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Książkę zaczynamy, jak każe obyczaj, od wstępu, który ma usprawiedli-
wić nie tylko wyrąb odpowiedniej ilości drzew na papier, lecz także zamysł 
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się obcego akcentu, a przecież „chodzi tylko o to, żeby się porozumieć”. 
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trafią się dogadać”, albo: „Skoro obecnie na świecie rodowici użytkownicy 
języka angielskiego stanowią mniejszość wśród wszystkich osób posługu-
jących się tym językiem, to przestał on już być ich wyłączną własnością 
i mamy prawo do polskiego angielskiego, niemieckiego angielskiego i in-
nych odmian narodowych”.
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rientujemy się, że „byle tylko mnie rozumiano” jest istotniejsze i bardzo 
ogranicza „jak chcę”, to po kilku latach nauki okaże się, że w miarę do-
brze rozumieją nas tylko inni Polacy. Mają oni bowiem takie same jak my, 
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No dobrze, 
ale której odmiany angielskiego mam się uczyć?

Której? To oczywiste: dowolnej, byle konsekwentnie. Warto tylko, do-
konując wyboru, wziąć pod uwagę, że łatwiej uczyć się odmiany, z którą 
mamy najczęstszy kontakt, zatem albo tej, którą słyszymy na co dzień 
w naszym otoczeniu, albo (jeśli uczymy się w Polsce) tej, którą najczęściej 
słyszymy w telewizji, filmach, a przede wszystkim tej, na którą natrafiamy 
w podręcznikach z nagraniami.

Dobrym pomysłem wydaje się używanie jak najbardziej rozpowszech-
nionej odmiany angielszczyzny. Pamiętajmy, że za granicą ludzie oglądają 
te same filmy i uczą się z podręczników tych samych wydawnictw, co 
my. Dlatego też, jeśli nie planujemy emigracji do Szkocji, nie mamy ku-
zyna Irlandczyka, nie uważamy, że najpiękniejszym angielskim mówią 
Teksańczycy, to po prostu starajmy się mówić tak, jak większość prezente-
rów BBC albo CNN, gdyż te właśnie typy wymowy najczęściej usłyszymy 
nie tylko w telewizji, lecz także w nagraniach dołączonych do podręczni-
ków.

My problem wyboru modelowej odmiany języka angielskiego rozwią-
zaliśmy na korzyść „standardowej” wymowy brytyjskiej, która w Polsce 
najczęściej występuje w podręcznikach języka angielskiego, jest najbardziej 
wyczerpująco opisana w podręcznikach fonetyki i dominuje w słownikach 
języka angielskiego.

Dla kogo konkretnie przeznaczony jest wasz podręcznik?

Z naszego podręcznika korzystać mogą tak naprawdę wyłącznie Polacy 
uczący się języka angielskiego lub posługujący się nim w pracy zawodo-
wej:oo
1.  Uczniowie początkujący, ponieważ:

a) napisany jest po polsku, językiem tak przystępnym, jak to tylko 
możliwe, żeby móc nauczyć się czegoś nowego;

b) lektura i ćwiczenia nie wymagają żadnej uprzednio nabytej wiedzy 
specjalistycznej ani przygotowania.

2.  Uczniowie zaawansowani, ponieważ wiedza, którą przekazujemy, 
i umiejętności, które pomagamy rozwijać, mimo że przydatne prak-
tycznie, przyswajane są w naszym systemie edukacji zwykle dopiero na 
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ukształtowane przez ten sam język ojczysty, przyzwyczajenia i wyobrażenia 
o tym, co ważne w wymowie. Czy jednak po to uczymy się angielskiego, 
żeby w tym języku rozmawiać z Polakami?

Tymczasem kwestia komunikacji z obcokrajowcami wygląda nieco 
gorzej. Oni rozumieją nas już jakby mniej. Problemy wynikają z tego, że 
„byle tylko mnie rozumiano” nie jest warunkiem tak minimalistycznym, jak 
mogłoby się wydawać. Aby mówić zrozumiale i rozumieć naturalny język 
angielski, musimy przede wszystkim nauczyć się tych zasad wymowy, które 
nie obowiązują w języku polskim, a które warunkują rozumienie mowy 
angielskiej. Nie możemy przecież wymagać, żeby Anglicy czy Amerykanie 
mówili do nas po angielsku z polskim akcentem. Oni również mają prawo 
do swoich narodowych odmian języka. Dlatego „byle tylko się porozumieć” 
może odnosić się do ostatecznie osiągniętego efektu nauki, ale nie może 
stanowić celu, do którego dążymy.

Kolejne niebezpieczeństwo polega na tym, że co prawda „każdy Anglik 
mówi inaczej”, ale każdy z nich mówi konsekwentnie, czyli np. nie wyma-
wia tego samego słowa na różne sposoby. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić 
sobie mówienie po polsku zdaniami mieszającymi dialekty i typy wymowy, 
jak w następującym przykładzie: „Tyn pan poszedł na wódka, a ten drugi 
pon również poszoł na gorzołę”?

Starajmy się zatem mówić konsekwentnie również w języku obcym, 
a przynajmniej taki wyznaczmy sobie cel. Nawet najbardziej uważna nauka 
reguł fonetycznych, gramatycznych i słownictwa nie uchroni nas zupełnie 
przed popełnianiem błędów, ale musimy pamiętać, że nasza angielszczyzna 
stanie się zrozumiała dopiero wtedy, gdy błędów czy niekonsekwencji w na-
szej wymowie będzie mało. Jak mało? Trudno na to pytanie odpowiedzieć, 
jednak prawdopodobnie satysfakcjonujące nas „mało” osiągniemy, starając 
się nie robić błędów wcale.

Dlatego jeszcze raz podkreślmy, że osiągnięcie poziomu „byle tylko mnie 
rozumiano” nie jest wcale takie łatwe bez świadomej pracy nad wymową. 
Dopiero wtedy bowiem polski akcent, który u większości uczących się i tak 
pozostanie, nie będzie dla nas ani dla naszych rozmówców przeszkodą 
w komunikacji.

Można by jeszcze użyć argumentów demagogicznych, przekonując, że 
osoby z „lepszą”, czyli bardziej zbliżoną do rodzimej, wymową oceniane 
są przez rozmówców jako inteligentniejsze, lepiej znające język i bardziej 
profesjonalne, ale przecież wiemy, że oceny takie są równie niesprawiedliwe 
jak ocena człowieka na podstawie jego wyglądu zewnętrznego. Nam chodzi 
tylko o to, żeby się porozumieć, prawda?
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2.  Wychodzimy z założenia, że uczenie się języka obcego w Polsce, a nie 
przez bezpośredni kontakt z jego rodzimymi użytkownikami, musi być 
oparte na świadomości tego, czego się uczymy. Nasz kurs zaczynamy 
więc od opisania mechanizmu produkcji mowy i ogólnych ćwiczeń 
artykulacyjnych. Przekonujemy także o dużej przydatności transkrypcji 
fonetycznej w nauce wymowy, jednocześnie proponując instrukcje i ćwi-
czenia pomocne w jej opanowaniu.

3.  Uważamy, że skuteczny podręcznik wymowy musi stale odnosić się 
do języka ojczystego ucznia, dlatego tam gdzie tylko uznajemy to za 
możliwe i celowe, pokazujemy podobieństwa i różnice między wymo-
wą angielską a polską, starając się wykorzystać w ćwiczeniach często 
niedostrzegane cechy wymowy ojczystej.

4.  Wprowadzamy ilustracje dźwiękowe i ćwiczenia praktyczne odnoszące 
się do stosunkowo niewielkich porcji wiadomości, dążąc do jak najszyb-
szego ich utrwalenia.

5.  Odpowiedni układ instrukcji i dobór ćwiczeń praktycznych wspomaga-
ją rozwój świadomości fonetycznej, wrażliwości percepcyjnej i ogólnej 
sprawności artykulacyjnej, czyli mówiąc prościej: przyglądamy się temu, 
co dzieje się w czasie artykulacji oraz ćwiczymy ucho i mięśnie narzą-
dów mowy, tak jak sportowiec czy wirtuoz, który musi wytrenować 
precyzję ruchów. Wypracowanie świadomej kontroli fizjologicznych 
mechanizmów produkcji mowy zapewnia możliwość skutecznej pracy 
samodzielnej, co ułatwia i przyspiesza nie tylko naukę wymowy an-
gielskiej, lecz także ewentualną naukę kolejnych języków obcych. Z tą 
myślą wprowadzamy np. objaś nie nia i ćwiczenia ukierunkowane na zro-
zumienie i kontrolowanie dźwięczności głosek, siły akcentu wyrazowego 
i zdaniowego oraz intonacji.

6.  Zwracamy uwagę na harmonijny rozwój percepcji i produkcji mowy 
przez dobór ilustracji dźwiękowych, ćwiczeń i testów w odpowiednich 
proporcjach.

7.  Pokazujemy typowe zależności pomiędzy pisownią i wymową angielską, 
bez zamieszczania długich, trudnych do zapamiętania list wyrazów. Listy 
wyjątków ograniczamy do słów często używanych i takich, które Polacy 
często wymawiają nieprawidłowo.

8.  Samogłoski angielskie opisujemy i ćwiczymy nie tylko w tradycyjnie 
zestawianych parach, lecz także na tle całego systemu.

9.  Opierając się na naszym doświadczeniu pedagogicznym, zwracamy 
większą uwagę i poświęcamy większą liczbę ćwiczeń zjawiskom trudnym 
dla Polaka. Nie absorbujemy natomiast uwagi uczącego się ćwiczeniem 
aspektów wymowy, które nie sprawiają trudności.
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poziomie studiów filologicznych i rzadko można je zdobyć na kursach 
językowych lub w trakcie nauki za granicą.

3.  Studenci anglistyki, ponieważ:
a) prosty przekaz w języku ojczystym może ułatwić późniejszą lekturę 

i zrozumienie trudnych akademickich podręczników fonetyki, stano-
wiąc ich cenne uzupełnienie (oczywiście nie zamiennik);

b) podajemy angielskie terminy fonetyczne wymagane w programie 
kursu akademickiego;

c) zamieszczamy dodatkowe ćwiczenia na poziomie zaawansowanym, 
w pełni odpowiadającym poziomowi kursu akademickiego.

4.  Nauczyciele języka angielskiego, jeżeli:
a) doszli do wniosku, że pogłębiona wiedza o wymowie (np. trans-

krypcja lub zależności między wymową i pisownią) przydaje się 
w uczeniu języka;

b) zdobyta przez nich na studiach wiedza fonetyczna wymaga szybkiego 
„odświeżenia”;

c) stanowiąc bezpośredni wzór do naśladowania, chcieliby jeszcze bar-
dziej zbliżyć własną wymowę do nauczanych standardów.

5.  Naukowcy, ludzie biznesu, aktorzy i inne osoby używające języka an-
gielskiego w pracy, ponieważ:
a) kurs daje szansę na samodzielną korektę wymowy angielskiej, zwłasz-

cza jeśli jej obecna jakość powoduje dyskomfort w komunikacji;
b) w niektórych zawodach wcześniej wspomniane „demagogiczne” ar-

gumenty mogą mimo wszystko brzmieć przekonująco.

Dlaczego mam się uczyć akurat z waszego podręcznika?

Niczego takiego nie sugerujemy. Na rynku jest obecnie wiele znakomi-
tych podręczników wymowy, z których można korzystać. Wiadomo jednak, 
że nie wszyscy uczą się w taki sam sposób i preferują te same podręczniki. 
Dlatego właśnie ich oferta powinna być zróżnicowana. Istotne cechy na-
szego kursu, które mogą odpowiadać potrzebom znacznej liczby uczących 
się języka angielskiego, opisujemy następująco:
1.  Omijamy barierę językową, która często utrudnia przyswajanie wiedzy 

zawartej w podręcznikach pisanych w języku obcym. Co prawda z za-
sady należy dążyć do korzystania z podręczników obcojęzycznych, ale 
skuteczne uczenie się fonetyki po angielsku wymaga naprawdę wysokie-
go poziomu kompetencji językowej.
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2.  Wychodzimy z założenia, że uczenie się języka obcego w Polsce, a nie 
przez bezpośredni kontakt z jego rodzimymi użytkownikami, musi być 
oparte na świadomości tego, czego się uczymy. Nasz kurs zaczynamy 
więc od opisania mechanizmu produkcji mowy i ogólnych ćwiczeń 
artykulacyjnych. Przekonujemy także o dużej przydatności transkrypcji 
fonetycznej w nauce wymowy, jednocześnie proponując instrukcje i ćwi-
czenia pomocne w jej opanowaniu.

3.  Uważamy, że skuteczny podręcznik wymowy musi stale odnosić się 
do języka ojczystego ucznia, dlatego tam gdzie tylko uznajemy to za 
możliwe i celowe, pokazujemy podobieństwa i różnice między wymo-
wą angielską a polską, starając się wykorzystać w ćwiczeniach często 
niedostrzegane cechy wymowy ojczystej.

4.  Wprowadzamy ilustracje dźwiękowe i ćwiczenia praktyczne odnoszące 
się do stosunkowo niewielkich porcji wiadomości, dążąc do jak najszyb-
szego ich utrwalenia.

5.  Odpowiedni układ instrukcji i dobór ćwiczeń praktycznych wspomaga-
ją rozwój świadomości fonetycznej, wrażliwości percepcyjnej i ogólnej 
sprawności artykulacyjnej, czyli mówiąc prościej: przyglądamy się temu, 
co dzieje się w czasie artykulacji oraz ćwiczymy ucho i mięśnie narzą-
dów mowy, tak jak sportowiec czy wirtuoz, który musi wytrenować 
precyzję ruchów. Wypracowanie świadomej kontroli fizjologicznych 
mechanizmów produkcji mowy zapewnia możliwość skutecznej pracy 
samodzielnej, co ułatwia i przyspiesza nie tylko naukę wymowy an-
gielskiej, lecz także ewentualną naukę kolejnych języków obcych. Z tą 
myślą wprowadzamy np. objaś nie nia i ćwiczenia ukierunkowane na zro-
zumienie i kontrolowanie dźwięczności głosek, siły akcentu wyrazowego 
i zdaniowego oraz intonacji.

6.  Zwracamy uwagę na harmonijny rozwój percepcji i produkcji mowy 
przez dobór ilustracji dźwiękowych, ćwiczeń i testów w odpowiednich 
proporcjach.

7.  Pokazujemy typowe zależności pomiędzy pisownią i wymową angielską, 
bez zamieszczania długich, trudnych do zapamiętania list wyrazów. Listy 
wyjątków ograniczamy do słów często używanych i takich, które Polacy 
często wymawiają nieprawidłowo.

8.  Samogłoski angielskie opisujemy i ćwiczymy nie tylko w tradycyjnie 
zestawianych parach, lecz także na tle całego systemu.

9.  Opierając się na naszym doświadczeniu pedagogicznym, zwracamy 
większą uwagę i poświęcamy większą liczbę ćwiczeń zjawiskom trudnym 
dla Polaka. Nie absorbujemy natomiast uwagi uczącego się ćwiczeniem 
aspektów wymowy, które nie sprawiają trudności.
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poziomie studiów filologicznych i rzadko można je zdobyć na kursach 
językowych lub w trakcie nauki za granicą.

3.  Studenci anglistyki, ponieważ:
a) prosty przekaz w języku ojczystym może ułatwić późniejszą lekturę 

i zrozumienie trudnych akademickich podręczników fonetyki, stano-
wiąc ich cenne uzupełnienie (oczywiście nie zamiennik);

b) podajemy angielskie terminy fonetyczne wymagane w programie 
kursu akademickiego;

c) zamieszczamy dodatkowe ćwiczenia na poziomie zaawansowanym, 
w pełni odpowiadającym poziomowi kursu akademickiego.

4.  Nauczyciele języka angielskiego, jeżeli:
a) doszli do wniosku, że pogłębiona wiedza o wymowie (np. trans-

krypcja lub zależności między wymową i pisownią) przydaje się 
w uczeniu języka;

b) zdobyta przez nich na studiach wiedza fonetyczna wymaga szybkiego 
„odświeżenia”;

c) stanowiąc bezpośredni wzór do naśladowania, chcieliby jeszcze bar-
dziej zbliżyć własną wymowę do nauczanych standardów.

5.  Naukowcy, ludzie biznesu, aktorzy i inne osoby używające języka an-
gielskiego w pracy, ponieważ:
a) kurs daje szansę na samodzielną korektę wymowy angielskiej, zwłasz-

cza jeśli jej obecna jakość powoduje dyskomfort w komunikacji;
b) w niektórych zawodach wcześniej wspomniane „demagogiczne” ar-

gumenty mogą mimo wszystko brzmieć przekonująco.

Dlaczego mam się uczyć akurat z waszego podręcznika?

Niczego takiego nie sugerujemy. Na rynku jest obecnie wiele znakomi-
tych podręczników wymowy, z których można korzystać. Wiadomo jednak, 
że nie wszyscy uczą się w taki sam sposób i preferują te same podręczniki. 
Dlatego właśnie ich oferta powinna być zróżnicowana. Istotne cechy na-
szego kursu, które mogą odpowiadać potrzebom znacznej liczby uczących 
się języka angielskiego, opisujemy następująco:
1.  Omijamy barierę językową, która często utrudnia przyswajanie wiedzy 

zawartej w podręcznikach pisanych w języku obcym. Co prawda z za-
sady należy dążyć do korzystania z podręczników obcojęzycznych, ale 
skuteczne uczenie się fonetyki po angielsku wymaga naprawdę wysokie-
go poziomu kompetencji językowej.



Część pierwsza

Podstawy wiedzy o wymowie

10.  Staramy się pokazywać zależności pomiędzy zjawiskami warunkowa-
nymi tymi samymi cechami wymowy angielskiej, np. wpływ akcentu 
lub jego braku na wymowę pojedynczych głosek i rytm zdania.

11.  Nie podchodzimy normatywnie do intonacji. Pokazujemy zarówno 
typowe dla angielszczyzny melodie zdań, jak i uniwersalne sposoby 
wykorzystania intonacji w komunikacji werbalnej, kładąc nacisk na roz-
wijanie umiejętności świadomej kontroli kierunków zmian tonu mowy. 
Służą temu m.in. ilustracje graficzne zamieszczonych w Lekcji 22. nagrań.

12.  Kurs kończymy ćwiczeniami praktycznego zastosowania całości zdo-
bytej wiedzy i umiejętności w opisie i imitacji dłuższego fragmentu 
naturalnej wymowy angielskiej.

Wierzymy jednak, że najważniejszą zaletą naszego kursu jest takie 
połączenie wszystkich wypunktowanych tu cech w całość, które pozwala 
pogodzić naukową rzetelność informacji z popularnonaukowym sposobem 
jej podania oraz zachować ścisły związek i równowagę pomiędzy przyswa-
janiem wiedzy i nabywaniem umiejętności praktycznych.

Życzymy sukcesów!

Autorzy serdecznie dziękują Recenzentom: prof. Jolancie Szpyrze-Ko-
złowskiej i prof. Ewie Waniek-Klimczak, a także Krzysztofowi Szymczakowi 
i Marii Porzuczek za cenne uwagi i konstruktywną pomoc w opracowaniu 
podręcznika.

Andrzej Porzuczek
Arkadiusz Rojczyk
Janusz Arabski
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