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Wydana przez Wydawnictwo Harmonia publikacja autorstwa Mieczysława Chęćka, Elżbiety 
Bijak, Doroty Kamińskej, Jąkanie. Skuteczne techniki płynnego mówienia, TPM i TDSM w Zmody-
fikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się  jest kierowana głównie do logo-
pedów prowadzących terapię osób jąkających się. Książka  to właściwie podręcznik do stosowania 
wymienionych w tytule technik. Została podzielona na dwie stustronicowe części w formacie A4, co 
w pierwszej chwili może wydać się nieco nietypowym rozwiązaniem, ale biorąc pod uwagę fakt, że 
80% materiału zawartego w niej przeznaczone jest do kopiowania na potrzeby prowadzonej terapii, 
wydaje się rozwiązaniem rozsądnym.

Część pierwsza zawiera wstęp, a następnie: opis techniki przedłużonego mówienia (TPM) – 
rozdział pierwszy, techniki  delikatnego startu mowy (TDSM) – rozdział drugi oraz zarys „Progra-
mu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się” autorstwa M. Chęćka, w ramach którego to progra-
mu obie techniki są stosowane w dużym zakresie – rozdział trzeci. Te trzy rozdziały stanowią część 
teoretyczną publikacji. Rozdział czwarty części pierwszej zawiera zestawy ćwiczeń oraz teksty do 
wprowadzania i utrwalania TPM i TDSM, w tym: ogólne zasady płynnego mówienia i ćwiczenia 
TDSM dla głosek dwuwargowych: m, p, b, głównie w pozycji nagłosowej. Ćwiczenia uwzględnia-
ją stosowanie przedłużania realizacji samogłosek (TPM), a zatem wymowę spowolniałą.Rozdział 
czwarty są to właściwie same materiały do kopiowania. Część pierwszą kończy bibliografia i noty 
biograficzne o autorach.

W części drugiej (poza powtórzonym wstępem) napotykamy właściwie same materiały do 
ćwiczeń. Są to teksty do ćwiczeń wymowy głosek zwartowybuchowych t, d, k, g oraz samogłosek 
w pozycji nagłosowej. Podobnie jak wcześniej stosowane są zasady TPM.

Dobrze się stało, że doświadczenie praktyczne gromadzone przez autorów przez lata znalazło 
swój wyraz w publikacji, która daje podstawę do wykorzystania tej wiedzy przez logopedów. Zasłu-
ga to przede wszystkim Mieczysława Chęćka, który przez cztery dekady konsekwentnie propaguje 
wiedzę na temat diagnozy i terapii jąkania w Polsce. Korzysta przy tym z tradycji polskiej logopedii, 
ale także z doświadczeń światowych. Postawa teoretyczna tego autora zmierza w kierunku ujęć syn-
tetycznych, w znacznym stopniu synkretycznych z wyraźnym nastawieniem na aplikację. Wyraźnie 
dostrzec to można w opracowanym przez niego Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających 
się. W mniejszym stopniu zaznacza się dbałość o teoretyczną eksplikację opisywanych zjawisk 
i interpretację działania stosowanych technik. Jest to postawa popularna wśród wielu praktyków 
na całym świecie. Uwagi te odnoszą się również do pozostałych autorek: Elżbiety Bijak i Doroty 
Kamińskiej, które także koncentrują się na wdrażaniu  praktycznych zastosowań – w ich ocenie 
najskuteczniejszych.

Postawa taka w opinii wielu jest jedynie zaletą. Jednak należy zauważyć, że stoi ona w pew-
nej sprzeczności z przyjmowanymi w tej chwili w logopedii na świecie zasadami evidence based 
practice (praktyki opartej na dowodach), której podstawowa reguła głosi, iż wszystkie praktyczne 
– kliniczne  decyzje powinny być podejmowane na podstawie badań naukowych. Dlatego dobrze 
byłoby w publikacji praktycznej, koncentrującej się tylko na dwu technikach, rozwinąć wątek in-
terpretujący skuteczność działania opisanych technik w świetle współczesnych teorii pochodzenia 
jąkania. Wątek taki jest jedynie sygnalizowany w pracy, a przecież terapeuta musi rozumieć mecha-
nizm działania używanych przez niego technik.
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Na przykład technika przedłużonego mówienia. Sama uwaga (cytowana za Ch. W. Starkwea- 
therem, 1, 15), że przedłużanie samogłosek zmniejsza napięcie mięśniowe, co poprawia płynność 
mówienia, jest interpretacją zupełnie niezadowalającą w świetle nowych badań. Pragnę zwrócić 
uwagę, że należy odnieść się w przypadku omawianej techniki do interpretacji wskazujących na mo-
dyfikację parametrów czasowych przygotowania, realizacji i autokontroli słuchowej wypowiedzi. 
W świetle badań M. Büchela, M. Sommera, E. Szeląg, Z. M. Kurkowskiego wydłużenie czasu reali-
zacji pozwala na lepszy przepływ informacji programujących i kontrolujących przebieg procesu ar-
tykulacji. Odwołania do aktualnych badań podstawowych, dotyczących jąkania, tylko podniosłyby 
wartość opracowania i przyczyniłyby się do lepszego rozumienia oddziaływań terapeutycznych – na 
czym powinno zależeć każdemu logopedzie.

Osobną sprawą jest omówienie historii stosowania opisanych technik. Prawdą jest, że technika 
delikatnego startu mowy i technika przedłużonego mówienia są najstarszymi, klasycznymi meto-
dami kształtowania płynności mówienia. Są też chyba najbardziej rozpowszechnione – na przykład 
największe brytyjskie centrum terapii osób jąkających się The Michael Palin Centre w Londynie 
także bazuje głównie na tych technikach w treningu płynności mowy. Dlatego tym ważniejsze staje 
się prześledzenie polskich dróg zastosowań TPM i TDSM.

Miłym gestem ze strony autorów jest zadedykowanie publikacji zmarłemu przed paru laty pro-
fesorowi Bogdanowi Adamczykowi, twórcy metody Echo, zasłużonemu dla polskiej logopedii ba-
daczowi i działaczowi. Metoda ta, stosowana w Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających 
się, bez wątpienia stanowi element wspomagający naukę nowych sposobów mówienia i stosowania 
w praktyce TPM. Jednakże metoda Echo nie jest konieczna do stosowania TPM. 

W podręczniku opisującym pracę nad płynnością mówienia przy pomocy śpiewnego rozcią-
gania samogłosek i technik delikatnego startu mowy zabrakło wyraźnego odniesienia do ks. dr. 
Stanisława Wilczewskiego, którego praktyka i rozważania teoretyczne stały się początkiem stoso-
wania tych technik w pierwszej połowie XX wieku. Trudno zrozumieć pominięcie najważniejsze-
go, potencjalnego atutu publikacji – mocnego oparcia w polskiej tradycji terapeutycznej! Przecież 
zasadnicze założenia pracy przy pomocy TPM i TDSM opisywane w podręczniku (metodyka pracy, 
sposób przygotowania tekstów, forma ćwiczeń, wprowadzenie przydechowego/”chuchającego” na-
stawienia głosu przed samogłoską inicjalną) zostały zaczerpnięte z pomysłów S. Wilczewskiego 
sprzed kilkudziesięciu lat (por. artykuł S. Wilczewskiego, „Logopedia”, 7, 1967). 

Jaki to potencjalnie piękny przekaz i polska, a nawet lokalnie – śląska tradycja: teoretyczne 
rozważania nad sposobami usuwania jąkania  i kilkudziesięcioletnia praktyka terapeutyczna S. Wil-
czewskiego, zastosowanie i rozwinięcie jego pomysłów przez M. Chęćka (który w latach siedem-
dziesiątych był uczestnikiem kursu prowadzonego przez S.Wilczewskiego), i przekazanie efektów 
tych prac dalej, wsparte nowymi rozwiązaniami metodycznymi. Brak opisu dokonań S. Wilczew-
skiego jest chyba największym brakiem merytorycznym recenzowanej pozycji i może nawet spo-
wodować błędne przekonanie u niezaznajomionego z historią terapii osób jąkających się czytelnika, 
że prezentowane techniki są tylko i wyłącznie wynikiem doświadczeń autorów.  Wyrażam nadzieję, 
że w ewentualnych kolejnych wydaniach  brak  ten zostanie usunięty.

Największe zalety recenzowanej pozycji dotyczą:
1) prezentacji metodyki pracy przy pomocy TDSM i TPM, szczególnie w kontekście ich wy-

korzystania w ramach Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się,
2) opracowania materiałów ćwiczeniowych do pracy wymienionymi metodami.
Obie te kwestie opracowane są jasno i przejrzyście. W odniesieniu do punktu pierwszego 

napotykamy cenne uwagi dotyczące regulacji tempa mówienia w poszczególnych etapach pracy, 
wprowadzania technik i metod wspomagających kształtowanie płynnej mowy przy pomocy TDSM 
i TPM, organizacji zajęć w kolejnych fazach terapii (dobry pomysł z wizualizacją tego zagadnienia 
na schematach blokowych s. 28–40).
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Opracowanie tekstów wykorzystuje, jak wspomniałem wyżej, ogólne zasady opracowane 
przez S. Wilczewskiego: w tekstach podkreśleniem zaznaczone zostały samogłoski, które należy 
wymówić z przedłużeniem czasu ich realizacji, pogrubione zostały głoski inicjalne, w przypadku 
których pracujemy nad delikatnym startem. Jest to bardzo proste i wygodne rozwiązanie. Jedynym 
zastrzeżeniem, które można niekiedy mieć do opracowania tekstów to fakt, że w pogoni za nagroma-
dzeniem wyrazów z określoną głoską czasem używa się niesłychanie rzadko spotykanych wyrazów, 
które mogą być całkiem niezrozumiałe dla niektórych pacjentów. Autorzy zasadniczo uwzględnili 
fakt dostosowania materiałów do wieku adresatów (cztery poziomy wiekowe!), ale trudno czasem 
uniknąć drobnych potknięć – jakie dziecko rozumie słowo dworować? (cz. 2, 27). Należy jednak 
przypuszczać, że sto sześćdziesiąt stron materiałów do kopiowania w celach prowadzenia terapii na 
pewno nie zostanie zlekceważone przez jakiegokolwiek praktyka. Jest z czego wybierać. 

Ma rację S. Milewski, recenzent wydawniczy podręcznika, że tego typu materiały ćwicze-
niowe w formie odrębnej publikacji dotychczas w Polsce nie ukazały się (z notatki wydawniczej 
na okładce). W konkluzji z zadowoleniem należy przyjąć ukazanie się pozycji wydawniczej, która 
w znacznym stopniu może pomóc w prowadzeniu terapii osób jąkających, wzbogacić biblioteczkę 
logopedy praktyka. Sformułowane zastrzeżenia dotyczące możliwości wzbogacenia refleksji na te-
mat mechanizmu oddziaływania technik w świetle nowych badań, a przede wszystkim konieczno-
ści przywołania i opisania polskich źródeł podanych technik, mają wyłącznie na celu podniesienie 
wartości poznawczej części teoretycznej zamieszczonej na wstępie publikacji, w żaden sposób nie 
negują jej zalet praktycznych.
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