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JĄKAM SIĘ I CO Z TEGO? 

Jąkanie to mój świat, moje przekleństwo i szansa rozwoju. 

 

 RENATA MARGALSKA 

Trochę o sobie 

Jestem osobą jąkającą się po wieloletniej pracy nad sobą.                                      

Na bazie swoich doświadczeń wzlotów i mniej udanych dni chcę 

opowiedzieć trochę o swoim jąkaniu i o jąkaniu w ogóle.                                     

Pragnę jednocześnie poprzez swoje doświadczenia, wskazać drogę osobom 

zagubionym, dotkniętych jąkaniem, które być może teraz, jak ja kiedyś nie 

widzą możliwości wyjścia z sytuacji  w jakiej się znalazły.   

Mam nadzieję, że to co mam do przekazania zainteresuje nie tylko osoby 

jąkające się ale także ich bliskich, rodziców,  przyjaciół oraz logopedów.  

Jąkanie jest przypadłością trudną do leczenia i specjaliści, zajmujący się 

leczeniem jąkających często nie wiedzą jak do nich dotrzeć, jaką metodę 

zastosować oraz jakie podjąć działania, które najlepiej przysłużą się takiej 

osobie i przywrócą „normalność” porozumiewania się z otoczeniem.  

Sama miałam bardzo duże problemy z porozumiewaniem się                                 

z otoczeniem, mówiłam bardzo niepłynnie powtarzając wyrazy, sylaby, 

mając bloki itp., aż do całkowitego zaniku mowy. Po wielu latach 

stosowania różnego typu terapii i ćwiczeń oraz samozaparcia                               

w poszukiwaniu sposobu na pozbycie się tej przypadłości, a wszystko 

przeplatane nadzieją i zwątpieniem, zaczęłam mówić coraz lepiej i tak jest 

do dziś.  Ciągle podejmuję starania, aby mówić coraz lepiej i coraz częściej 

mi się to udaje.  

 

Toruń 2013 r. 
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Wstęp 

Jąkanie to zaburzenie mowy charakteryzujące się częstym powtarzaniem sylab, 

wyrazów, bądź częstymi zawahaniami i pauzami, zakłócającymi rytmiczność 

mowy. Mowa osoby jąkającej się jest niepłynna, występują  bloki, przeciąganie 

dźwięków, a czasami niekontrolowane ruchy  i tiki.  

Jąkanie może mieć bardzo destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie i stan 

emocjonalny osoby jąkającej się. Osoba taka często odczuwa lęk przed 

mówieniem, nie zastanawia się co ma powiedzieć tylko jak to uda jej się 

powiedzieć, jak zareaguje otoczenie, czy będzie zaakceptowana, czy też np. 

zlekceważona lub wyśmiana. Brak akceptacji dla inności jest zauważalny w 

społeczeństwie i lęk przed odbiorem społecznym jest jak najbardziej 

uzasadniony. Problem w tym, że osoby jąkające są bardzo wrażliwe często 

przewrażliwione, a negatywny odbiór społeczny pogłębia frustrację i lęki tych 

osób. Jąkanie może mieć destrukcyjny wpływ na osobę jąkającą się ale nie 

zawsze tak musi być. Zależy to nie tylko od osoby jąkającej się ale również, a 

może przede wszystkim od otoczenia, tj. członków rodziny, kolegów z klasy, z 

podwórka.  

Objawy rozwiniętego jąkania to wierzchołek góry lodowej, na powierzchni 

której znajduje się widoczne jąkanie, które słyszy i czasami widzi po tikach 

otoczenie, a pod spodem niewidoczna dla otoczenia sfera negatywnych emocji, 

takich jak: lęk, frustracja, samotność, a czasami przerażenie. Odczuć tych nie są 

świadomi rozmówcy i często swoim zachowaniem, chcąc np.: rozładować 

atmosferę, śmiejąc się i żartując, wpędzają osobę jąkającą się w jeszcze większą 

frustrację, wstyd, lęk i niezadowolenie z siebie, co z kolei powoduje, że jąkanie 

pogłębia się, a osoba jąkająca się wycofuje się z kontaktów, aby nie być 

narażonym na drwiny i związane z tym negatywne emocje.  

Opisane wyżej zjawisko dotyczy osób jąkających się długotrwale i jest 

określane mianem zaklętego kręgu. Żeby mechanizm taki nie wykształcił się 

zależy to w dużej mierze od otoczenia osoby jąkającej się, a zwłaszcza rodziny. 



3 

 

Jąkanie zaczyna się w przeważającej części ponad 90%  we wczesnym 

dzieciństwie i czy się ono utrwali, czy też nie to zależy w dużej mierze od 

otoczenia dziecka. Gdy dziecko zaczyna powtarzać wyrazy, ma bloki a mowa 

staje się niepłynna bardzo ważna jest reakcja i postępowanie otoczenia,  które 

rzutują na dalszy rozwój lub nie tego zaburzenia. Dla lepszego zrozumienia, że 

reakcja otoczenia jest bardzo ważna wyobraźmy sobie dwie rodziny: jedna 

rodzina zaobserwowała jąkanie  u dziecka i druga również. Jedna z rodzin udała 

się do specjalisty logopedy i uzyskała informacje o sposobach postępowania                       

z dzieckiem, takich jak; zwolnienie tempa mowy w całej rodzinie, 

wysłuchiwanie dziecka, przy zaobserwowaniu nasilenia jąkania zorganizowanie 

zabaw, które nie zmuszają do mówienia z jednoczesnym stworzeniem przyjaznej 

atmosfery w rodzinie. Rodzina ta zastosowała się w stu procentach do zaleceń i 

wskazówek. Natomiast druga rodzina, w której rodzice mieli sami problemy z 

porozumiewaniem się między sobą i często krzyczeli na siebie i dzieci, nie 

zastosowała się do wskazówek specjalisty. Jak myślicie, które dziecko ma 

większe szanse, że jąkanie nie utrwali się i minie samoistnie? Myślę, że każdy 

łatwo odgadnie, że tam gdzie rodzina zastosowała się do wskazówek specjalisty 

i zwolniła tempo mowy i stworzyła przyjacielską, akceptującą atmosferę w 

rodzinie, dziecko miało większe szanse na pozbycie się jąkania.  A jak wskazują 

badania jąkanie mija samoistnie i jest to tym większy odsetek dzieci im bardziej 

rodzice i otoczenie dziecka są świadomi roli jaką odgrywają w rozwoju jąkania 

lub wyleczenia się z niego.   

Pragnę, jako osoba jąkająca się, która poradziła sobie w końcu w późniejszym 

wieku z jąkaniem dać świadectwo, iż jest to możliwe z jednoczesnym 

wskazaniem narzędzi wypracowanych przez specjalistów i praktykowanych 

przeze mnie, dla osób zainteresowanych, tj.: rodzin osób dotkniętych tą dziwną, 

czasami przerażającą  przypadłością, samych jąkających się, a może również dla 

terapeutów.  

W swoim życiu musiałam zmierzyć się z wieloma problemami, a jednym z nich 
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było jąkanie. Jąkanie podłe i podstępne, które zaczęło się po przebytym 

kokluszu w wieku czterech, pięciu, czy sześciu lat – dokładnie nie pamiętam. 

Początki były koszmarne, miałam duże trudności z mówieniem, bloki                                 

i powtarzanie to była codzienność. Przed pójściem do szkoły podstawowej 

sytuacja się trochę poprawiła, jednak po pójściu do szkoły nastąpiło pogorszenie 

mowy. Natomiast znaczne pogłębienie jąkania nastąpiło po zmianie szkoły,                

w wieku czternastu lat, wówczas pogorszyło się ono do tego stopnia, że nie 

odpowiadałam ustnie na żadne pytania, a jedynie udzielałam odpowiedzi 

pisemnych. Czasami było to pomocne, gdy np.: nauczyciel pytał o interpretację 

wiersza całą klasę i był niezadowolony z odpowiedzi, stawiając każdemu ocenę 

niedostateczną, jak doszło do mnie, to zebrałam wszystkie odpowiedzi w całość, 

opisałam i byłam jedyną osobą, która otrzymała ocenę pozytywną.  Nie było to 

jednak satysfakcjonujące, stanowiło to dla mnie źródło wstydu, frustracji                                

i niezadowolenia.  

Powodem napisania tej publikacji jest w głównej mierze chęć niesienia pomocy 

innym osobom poprzez wskazanie drogi wyjścia z matni jaką jest jąkanie, 

podzielenie się swoimi doświadczeniami, gdyż poziom wiedzy na temat jąkania 

jest znikomy, z jednoczesnym rozprawieniem się z balastem jakie niesie ta 

przypadłość, poprzez przelanie na kartkę myśli, uczuć, spostrzeżeń i obserwacji 

poczynionych na drodze mojego życia.  

 

Podejście do jąkania: dwie szkoły terapii jąkania.  

Rozróżnia się dwojakie podejście do terapii jąkania: 

 całkowite zlikwidowanie jąkania 

 zminimalizowanie jąkania 

Pierwsze podejście uwidocznione jest w komercyjnych ogłoszeniach np.: 

Jąkanie wyleczalne w 100%, czy 100% wyleczonych po intensywnym kursie 

leczenia. Przedstawicielką tego typu myślenia jest prof. L. Arutiunian, która 

przedstawia swoją metodą jako program trwałej normalizacji mowy osób 
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jąkających się. Arutiunian twierdzi, że wyniki uzyskane po kursie leczenia 

stanowią 100% wyleczonych osób. Metoda ta bazuje na sugestii, gdyż 

najważniejsza jest wiara pacjenta, że można pozbyć się jąkania i być w 100% 

zdrowym i mówić perfekcyjnie. Na to fantastyczne przekonanie nakłada się 

charyzmatyczna, powiedziałabym nawet manipulacyjna osobowość Pani 

Profesor i są efekty, przynajmniej w początkowej fazie stosowania metody. 

Jednakże w dalszej perspektywie nie wygląda to już tak różowo jakby się 

wydawało. Osoby poddane tej metodzie leczenia, często,  po pewnym czasie 

zarzucają stosowanie tej metody, jąkanie wraca, psychika jest rozchwiana                            

i osoba taka, nie dość, że się jąka to jeszcze niejednokrotnie w trybie 

interwencyjnym szuka pomocy psychologicznej.  

Należałoby zadać sobie pytanie, czy w ogóle można mówić o stuprocentowym 

wyleczeniu z jąkania i czy można to adekwatnie zmierzyć? Gdyż nawet osoby 

dobrze mówiące lub za takie uważane powtarzają wyrazy, wtrącają np. ale, ale, 

yyy, eeee, itp.  

Tak więc wmawianie osobie jąkającej się, która nie cierpi swojego jąkania, 

wstydzi się go, często uważa się za gorszą od innych i boi się odezwać                             

w towarzystwie, że może mówić dobrze jak tylko będzie chciała, stosując się do 

prostych przecież zasad zwolnienia tempa mowy, jest nadużyciem.  

 

Zminimalizowanie jąkania, czyli jąkaj się płynniej. Przedstawicielem tej szkoły 

jąkania jest Charles Van Riper (1905-1994). Był lekarzem, jąkał się od 

dzieciństwa i dorastał, jak można dowiedzieć się jego biografii, pośród 

nieprzyjaznego otoczenia. Jednak niepłynność nie przeszkodziła mu w zdobyciu 

wykształcenia. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel 

angielskiego. Zaburzenie nie ustępowało i mimo wysiłku nad poprawą płynności 

i posiadaniem wymaganych w zawodzie nauczyciela kompetencji, praca 

sprawiała trudności. Van Riper postanowił zgłębić wiedzę na temat jąkania, 

jednak nikt nie potrafił mu odpowiedzieć, w jaki sposób wyleczyć zaburzenie. 
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Wraz z grupą studentów opracował program proponujący zmniejszenie 

niepłynności. Dzięki tej pracy uzyskał tytuł doktora w zakresie patologii mowy. 

W 1936 roku został zatrudniony przez Uniwersytet w Kalamazoo. Tam założył 

klinikę mowy i kierował nią. Przez lata pracował z wieloma jąkającymi się, 

prowadził badania naukowe, opublikował wiele książek i artykułów na ten 

temat. Przełomem w pracy nad opracowaniem metody leczenia jąkania było 

spotkanie, przez Van Ripera mężczyzny, który powiedział, że jest za stary i zbyt 

zmęczony, by walczyć z własnym jąkaniem, zatem pozwala słowom tak po 

prostu płynąć. Wówczas terapeuta uświadomił sobie, że lepiej jest zaakceptować 

zaburzenie, aniżeli unikać go i ukrywać przed ludźmi. 

Osobiste przesłanie Charlesa Van Ripera zostało zamieszczone a książce „Do 

you Stutter”. „Siedemdziesiąt lat temu, kiedy byłem nastolatkiem, przyszłość 

wydawała mi się kompletnie czarna. Jąkałem się bardzo mocno, miałem wiele 

długich bloków z grymasami twarzy i potrząsaniem głową. Ludzie uciekali ode 

mnie, a ja i tak nie mogłem powiedzieć czegokolwiek. Poddawałem się leczeniu 

w poradni dla jąkających się i dawało mi ono przejściową poprawę, ale potem 

jąkanie wracało i było jeszcze gorsze niż przedtem. Tylko raz zaproponowałem 

pewnej dziewczynie randkę, ale ona odpowiedziała: „No wiesz! Jeszcze nie 

jestem w tak beznadziejnej sytuacji!”. Odpowiadanie na lekcjach było dla mnie, 

kolegów i nauczycieli tak frustrujące, że rzadko kiedy otwierałem usta. Obcy 

ludzie widząc, jak próbuję mówić myśleli, że jestem epileptykiem albo wariatem. 

Te lata były dla mnie najgorsze. Ale jeszcze gorszą rzeczą było to, że opanowało 

mnie nie tylko uczucie bezradności, ale i beznadziejności. Czy będę mógł 

kiedykolwiek znaleźć pracę albo jakieś środki do życia? Czy będę mógł się 

ożenić i mieć rodzinę? Gdyby jakaś wróżka przepowiedziała mi wtedy, że będę 

mieć wspaniałe i radosne życie, wyśmiałbym się z niej. Ale, mimo mojego 

jąkania, a może właśnie dzięki niemu, mam takie życie! Ty też możesz 

takie mieć. Teraz, kiedy mam 82 lata, mogę spojrzeć wstecz z uczuciem 

spełnienia. Miałem cudowną pracę, która pomogła mi zostać pionierem nowego 
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zawodu. Ożeniłem się z piękną kobietą, miałem troje dzieci i dziewięcioro 

wnuków. Wszyscy oni dali mi miłość, której tak potrzebowałem, ale której 

nigdy nie spodziewałem się dostać. Robiłem filmy, programy radiowe                          

i telewizyjne. Mówiłem do dużych grup ludzi i prowadziłem wykłady w całej 

Ameryce i wielu innych krajach. Miałem wszystko czego chciałem i jeszcze 

znacznie więcej. Teraz, będąc starym człowiekiem, jestem zadowolony.                      

Z pewnością musiałem wyleczyć się z jąkania, żeby to wszystko osiągnąć? Nie, 

jąkałem się przez wszystkie dni mojego życia. Myślę, że jestem jednym z tych 

nieuleczalnie jąkających.” 

Jak widać z przytoczonej wypowiedzi Charles Van Riper przekonał się, że kiedy 

zaakceptował problem i nauczył się z nim żyć, nie unikając go i nie walcząc z 

nim, jąkanie utraciło nad nim władzę. Przestawał walczyć z jąkaniem. Nauczył 

się wówczas łatwego jąkania i kiedy w ten sposób mówił, było to wystarczająco 

płynne, aby powiedzieć wszystko, co chciał. Dzięki swoim doświadczeniom 

opracował metodę łatwego przechodzenia, pokonywania bloków, która jest 

pomocna osobom jąkającym się do dziś.  

We współczesnym świecie logopedycznym można spotkać zwolenników 

zarówno jednego, jak i drugiego nurtu leczenia jąkania.  

 

 

Metody leczenia jąkania 

Nie jest celem tej publikacji podawanie wszystkich dostępnych metod leczenia.  

Jednakże dla zobrazowania kierunków leczenia jąkania wymienię niektóre             

z nich:   

 Charlesa Van Riper, 

 Lilii Arutiunian, 

 Weroniki Sherborne   

 Bogdana Adamczyka (twórcy echo korektora mowy)  

 Mowa rytmiczna (wystukiwanie rytmu na sylabach)  
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 I wiele innych. Powstają również różnego rodzaju ośrodki leczenia 

jąkania 

Generalnie metody leczenia jąkania bazują na zwolnieniu tempa mowy, 

przeciąganiu samogłosek, miękkiego startu, pracy z oddechem. W metodzie 

Arutiunian  leczenie rozpoczyna się od kilkudniowego milczenia, a następnie 

następuje bardzo wolne mówienie i zadawanie bardzo dużej ilości pytań na ulicy 

wśród nieznajomych.  

Każdy zainteresowany leczeniem, w dobie Internetu jest w stanie dotrzeć do 

różnego rodzaju metod leczenia jąkania i skontaktować się z odpowiednim dla 

siebie specjalistą.  

 

Wybór metody odpowiedniej dla osoby jąkającej się   

 

Wybór metody odpowiedniej dla osoby jąkającej się jest dużym problemem                

i stanowi nie lada wyzwanie dla terapeutów mowy. Myślę, na bazie własnego 

doświadczenia, że logopeda niejednokrotnie sam poszukuje dla swojego 

pacjenta najodpowiedniejszej metody, proponując jąkającemu różnego typu 

ćwiczenia i bazując na obserwacji osoby jąkającej. Zdarza się również i tak, że 

logopeda jest bardzo przywiązany do jednej, preferowanej przez siebie metody            

i nie bacząc na opory i brak skuteczności metody w stosunku do konkretnego 

pacjenta, niejako na siłę trwa przy tej metodzie. Jak można się domyślać efekt 

będzie żaden lub co gorsza pacjentowi może się jeszcze pogorszyć.  

W swoim życiu miałam taki epizod, że po intensywnym stosowaniu pewnej 

metody,  moja mowa uległa znacznemu pogorszeniu, co zaobserwowali z dużym 

przerażeniem moi bliscy.  

W tym miejscu chciałabym wskazać o roli jaką spełniają w leczeniu lub rozwoju 

i utrwaleniu jąkania osoby najbliższe, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie                           

i przyjaciele.  
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Jeżeli dziecko zaczyna się jąkać to:  

 zamiast panikować lepiej udać się do specjalisty; 

 na pierwszą wizytę do logopedy pójść bez dziecka, żeby niepotrzebnie 

nie utrwalać w świadomości dziecka jąkania;  

Przytoczę w tym miejscu opracowanie Krystyny Marasz zamieszczone na 

stronie internetowej http://www.ppp.torun.pl/htm/prob78.htm, które jest 

przeznaczone specjalnie dla rodziców, a mianowicie: 

„Prawidłowe postępowanie rodziców:  

 Rozmawiaj przyjaźnie ze swoim dzieckiem twarzą w twarz! 

 Mów starannie, spokojnie i zrozumiale – bądź „wzorem” pięknego 

mówienia! 

 Im dziecko młodsze, tym krótsze powinny być zdania, które do niego 

kierujesz. 

 Pamiętaj o pochwałach i nie okazuj lęku, gdy widzisz niepłynność.  

 Odwracaj jego uwagę o niepłynności! 

 Dużo śpiewaj i czytaj dziecku.  

 Wysłuchaj je, gdy wyraża swe obawy związane z mową. 

 Nie zaniedbuj wizyty u logopedy. 

 Pomóż dziecku odkryć jego mocne strony, żeby stawało się odważne! 

 

Wystrzegaj się! 

 Rozbudzania w dziecku świadomości, że się jąka, krytykowania                        

i narzekania! 

 Niszczenia w nim radości i chęci mówienia poprawianiem jego 

niedoskonałej wypowiedzi! 

 Robienia uwag typu: „mów spokojnie”, „mów wolno”, nabierz 

powietrza”! 

 Nie przerywaj, gdy mówi i nie pozwalaj, aby robili to inni!” 

http://www.ppp.torun.pl/htm/prob78.htm
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Z własnego doświadczenia wiem, jak ważne jest podejście rodziców i co 

sprzyjało mi w lepszym mówieniu, a co przeszkadzało. W początkach mojego 

jąkania pamiętam jak mama powtarzała „uspokój się”, „mów wolno”. 

Podkopywała moje poczucie własnej wartości uwagami w stylu: np. „jesteś 

dobrą uczennicą ale się jąkasz”, cokolwiek mówiła na mój temat to przeważnie 

kończyło się stwierdzeniem „…ale się jąkasz”. Nie róbcie tego swoim dzieciom. 

Moja mama robiła to z niewiedzy - Wy już wiecie.  

 

Wybór metody zależy od bardzo wielu czynników, a mianowicie od  wieku 

osoby jąkającej się: inne metody są odpowiednie dla małych dzieci, inne są 

bardziej przydatne w leczeniu osób dorosłych. Poza tym osoby dorosłe, bardziej 

aniżeli dzieci, świadome są swojego jąkania, mają swoje ugruntowane 

przyzwyczajenia i wybrana metoda winna być zgodna z temperamentem takiej 

osoby, oraz być przez nią akceptowana i co najważniejsze przynosić efekty                        

w postaci poprawy mowy oraz funkcjonowania danej osoby w społeczeństwie. 

Osoba, która wychodzi z jąkania coraz lepiej  radzi sobie w kontaktach z innymi 

ludźmi, ma coraz mniejsze opory, aby pójść do sklepu, zrobić zakupy, czy 

załatwić sprawę w Urzędzie.  

 

Podejście osób jąkających się do swojego jąkania 

W terapii bardzo duże znaczenie ma podejście osoby jąkającej się do swojego 

jąkania. Równie ważna jest motywacja i determinacja w pozbyciu się 

niepłynności w mówieniu i poprawieniu płynności mowy. Mowa tu oczywiście 

o osobach dorosłych lub młodzieży. Dzieci im mniej wiedzą na temat swojego 

jąkania tym lepiej. Brak brutalnego uświadomienia dziecka o tym, że się jąka, 

(czy co gorsza powiedzenie, iż jest „jąkałą”) to najlepsza metoda – oczywiście 

plus właściwa postawa otoczenia. Jeżeli natomiast działania te nie przynoszą 

odpowiednich rezultatów to nie ma co chować głowy w piasek, trzeba stawić 
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czoła rzeczywistości. Im dziecko ma większe trudności, tym szybciej się 

zorientuje, że odstaje ze swoją mową  od swoich rówieśników, również dzieci 

normalnie mówiące będące w kontakcie z dzieckiem jąkającym się szybko 

zorientują się co do jakości mowy takiego dziecka, a czasami dadzą dziecku 

jąkającemu brutalnie odczuć, że jest jakieś inne, gorsze, do odrzucenia włącznie.    

Odnosząc się do podejścia osoby jąkającej  do swego jąkania (mam na myśli 

młodzież i osoby dorosłe) to podejście to jest różne, tak samo jak różne są osoby 

jąkające się. Jedni bardzo nienawidzą swojego jąkania, oddali by wszystko, aby 

się tego pozbyć, drudzy akceptują to, że się jąkają, mówią sobie trudno już taki 

jestem i czasami nie chcą nic zrobić ze swoim jąkaniem. Wolno im, każdy ma 

prawo do podejmowania swoich własnych decyzji i dokonywania swoich 

własnych, chociaż czasami nieracjonalnych wyborów. Najsmutniejsze, że są 

osoby, które chciałyby mówić dobrze, nienawidzą swojego jąkania ale nic nie 

robią, aby to zmienić. Nie korzystają z pomocy terapeutów: logopedy i 

psychologa. Nawet nie chcą uczestniczyć w tzw. grupach wsparcia 

prowadzonych przez osoby jąkające się w Klubach J, znajdujących się na terenie 

całego kraju. W Toruniu osoby z tzw. Klubu J spotykają się w Klubie 

Osiedlowym Sobótka, przy ul. Wojska Polskiego 43/45. Można skontaktować 

się z nami za pośrednictwem strony internetowej: www.jakanietorun.pl.  

Bazując na moim doświadczeniu mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, 

że w terapii jąkania osoby dorosłej najważniejsze jest przyjęcie do wiadomości 

poprzez akceptację faktu jąkania, nie ukrywania tego, że się jąkamy                                 

w kontaktach z otoczeniem, a czasami trzeba powiedzieć: jąkam się i potrzebuję 

więcej czasu na wypowiedzenie się. Ale żeby móc tak otwarcie i asertywnie 

zachować się w kontaktach interpersonalnych trzeba mieć pewien poziom 

samoświadomości i samoakceptacji siebie i swojego jąkania. A temu celowi 

służą spotkana osób jąkających się we własnym gronie, wspólne rozmowy                           

i  ćwiczenia. Dalszym etapem jest przenoszenie tego na grunt kontaktów                         

społecznych z ludźmi dobrze mówiącymi.   

http://www.jakanietorun.pl/
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Brak akceptacji jąkania przez jąkającego się i otoczenie 

Jak już napisałam najważniejsze jest zaakceptowanie tego skąd inąd przykrego  

faktu jąkania, gdyż znacznym utrudnieniem w terapii jest brak akceptacji 

jąkania zarówno przez osobę jąkającą się, jak i otoczenie tej osoby.                                

Brak akceptacji jąkania często niestety przekłada się na brak akceptacji osoby 

jąkającej się. Rodzice chcieliby mieć dziecko pięknie mówiące, a tu ich 

potomek nie spełnia tych wymagać, więc zdarza się, że dziecko ich drażni, 

irytuje i w ewidentny sposób odrzucają dziecko, co sprzyja utrwaleniu jąkania. 

Również sama osoba jąkająca się nie akceptuje jąkania, gdyż przeszkadza to jej 

w kontaktach z ludźmi. Często jąkający się pytają dlaczego to mnie spotkało, 

otoczenie często traktuje jąkanie jako powód do żartów, nie rozumie, że jest ono 

powodem do wstydu i utrudnia jąkającemu życie na każdej płaszczyźnie.                          

Z biegiem lat wytwarzają się różne mechanizmy takie jak: ukrywanie jąkania 

(osoba taka nie odzywa się w towarzystwie lub odpowiada zdawkowymi 

zdaniami), lęk przed mówieniem, pocenie się, czerwienienie, współruchy całego 

ciała, grymasy, bloki, napinanie mięśni całego ciała podczas mówienia itp.  

Osoby jąkające się są często bardzo przewrażliwione na swoim punkcie i same 

bez niczyjej pomocy mają małe szanse na przezwyciężenie swoich lęków, obaw 

i słabości. Taki stan może przerwać jedynie świadome działanie osoby jąkającej 

się polegające na skorzystaniu z fachowej pomocy i/lub wyjściu do osób 

podobnych sobie i otworzenie się, powiedzenie co się myśli i czuje bez obaw                    

o śmieszność, gdyż jest się w towarzystwie osób, którzy mają podobne 

problemy.  

 

Akceptacja siebie jako osoby jąkającej się 

Akceptacja siebie jako osoby jąkającej się daje możliwość pełnego 

wykorzystania szerokiego spektrum metod lub nawet samoistną poprawę mowy.  

Doświadczyłam tego mechanizmu na sobie. Dokąd walczyłam z jąkaniem, jako 
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z czymś nieakceptowanym, nie było poprawy i zawsze mi to jąkanie bardzo 

dokuczało. Kiedy powiedziałam sobie: trudno skoro już tak jest, to niech tak 

będzie, na jąkanie się nie umiera, zaczęłam mówić coraz lepiej. Oczywiście 

uczęszczałam przez cały czas do Klubu J, spotykałam się z osobami podobnymi 

do mnie, tj. jąkającymi się i „próbowałam” terapii. Aż pewnego razu trafiłam na 

metodę wystukiwania rytmu na sylabach i właśnie ta metoda oraz 

systematyczne, czytanie klika minut dziennie z wystukiwaniem rytmu na 

sylabach sprawiło, że mówię coraz lepiej. A nawet jak zdarza się, że nie mówię 

gładko i płynnie to nie martwię się tym, wiedząc, że jąkanie to sinusoida i raz 

jest lepiej, a raz nieco gorzej. Aby mogło być lepiej, czasami musi się trochę 

pogorszyć.  

Wiem z własnego doświadczenia, że im bardziej osoba jąkająca się akceptuje 

sama siebie, tym bardziej inne osoby akceptują taką osobę. Dla mnie jest to 

zadziwiający mechanizm, który odkryłam w sobie.  

Jesteśmy po to by móc powiedzieć wszystko to co myślimy i to co chcemy                         

i mamy ochotę powiedzieć.  

 

Jąkanie to mój świat i świat wielu, bardzo wielu osób jąkających się.  

 

Świat osoby jąkającej się, można krótko powiedzieć, iż jest to taki sam świat, 

jak osób dobrze mówiących, z tą różnicą, że jest trudniejszy. Trudność ta 

przejawia się przede wszystkim w utrudnionej komunikacji. Jąkanie można 

przyrównać do plecaka, w którym znajdują się kamienie, będące zbędnym 

balastem noszonym przez osoby jąkające się, czasami przez całe życie. Czasami 

kamieni tych jest mniej, czasami więcej, w zależności od stopnia jąkania się 

oraz od podjętych działań terapeutycznych, związanych z rehabilitacją takiej 

osoby.  

Im jąkanie bardziej nasilone, tym problemów w komunikowaniu się                           

jest więcej: następuje wycofanie się takiej osoby z aktywnego życia 
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społecznego. Upośledza to stosunki międzyludzkie. Zubaża osoby jąkające się       

w relacji z otoczeniem i powoduje wycofanie się do swojego zamkniętego 

świata, do którego dostęp mają nieliczni, tj. najbliższa rodzina: mama, tata, 

rodzeństwo, czy dziadkowe.  

Przy lżejszej postaci jąkania proces wycofania się z kontaktów międzyludzkich 

przybiera łagodniejszą formę. Jednak zawsze stanowi dla osoby źródło 

problemów, czy nawet cierpienia.  

Jak wiadomo człowiek to istota społeczna, generalnie z zasady dążąca do 

satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych z członkami grup społecznych 

i całego społeczeństwa.  

Zaburzenie komunikacji może wpływać na zaburzenie postrzegania siebie jako 

istoty ludzkiej/osoby pełnowartościowej. To może mieć przełożenie na szukanie 

akceptacji za wszelką cenę, sięganie po używki (papierosy, alkohol, narkotyki). 

Z jednej strony, aby nie czuć bólu tego świata, z drugiej, aby przynależeć do 

jakiejkolwiek grupy społecznej, poczuć się chociaż trochę normalnym                         

i akceptowanym przez otoczenie. Istnieje takie niebezpieczeństwo, ale nie 

zawsze tak jest, jak dowodzą tego liczne przykłady chociażby mojej osoby.   

Życie we współczesnym świecie jest trudne dla każdego człowieka, tym 

bardziej dla osób, które posiadają określone dysfunkcje. Współczesny świat jest 

powierzchowny: liczy się wygląd, sposób ubierania, sposób poruszania się, 

aparycja oraz sposób mówienia. Jako społeczeństwo nie lubimy osób 

odmiennych, a zwłaszcza negatywnie różniących się od innych. Jąkanie się   jest 

przez społeczeństwo postrzegane jako negatywna przesłanka.  

Podobne przyciąga podobne. Jąka się 1% społeczeństwa, więc trudno spotkać 

grupę kilkuosobową jąkających się w jednym miejscu, chyba że jest to turnus 

rehabilitacyjny, czy też Klub J.  

Jednakże, czy nam się podoba, czy też nie wszyscy razem osoby jąkające się,               

i te które mówią dobrze muszą współistnieć, tzn. przebywać razem, rozmawiać, 

pracować i bawić się.  
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Osoby jąkające się postrzegają świat przez pryzmat swojego jąkania, ale też 

często postrzegane są przez innych tylko i wyłącznie przez pryzmat swojego 

jąkania. Trudności w mówieniu determinują zachowania jąkających się (z czego 

inni nie zdają sobie sprawy) i wpływają na wybór zawodu, przyjaciół, nawet 

partnera życiowego. Osoby te często wybierają zawody, które nie wymagają od 

nich mówienia, a jeżeli już to w ograniczonym stopniu. Działania te są 

zrozumiałe ale nie zawsze przynoszą dobre efekty dla tych osób. Przede 

wszystkim dlatego, że jąkanie to nie tylko zaburzenie artykulacji, ale także,                

a może przede wszystkim zaburzenie szeroko pojętej komunikacji.  

Osoby jąkające, aby przełamywać swój lęk przed mówieniem winny wychodzić 

do ludzi, gdyż inaczej nie da się przełamać barier komunikacyjnych. Powiem 

więcej: niewychodzenie i nie otwieranie się na innych ludzi, nakręca spiralę 

lęku: im mniej wychodzimy i odzywamy się do innych ludzi, tym bardziej 

boimy się wyjść, odezwać i otworzyć się. Ale co zrobić, gdy zwykłe, normalne 

„dzień dobry”  stanowi problem? Właśnie dlatego i pomimo tego, trzeba 

wychodzić z domu i uśmiechać się do ludzi, podawać dłoń na przywitanie.   

Szerokie pole do działania mają osoby, które mówią dobrze. Osobę jąkającą się  

należy traktować normalne: odzywać się do niej, mówić dzień dobry, podawać 

rękę. Jąkanie nie jest zaraźliwe, a jąkający się to nie trędowaty. Jest to normalny 

człowiek, taki jakich jest wielu, który mówi trochę wolniej, czasami powtarza 

sylaby i słowa. Można takiej osobie wskazać możliwości leczenia i poradzić, 

aby udała się do logopedy lub do psychologa.   

Nieuprawnione jest myślenie o osobach jąkających się, że są gorsze lub nie 

nadają się do pracy, wymagającej intelektualnego wysiłku.  

Wszystkie badania prowadzone na osobach jąkających się wykazują, iż osoby te 

intelektualnie nie odbiegają od większości społeczeństwa, są natomiast bardziej 

wrażliwe, a czasem przewrażliwione. 

Jąkanie, zwłaszcza nieleczone powoduje wycofywanie się takiej osoby                             

z kontaktów z ludźmi. Za to wycofanie czasami są odpowiedzialne osoby                       
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z otoczenia, np. matka chroni swoje dziecko i odpowiada za nie, to sprawia że 

staje się ono coraz bardziej niepewne i może czuć się gorsze, niegodne 

odezwania się. Dlatego też jako ludzie, którzy mówicie dobrze winniście 

Państwo mieć to na uwadze spotykając osobę jąkająca się. Przede wszystkim nie 

należy uciekać od takiej osoby, ignorować jej, czy zrywać komunikację. Osobę 

jąkającą się należy wysłuchać ze zrozumieniem i akceptacją, nie przerywając 

jej, przy wątpliwościach dopytać o co chodzi.  

Na zakończenie chciałabym jeszcze powiedzieć o problemach osób jąkających 

się ze znalezieniem pracy. Obecnie na rozmowach kwalifikacyjnych zwraca się 

uwagę na to jak ktoś zachowuje się, wygląda oraz jak się wypowiada. Wiadomo, 

że jąkający się polegnie na sposobie wypowiadania się, a na pewno nie 

zabłyśnie. Wiadomo,  w przypadku wysokiej stopy bezrobocia i dużej ilości 

osób chętnych na dane stanowisko, pracodawca mający do wyboru osobę 

elokwentną i osobę dobrze mówiącą – prawie zawsze zdecyduje się na 

pracownika, z którym łatwiej jest mu się komunikować.  

Dlatego też należy wiedzieć i dzielić się tą wiedzą również z osobami 

jąkającymi się, że można podnieść konkurencyjność takiej osoby na rynku 

pracy.  Trzeba wiedzieć, że jąkanie się jest jednostką chorobową i każda osoba 

jąkająca się może wystąpić i uzyskać orzeczenie o zaliczeniu do jednego z 

trzech stopni niepełnosprawności, co spowoduje, że jąkający się stają się 

bardziej konkurencyjni na rynku pracy, gdyż pracodawca zatrudniając taką 

osobę posiada ulgi w opłatach na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie osoba jąkająca się posiadająca stopień 

niepełnosprawności może uzyskać:  

- wsparcie finansowe z PFRON przy zakładaniu działalności gospodarczej,  

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,  

- ulgi podatkowe przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.  


