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Autorki książki (Joanna Bala, Monika Cabała, Klaudia Giese-Szczap, Ane-
ta Kiepiela-Koperek, Jadwiga Miękina-Pindur, Iwona Młynarska, Alicja Pilch, 
Sylwia Szczęśniak, Katarzyna Szyszka) Terapie szyte na miarę. Mutyzm wy-
biórczy w praktyce terapeutycznej to osoby z wieloletnim doświadczeniem i sta-
żem w dziedzinach psychologii, pedagogiki specjalnej oraz logopedii. Książka 
przedstawia doświadczenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mu-
tyzmie wybiórczym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z  dziećmi z tym 
zaburzeniem. Dokładnie opisuje mutyzm wybiórczy i wiąże go z zaburzeniami  
lękowymi, które mogą być utrzymywane przez dwa rodzaje czynników: reakcje 
unikania, motywowane silnym strachem przed obiektem lęku, oraz reakcje uni-
kania podtrzymywane przez różne dodatkowe wzmocnienia, takie jak uwaga, tro-
ska otoczenia itp.

Rozdział pierwszy przedstawia mutyzm wybiórczy u dziecka w wieku dwóch 
lat. Mutyzm wybiórczy z reguły diagnozuje się u dzieci starszych: pięcio-, sze-
ścioletnich, czasem czteroletnich. Z drugiej strony, jak podkreśla sama autorka, 
świadomość rodziców w zakresie zaburzeń rozwojowych zaczyna wzrastać, dla-
tego warto wdrażać działania terapeutyczne, gdy tylko pojawiają się niepokoją-
ce objawy.

W rozdziale drugim, trzecim, szóstym i ósmym autorki opisują studium przy-
padku dzieci z mutyzmem wybiórczym. Są to dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
w wieku wczesnoszkolnym, u których zdiagnozowano mutyzm wybiórczy, a na-
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stępnie uczestniczyły w  intensywnej terapii prowadzonej przez psychologa, pe-
dagoga specjalnego oraz logopedę. Proces terapeutyczny został zorganizowany  
według dwóch paradygmatów – behawioralnego i poznawczo-rozwojowego – 
 przeplatających się i wzajemnie uzupełniających. Terapia behawioralna polega 
na kojarzeniu bodźca warunkowego z bodźcem wywołującym reakcję niezgodną  
z reakcją warunkową.

Następny rozdział przedstawia terapię grupową jako formę pracy w przy-
padku mutyzmu wybiórczego. Autorka opisuje swoje kilkuletnie doświadczenie 
w prowadzeniu terapii grupowej dla dzieci z zaburzeniami lękowymi oraz ich ro-
dziców w formie cotygodniowych zajęć.

Autorka w rozdziale piątym przedstawia zmagania z mutyzmem u chłopca 
w wieku gimnazjalnym. Pokazuje, że z objawami mutyzmu mogą borykać się nie 
tylko młodsze dzieci, ale i młodzież, mimo braku wcześniejszego ujawniania się 
tych objawów. Unikanie kontaktu werbalnego pojawia się u osób bardzo nieśmia-
łych, z niską samooceną i obniżonym poczuciem własnej wartości, pod wpły-
wem przeróżnych zdarzeń i sytuacji, w których mówienie nagle staje się niezwy-
kle trudnym zadaniem.

Rozdział siódmy jest historią chłopca z mutyzmem, opisywaną z perspektywy  
matki. Chłopiec był w wieku przedszkolnym, kiedy wychowawczyni zgłosiła 
matce swoje obawy dotyczące zachowania chłopca. Matka tworzy pamiętnik syna 
z mutyzmem, opisuje kroki w terapii i jej osiągnięcia w życiu codziennym.

Książka kończy się bajką terapeutyczną, która została napisana przez jedną ze 
współautorek książki (psychologa klinicznego).

Specjaliści wykorzystują zróżnicowane formy terapeutyczne i „szyją terapie 
na miarę dziecka”. Autorki podkreślają, że należy stworzyć z wielu metod te-
rapeutycznych tę jedną „własną” – indywidulaną dla tego konkretnego dziecka 
z mutyzmem wybiórczym. Każdy pacjent jest inny, ma inne doświadczenia, prze-
życia, emocje i lęki. Ważne, by to zrozumieć i pamiętać, że mutyzm jest tylko  
objawem, a przyczyną są zaburzenia lękowe. 

W prezentowanej książce specjaliści przedstawiają przypadki dzieci na róż-
nych etapach rozwojowych: dziewczynki 2-letniej, uczęszczającej do żłobka, pa-
cjentów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a nawet chłopca w wieku 
gimnazjalnym. Ukazanie skali zaburzenia wśród dzieci jest ogromnie ważne dla 
logopedów, psychologów, pedagogów i rodziców. Mutyzm może pojawić się nie-
zależnie od wieku dziecka, przeżyć, środowiska i miejsca. 

Publikacja prezentuje wiele unikatowych, bardzo ciekawych propozycji 
odziaływań terapeuty, które opierają się na szerokiej literaturze przedmiotu oraz  
pogłębionych przez analizę rozwiązaniach praktycznych. Doświadczenie i wiedza 
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przedstawione w zbiorze artykułów pozwalają mieć nadzieję, że staną się one jed-
ną z podstawowych pomocy w pracy terapeutycznej z dziećmi z mutyzmem wy-
biórczym. Książka proponuje gotowy standard postępowania w tym zaburzeniu. 
Należy czerpać jak najwięcej z wiedzy i doświadczenia specjalistów prowadzą-
cych  diagnozę i terapię mutyzmu wybiórczego, którzy reprezentują różne ośrodki 
terapeutyczne w Polsce, co podkreśla wagę podjętej tutaj problematyki.

Należy zaznajomić się z tą publikacją chociażby ze względu na nowatorskie 
podejście autorek do problemu mutyzmu wybiórczego (selektywnego). Z uwa-
gi na złożoność sytuacji dziecka dotkniętego mutyzmem autorki, odnosząc się do 
swojego doświadczenia, przypominają czytelnikowi, iż brak mowy w mutyzmie 
selektywnym to tylko jeden z elementów składających się na zaburzenia lękowe 
(fobie). Warte podkreślenia jest dzielenie się rozważaniami autorek na temat ro-
dzących się wątpliwości zarówno przed, jak i w trakcie prowadzonej terapii oraz 
jej skuteczności. 

Stworzona publikacja ma jeszcze jeden niewątpliwy atut, jest napisana języ-
kiem zrozumiałym dla wielu odbiorców – rodziców, nauczycieli  i specjalistów.  
Można stwierdzić, że publikacja jest wartością samą w sobie, bowiem treści za-
warte w niej stanowią solidną, rozplanowaną i przygotowaną porcję materiału 
z zakresu wiedzy warsztatowej oraz wiele ciekawych i cennych wskazówek, wy-
pływających z doświadczeń terapeutycznych autorek.
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