnego jąkania ”. Uważam, że jest to bardzo dobry sposób radzenia sobie w życiu. 
Staram się dużo mówić, codziennie czytam głośno  ok. 15 min. i nie unikam telefonu. Teraz 
szukam sklepów bez samoobsługi. Czasami się zająknę, czy też mam „ blok” – wiem o tym, ale 
można przejść to spokojnie, nie zamartwiając się, ponieważ to już było i odeszło w zapomnienie. 
(„To, co chciałem – to powiedziałem, a następnym razem będzie lepiej.”)  Ludzie niech patrzą, 
zawsze to robią i dziwią się  z powodu swojej niewiedzy. Codziennie staram się poświęcać 
kilkanaście minut na wyobrażanie sobie siebie samego mówiącego płynnie. 

Moim zdaniem osiągnąłem już dużo w życiu - zdałem maturę ukończyłem studia, zdobyłem pracę i 
mam wspaniałą żonę. Wiem jednak, iż nie poprzestanę na tym. Zamierzam ukończyć studium 
podyplomowe  z zakresu rachunkowości oraz jak najwięcej dowiedzieć się na temat tego „mojego 
diabełka”,  jakim jest jąkanie. Odczuwam również potrzebę większego zaangażowania się w ten 
problem. 

 
powrót 

  



 

Zdzisław Gładosz – Lublin 

Jąkanie ma różne oblicza 

Jakie jest życie osoby jąkającej się? 

 
Zaburzenia  niepłynności mowy stają się problemem coraz bardziej zauważanym w dzisiejszym 
społeczeństwie. Jąkanie występuje w relacji z drugą osobą, ma znamiona pewnej fobii przed 
mówieniem, potęgowanej brakiem koordynacji narządów oddechowych, fonacyjnych i 
artykulacyjnych. Jednym udało się pokonać te trudności, inni pomimo wieloletniej pracy dalej 
borykają się z problemem. Jąkanie często przyjmuje bardzo indywidualne cechy u poszczególnych 
osób, dlatego szablonowe podchodzenie do pacjenta często nie przynosi oczekiwanych efektów. 
Przytoczone przeze mnie przykłady nie wyczerpują  tematu, nie stanowią również  tez,  które 
trzeba udowadniać lub obalać. Są całkowicie subiektywnymi informacjami uzyskanymi od osób 
jąkających się i nie muszą być zbieżne ze zdaniem innych na ten temat. Osoby jąkające się często 
oceniane są oczyma obserwatorów. Pragnę dla równowagi przytoczyć wypowiedzi tych 
ocenianych. 

1.      Dzieci. 

U tej grupy ogromną rolę odgrywa środowisko: szkoła, rodzina, rówieśnicy. Od wiedzy i 
odpowiedzialności rodziców, wychowawców i terapeutów zależy w wielu przypadkach 
samopoczucie oraz sukces terapeutyczny dziecka. 

 -  „Dostawałem od logopedy zadania, których nie byłem w stanie wykonać 
    jednocześnie bałem się przyznać, że czegoś nie zrobiłem, żeby nie zostać     
    ukaranym.” 

 -  „Nie wiedziałem dlaczego mam robić jakieś dziwne ćwiczenia, skoro 
      nikt inny ich nie robił. Potem pani w przychodni powiedziała mi, że 
      muszę to robić, bo się jąkam. Wtedy zauważyłem u siebie jąkanie.” 

- „Wstydziłem się rozmawiać z kolegami i koleżankami, choć miałem im 
    zawsze wiele do powiedzenia. Złościło mnie jak się ze mnie śmiali       
     i bardziej doceniałem tych, którzy chcieli się ze mną bawić.” 

-  „Bałem się chodzić do szkoły i odpowiadać na lekcji. Jak nauczyciel kazał 
      mi pisać na kartce  odpowiedzi przy całej klasie, czułem się  bardzo źle. 
     Wolałem dostać złą ocenę, niż jąkać się przy całej klasie.” 

 -  „Nie rozumiałam w jakim celu terapeuta chce prowadzić w poradni 
     zajęcia ze mną i z mężem , skoro jąkało się nasze dziecko. Zajęcia 
     z  dzieckiem  przeprowadzał w domu, przedszkolu, na placu zabaw i to 
     zawsze w naszej obecności.  Z  perspektywy czasu widzę, że dziecko 
     mówi płynnie, chociaż nie wiedziało, że jest leczone. Mam nadzieję, 
     że ten stan utrzyma się na stałe.” 

 - „W gabinecie logopedy mówiło mi się bardzo dobrze, a na zewnątrz 
     jąkanie wracało, nie potrafiłem przezwyciężyć strachu. Ćwiczenia, 
    które wykonywałem w gabinecie i w domu,  nie pomagały mi w tym”. 

 -  „Pani logopeda podczas wizyty w poradni powiedziała moim rodzicom, 
     że jąkanie samo mi przejdzie i nie ma co się tym przejmować. Ta dobra 
     przepowiednia jednak się nie spełniła. Myślę, że dużą zasługę miał też 
     ostry rygor w przedszkolu, do którego chodziłam. Nie lubiłam na 
     przykład  klęczenia  w  kącie  z  podniesionymi  rękami  i  krzyków 
     wychowawczyni.” 

 - „Jako małe dziecko dużo rysowałem lewą ręką. W szkole kazali mi 
     koniecznie pisać prawą,, czego strasznie nie lubiłem i denerwowałem się 



     tym, bo nic mi nie wychodziło. Potem zauważyłem, że czasem nie mogę 
     powiedzieć jakiegoś słowa. Kiedyś w sklepie ekspedientka wyśmiała mnie, 
    gdy nie mogłem kupić pieprzu - wkrótce wiedziała o tym cała wieś. Potem 
     pędziłem życie samotnika”. 

 
2. Młodzież 

Człowiek młody stoi przed wieloma wyborami. Rozumie już więcej niż dziecko, ale czuje też 
mocniej i ma poczucie odpowiedzialności za swoje wybory i decyzje. Wchodząc w dorosłe życie 
szuka miłości, myśli o karierze, pragnie zawojować świat. Jąkanie bezpośrednio wpływa na jego 
decyzje. Ogranicza go, a czasem inspiruje i mobilizuje do pracy twórczej. 

-  „Zaczęłam się jąkać w szkole średniej. Świat się dla mnie zawalił. 
   Chłopak mnie zostawił, rodzina z początku myślała, że się wygłupiam, 
   potem zrozumiałam, że się mnie wstydzą. W szkole powiedzieli mi, 
   abym sobie znalazła inny zawód. Chciałam się ukryć i znaleźć  sposób 
   na wyleczenie - myślałam, że to jakiś zły sen. Usłyszałam  w telewizji, że 
   jąkania nie da się wyleczyć  i można się nim zarazić przebywając przez 
   dłuższy czas z osobą jąkającą się. Miałam nawet myśli samobójcze. Na 
   szczęście dotarłam do osób, które mi pomogły.” 

 - „Koledzy w szkole byli na ogół wyrozumiali i poza małymi wyjątkami 
     nie miałem z ich strony przykrości. Kiedyś profesor odpytując mnie 
      przy  tablicy, zaczął przedrzeźniać mój styl wypowiedzi  mimo, że 
      udzielałem poprawnej odpowiedzi. Wziąłem mokrą gąbkę z tablicy 
     i  pocelowałem nią prosto w roześmianą twarz pseudopedagoga.” 

 -  „Miałem zdane egzaminy wstępne na wyższą uczelnię z dosyć dobrymi 
     wynikami. Nie poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i tak zakończyłem 
      edukację na tej uczelni. Szkoda, że wtedy tak mało jeszcze wiedziałem 
      o jąkaniu, pomimo kilkunastoletniej terapii logopedycznej.” 

 -  „Jestem osobą  jąkającą się. Skończyłam studia i pracuję jako logopeda. 
     Często słyszałam od ludzi, że nie mogę pracować w tym zawodzie, ale 
     moim zdaniem bardziej rozumiem tych , którzy zwracają się do mnie 
     o pomoc.” 

 -  „Zdaję sobie sprawę, że jako osoba jąkająca muszę wiedzieć więcej, niż 
     inni.  Wykorzystuję każdą okazję, aby pokazać się z dobrej strony. 
     Czasem ukrywam swoją prawdziwą naturę, aby zatuszować jąkanie. 
     W  towarzystwie często jestem w cieniu, ale przyjaźnie,  które 
     zawierałem nigdy nie były powierzchowne. Miałem szczęście do ludzi 
     wartościowych. Jąkanie w kontaktach towarzyskich jest pewnym 
     papierkiem lakmusowym ludzkich charakterów.” 

 - „Czułem  się zepchnięty na margines w szkole, w towarzystwie,          
     w rodzinie. Poznałem fantastycznych ludzi na spotkaniu grupy 
     samopomocy dla osób jąkających  się. Ich postawa pozwoliła mi podjąć 
     kolejną terapię, która choć nie różni się wiele od wcześniejszych,, przynosi 
     pozytywne rezultaty. Żałuję, że wcześniej nie znałem takiej grupy.” 

 - „Po długiej rozmowie z kolegą z grupy samopomocy dla osób jąkających 
   się zmieniłem diametralnie swoje podejście do własnej osoby i spojrzałem 
   inaczej na jąkanie. Już ten fakt pozwolił mi mówić znacznie płynniej, 
   a życie ujrzałem w bardziej przyjaznych barwach.” 

- „Jąkam się od początku szkoły podstawowej. Rodzice nie interesowali się 
     moją mową. W szkole miałem często przykrości z tego powodu. Mile 
    wspominam przyjaciela ze szkoły średniej, który bardzo pomagał mi 
    w trudnych sytuacjach. Kiedyś mama skrzyczała mnie, że odebrałem 
    w domu telefon, bo koleżanki z pracy dowiedziały  się , że jej dziecko ma 
    problemy z mówieniem.” 



 - „Starałem się ćwiczyć systematycznie. Często na ćwiczeniach  dostawałem 
     do   ręki mikrofon, na biurku pojawiało się lustro, a pani logopeda 
     wychodziła z poradni np. na zakupy. Mówiłem wtedy   płynnie, ale tylko 
     w gabinecie logopedycznym.  Nie widziałem sensu  takich ćwiczeń.” 

 -  „Jąkałem się od dziecka. Na studiach skonstruowałem własny aparacik, 
     który pomagał  mi mówić płynniej. Bardzo cenię sobie udział w grupie 
    samopomocy.  Skończyłem studia, wyjechałem do innego miasta, 
    założyłem rodzinę, pracuję.: 

- „Jako młody człowiek jąkałem się strasznie. Popadłem w depresję, 
    zaglądałem do kieliszka. W wieku 25 lat podjąłem terapię, przestałem 
    pić. Mowa stała się bardziej płynna, założyłem rodzinę, rozpocząłem 
    pracę. Szkoda, że dopiero teraz znalazłem grupę wsparcia dla osób 
    jąkających się. Tak bardzo byłaby mi potrzebna w tamtym trudnym 
    okresie życia.” 

 - „Bardzo bałem się wypowiadania przysięgi małżeńskiej w kościele. 
    Postanowiłem stosować technikę, którą wyuczyłem się na terapii - pełny 
    sukces”. 

 
 3. Dorośli. 

Osoba dorosła często nie jest już sama. Odpowiada za innych – dzieci, współmałżonka, 
współpracowników. Często jest to dodatkowa motywacja do podjęcia pracy nad sobą. Presja 
upływającego czasu kierunkuje też często myśli na inne tory. 

 - „Założyłem rodzinę, mam dzieci, prowadzę własną działalność 
   gospodarczą,  ale nadal występuje jąkanie, choć w dużo bardziej łagodnej 
   formie, niż  w dzieciństwie i młodości. Momentem zwrotnym była dla mnie 
   terapia,  którą  przeszedłem kilkanaście lat temu. Wiedzę, którą posiadam 
   na temat  mechanizmów  niepłynności  mowy,  wykorzystuję w codziennym 
   życiu  rodzinnym,  zawodowym,  towarzyskim  i  w pracy  społecznej. 
   W  dalszym ciągu nie przestałem pracować nad poprawą płynności  mowy, 
   choć wiem, że po lepszych okresach  mogą nastąpić trudności w mówieniu. 
   Z perspektywy czasu  mogę powiedzieć,  że jąkanie wpływało bardzo często 
   na moje wybory  życiowe.  Może to zabrzmi paradoksalnie,  ale czasem 
   jąkanie pozwalało mi podejmować bardziej racjonalne  decyzje. Wiele 
   razy jednak  mnie ograniczało.” 

 - „Mieszkam w małej miejscowości i nikt prócz mnie tutaj nie jąka się. 
     Jestem od dziecka pewnym zjawiskiem we wsi. Uważam, że jąkanie jest 
     winne wszystkim moim nieszczęściom życiowym, szczególnie temu, że 
     nie założyłem rodziny. Nie mam też bliskich przyjaciół, którzy by mnie 
     rozumieli. W  pracy zawodowej wiedzie mi się dobrze i jestem cenionym 
     fachowcem.” 

 - „Nigdy  nie  miałam trudności  z  wymową.   Jąkanie  przyszło 
    niespodziewanie   w dorosłym wieku i nikt nie potrafi wskazać przyczyny. 
    Musiałam zmienić pracę i dotychczasowe plany życiowe. Jestem w trakcie 
    terapii, ale staję się z dnia na dzień inną osobą. Bardzo cenię sobie 
    kontakty z osobami jąkającymi się i staram się zrozumieć mechanizmy 
    swojej dolegliwości.” 

 - „Nie dzielę ludzi na jąkających i nie jąkających się, lecz na mądrych 
     i głupich. Osoba inteligentna potrafi nawet z jąkania wyciągnąć 
     pozytywne wnioski. 
    Człowiek głupi pozwoli by jąkanie go zdominowało i zniszczyło.” 

 - „Jąkam się od dziecka, lecz terapię podjąłem  dopiero po rozpoczęciu 
    pracy zawodowej. Wcześniej nie czułem takiej potrzeby, miałem wielu 
    przyjaciół,  w szkole mnie akceptowali, nie czułem potrzeby konsultacji 



    logopedycznej. Miałem różnorodne zainteresowania, które wypełniały 
    mój czas,  nie  myślałem o swojej niepłynności.” 

  
Cieszę się, że coraz częściej w  materiałach dotyczących profilaktyki zdrowotnej znajdują się 
zagadnienia poświęcone zapobieganiu zaburzeniom  mowy. Ukazujące się jednak czasem skrajne 
opinie na temat skuteczności  tej, czy innej metody terapeutycznej wprowadzają dużo 
zamieszania  i powinny być moim zdaniem uzupełnione merytoryczną analizą problemu. Nie 
można  pomijać faktu, że osobymające pewne predyspozycje do zaburzeń  mowy znajdują się w 
„grupie ryzyka”,  a  to  pociąga za sobą możliwość powstania w pewnym momencie życia np. 
jąkania. Nie  jest  to jednak równoznaczne z koniecznością   wystąpienia jąkania, czy też 
nieskutecznością podejmowanych  terapii. O sukcesie terapeutycznym i długotrwałym efekcie 
decyduje bardzo wiele czynników  np. czas,  metoda, predyspozycje pacjenta i  terapeuty, 
środowisko, systematyczność w ćwiczeniach itd. 

 Czasem jedno słabe ogniwo tego łańcucha, albo kolejny silny bodziec emocjonalny może 
zniweczyć dotychczasowe efekty terapeutyczne i zmusić do kontynuacji leczenia. 
Moim  zdaniem  medycyna ma jeszcze  dużo do zrobienia w temacie jąkania.  Media 
też  mają  tutaj  do spełnienia  bardzo ważne  zadanie, polegające na  informowaniu o tym 
problemie całego społeczeństwa. Dobry artykuł, czy reportaż  może pomóc  w dotarciu  do 
odpowiedniego specjalisty lub zmienić  podejście otoczenia do osób  jąkających się, co 
ma  swoje  znaczenie  terapeutyczne.  Słuszna  wydaje się  również  idea 
propagująca  powstawanie  grup wsparcia  dla  osób  jąkających się,  które 
wypełniają  pewną  lukę  między  gabinetem  logopedycznym a otoczeniem.  Dają  one  również 
możliwość  większej  aktywności  społecznej osobom jąkającym się. 

Na zakończenie  chciałem  podziękować  tym  wszystkim,  którzy podzielili się z  nami swoimi 
doświadczeniami związanymi z jąkaniem. 

 
  

 
                                                                     Zdzisław Gładosz 
 
                                                              Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się 

 
powrót 

 

Róża Sobocińska - Toruń 

Problem jąkania dotyczy 

DZIECKA,  RODZICA I NAUCZYCIELA 

 
Jakie są dzieci jąkające? 

 

Dziecko, które radzi sobie samo (wyśpiewuje sylaby, zastępuje trudne wyrazy innymi,  pomaga 
sobie gestem, ukrywa swoje jąkanie ) 

 

Dziecko, które radzi sobie z pomocą terapeuty ( trenuje sposoby upłynniania mowy,  pracuje 

nad rozpoczynaniem wypowiedzi, nad swoim oddechem, jest systematyczne w ćwiczeniach) 

 

Dziecko „milczek” (mało aktywne, nieśmiałe, wagarujące, ukrywając swoje jąkanie) 

 

Dziecko „zagubione” (nadpobudliwe, nerwowe, agresywne, dużo mówiące) 

Jacy są rodzice dzieci jąkających się? 

 

Rodzic „ochraniający” -   nadmiernie opiekuńczy, nadwrażliwy na problem jąkania  (wyręcza 
dziecko w różnych sytuacjach komunikacji - telefonowanie, zakupy, zapytania  nieznajomych, 



nauczycieli i itp.) 

 

Rodzic traktujący jąkanie jako temat „tabu” (nie rozmawia z dzieckiem, ani z jego rodzeństwem 

na temat jego trudności w mówieniu, nie radzi się specjalisty, nie rozumie  tego, że raz dziecko 
mówi płynnie, a innym razem bardzo jąka się)  

 

Rodzic „specjalista” (mądrze pomaga dziecku, korzysta z pomocy logopedy, rozczytuje się w 

temacie, „wsłuchuje się w  dziecko”, czuwa nad dzieckiem, rozmawia z dzieckiem  o jąkaniu, 
włącza się do terapii  jąkania itp.) 

 
Jacy są nauczyciele dzieci jąkających się? 

 

Nauczyciel  „ochraniający”  (pomija dziecko przy odpytywaniu na lekcji, rzadko kieruje pytania do 

jąkającego się dziecka, nie daje dziecku dodatkowych zadań, pozwala,  aby  dziecko  siedziało w 
ostatniej ławce ) 

 

Nauczyciel  „nie dostrzegający” jąkania   (nie wie jak pomóc, nie poznaje problemu, nie czyta o 

jąkaniu, nie radzi się logopedy, nie rozumie jąkania, ani problemów osób jąkających się, uważa, że 
dziecko może mówić płynnie, jak się postara  i  jak chce,   nie dostosowuje 
swoich  metod  dydaktycznych do trudności dziecka) 

 

Nauczyciel „specjalista”  - mądrze pomagający  (zasięga porady u specjalisty,  kieruje 
do  logopedy, psychologa, lekarza,  rozmawia z rodzicami, z dzieckiem o problemie, omawia temat 
jąkania w grupie klasowej, nie  robi problemu z jąkania, stwarza sytuacje  wypowiadania się 
przez  dziecko i jednocześnie wspomaga jego mówienie) 

 
 
 
Podsumowanie 

Dziecko jąkające się zawsze oczekuje szczególnej i mądrej pomocy. Jednemu dziecku wystarczą 
umiejętne podpowiedzi, jak ma sobie pomóc np. ręką, ruchem, czy wyśpiewaniem sylaby, a 
innemu należy  pomagać poprzez systematyczne ćwiczenia logopedyczne, psychologiczne oraz 
poprzez włączenie do terapii również i rodziny. 

Nie należy bać się jąkania, dzieci jąkających się, ale poznawać ich  emocje, zainteresowania. 
Wskazane jest porozmawiać z logopedą po to, aby móc mądrze  pomagać jąkającemu się   w 
radzeniu sobie  z  „potknięciami” słownymi. 

 

powrót 

 

Rady dla rodziców dzieci jąkających się   

1. Spędzać czas z dzieckiem. 

Rozmawiać z dzieckiem – mówić do dziecka w wolniejszym tempie. 

Utrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem. 

Czytać bajki  dziecku  (wymowa śpiewna, wolniejsza, uczyć dzieckaw ymowy wierszy  z gestem, w ruchu, 
rysując itp.). 

2. Zapewnić dziecku bezpieczny czas jego wypowiedzi. 

Nie przerywać mu, nie wypowiadać słów za niego. 

Cierpliwie wysłuchać dziecka. 

Wysłuchanie to najwyższa forma gościnności. 



3. Stosować zdrową dyscyplinę, wytyczać granice i konsekwentnie przestrzegać tych granic. 

4. Chwalić dziecko za to, co robi i jakie jest. (Krytyka zaś, może dotyczyć  tylko zachowania, a nie osoby dziecka.) 

„Nie tropić zła u dziecka.” 

„Nie siniaczyć dziecka słowem.” 

Na  5 pochwał  1 krytyka 

Dziecko mające kompleksy, nie będzie mogło budować właściwych stosunków międzyludzkich.  

5. Uczyć dziecko słuchania, gdyż dzieci jąkające chcą dużo i szybko mówić. 
 
„Mamy dwoje uszu a jedne usta, dlatego winniśmy więcej słuchać, niż mówić.” 

6. Nie pielęgnować w sobie lęku przed zająknięciem dziecka. 

7. Nie komentować niepłynnej wypowiedzi dziecka. 

8. Nie robić problemu z jąkania. 

9. Nie użalać się nad dzieckiem. 

10. Nie chronić dziecka przed  ustnymi wypowiedziami . 

11. Stwarzać dziecku sytuacje, w których będzie ono trenować swoją mowę 

 
 i nabywać umiejętności radzenia sobie w codziennym  życiu. 

12. Słuchać z dzieckiem muzyki. 

13. Uczyć dziecko odbierania świata zewnętrznego każdym zmysłem. 

14. Uczyć dziecko pogody ducha, sympatii do ludzi. 
Np. Uśmiechać się do nieznajomych ludzi. 
Robić coś miłego dla innych. 
Cieszyć się z sukcesów innych. 
Dostrzegać radość w codziennych czynnościach. 

 

 
                                                         Opracowała: Róża Sobocińska 
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Halina Stawikowska - Toruń 

Jąkanie trzeba i należy leczyć 
Z perspektywy mojej wieloletniej (ponad 40 - letniej) pracy z jąkającymi się patrzę na problem 
jąkania z pewnym dystansem. Poznałam i stosowałam bardzo wiele metod i 
„okrzyczanych”,  rzekomo rewelacyjnie skutecznych sposobów na pozbycie się jąkania. 

Z własnych doświadczeń z pacjentami a także mojej najbliższej rodziny (mój mąż i nasze dziecko 
jąkali się) wiem, że trzeba szukać pomocy, ale bez wiedzy na ten temat jest to bardzo trudne. 

Z wielką uwagą przyglądałam się dzieciom i dorosłym, w jaki sposób jąkają się i jakie podają 
przyczyny jąkania. W bardzo wielu wypadkach moja pomoc była skuteczna - w opinii moich 
pacjentów, bo nawet jeśli jąkanie nie ustąpiło całkowicie, to znacznie złagodniało i co 
najważniejsze jąkający się uczyli się, jak sobie z nim radzić. 

Moja wiedza  o jąkaniu  pogłębiła się  w czasie  szczerych, wielogodzinnych rozmów z osobami 
dorosłymi na obozach terapeutycznych i podczas 3-4 tygodniowych pobytów na Oddziale 
Foniatrycznym w Toruniu. 

Jestem głęboko przekonana, że warto i bezwzględnie należy podjąć wysiłek, aby poddać się terapii 
jąkania jak najszybciej, kiedy tyko zaniepokoi nas  stan  mowy  dziecka.  Osoby dorosłe zaś  nie 
powinny  unikać  terapii i rezygnować  z pomocy logopedy. Często bywa, że jąkający się borykają 
się ze swoimi trudnościami w mówieniu przez wiele lat i wstydzą się zgłosić do poradni. 

W terapię jąkania należy  włączyć  osoby z najbliższego otoczenia - rodziców, przyjaciół, 
współmałżonków, nauczycieli. 

Powszechny brak wiedzy w społeczeństwie sprawia, że osoby nawet przyjazne nie wiedzą, jak 
pomóc jąkającemu się. Często  też udają, że nie zauważają tej trudności w mówieniu  (przez źle 
rozumianą delikatność). 

O  jąkaniu należy mówić otwarcie a zadaniem wszystkich terapeutów jest nagłaśnianie tego 
problemu poprzez różnorodną działalność. 

Same osoby jąkające  podejmują liczne działania na rzecz samopomocy i pomocy innym w ramach 
istniejących związków  (Polski Związek Jąkających się - PZJ - Kluby Osób Jąkających się; 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się - OSTOJA). Rokrocznie organizowane są 
obozy rehabilitacyjne dla osób jąkających się. 

22 października jest Światowym Dniem Osób Jąkających się i przy tej okazji rozdawane są ulotki, 
ukazują się publikacje o jąkaniu  - w ten sposób informacje o problemie jąkania  docierają do 
samych  jąkających się, jak też     i do ich  rodziców, nauczycieli oraz  do władz samorządowych. 

 
                                                                                          Halina Stawikowska - logopeda 

                                                                                                specjalista terapii jąkania 

 
powrót 

  



 

 

Zakończenie 

Mówienie o swoim jąkaniu  to sposób na przezwyciężenie unikania i ukrywania własnego jąkania. 
Z chwilą,  gdy zaczniesz mówić o tym , jak chcesz sobie sam pomóc, jak inni mogliby ci pomóc i co 
czujesz podczas jąkania, to będziesz zdziwiony tym,  jak  powoli  ten  problem  przestanie 
dominować w twoim życiu. 

„Chińczycy zwykli mówić, że wycieczka stumilowa zaczyna się od pierwszego 
kroku”.(3)   Napisałeś nam o swoim życiu i jąkaniu, przeczytałeś te refleksje, uczyniłeś więc 
pierwszy krok. 

  
W publikacji „Nie jesteś sam...” wykorzystano literaturę: 

  
1. Wykład  „Recepta na mądre wychowanie” – dr Tomasz   Biernat 

2. „Schody do nieba z Ojcem Knabitem OSB” - Wojciech Bonowicz i Artur Sporniak;  Społeczny 
Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 1998 

3. „Pomówmy o zacinaniu” – Renee Byrne;   Państwowy Zakład Wydawnictw 
Lekarskich,  Warszawa 1989 

  
Podziękowanie 

Bardzo serdecznie dziękuję osobom, które z wielką otwartością i życzliwością podzieliły się swoimi 
przemyśleniami o jąkaniu. 

 
Pragnę też podziękować pani Halinie Stawikowskiej, która zawsze wspiera  mnie 
w  moich  działaniach  i  dla której  JĄKANIE  jest nieustannie fascynujące. 

 
                                                                             Róża  S. 

 


