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SŁOWO WSTĘPNE

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy zeszyt z cyklu 
noszącego tytuł Fonetyka dla logopedów. Seria obej-
muje cztery części, których zawartość zdeterminowało 
miejsce artykulacji omawianych w każdej z nich głosek. 
Pierwszy zeszyt poświęcony będzie spółgłoskom war-
gowym, w drugim zajmiemy się spółgłoskami zębowy-
mi i dziąsłowymi, w trzecim – środkowojęzykowymi. 
W czwartym przedstawione zostaną spółgłoski tylnoję-
zykowe oraz samogłoski. Wybór spółgłosek wargowych 
jako tych, które otwierają cykl jest arbitralny. Uznałyśmy 
bowiem, że dobrze jest zacząć opis od najlepiej widocz-
nych elementów ludzkiego aparatu artykulacyjnego. 

Podzielenie materiału fonetycznego na cztery części 
podyktowane było przede wszystkim względami prak-
tycznymi. Podejmując pracę nad niniejszym podręczni-
kiem, chciałyśmy bowiem stworzyć książkę przyjazną 
współczesnemu odbiorcy. Najpierw więc postawiłyśmy 
sobie pytanie – kim on jest? W poszukiwaniu odpowiedzi 
towarzyszyły nam takie założenia: na pewno szuka przy-
stępnych objaśnień wzmacnianych graficznymi przedsta-
wieniami, jest zainteresowany ćwiczeniami, które, dzięki 
kluczowi, może wykonywać samodzielnie, lubi mieć 
możliwość szybkiego i łatwego znalezienia wyjaśnień 
interesujących go kwestii. Żeby spełnić te oczekiwania, 
sporo uwagi poświęciłyśmy spójnemu przedstawieniu 
zagadnień fonetycznych, opracowałyśmy wiele rysun-
ków i innych elementów graficznych, wymyśliłyśmy 
dużo ćwiczeń i przygotowałyśmy do nich klarowne roz-
wiązania. Na końcu zeszytu umieściłyśmy terminologicz-
ny GPS, przy pomocy którego, mamy nadzieję, łatwiej 
będzie poszukującym zarówno fonetycznej, jak i logope-
dycznej wiedzy, korzystać z przygotowanego podręczni-
ka. Zawarcie wymienionych treści w publikacji poświę-
conej wszystkim głoskom zaowocowałoby powstaniem 
książki o dużej objętości. Wiemy jednak, że w prakty-
ce logopedycznej praca nad poszczególnymi szerega-
mi głosek przebiega etapami, podczas których korzysta 
się z wyselekcjonowanych, podzielonych materiałów 
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pomocniczych. Wzorując się zatem na tej logopedycznej 
ścieżce metodycznej, postanowiłyśmy obszerny mate-
riał fonetyczny podzielić na mniejsze, w sposób fizyczny 
„pod – ręczne” i poręczne części, licząc na to, że pomysł 
ten spotka się z akceptacją Czytelników.
Jesteśmy bardzo wdzięczne za wszelką pomoc,  
której doświadczałyśmy w czasie opracowywania mate-
riału. Szczególne słowa podziękowania kierujemy  
do dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej  
oraz do dr. hab. prof. UG Stanisława Milewskiego, 
którzy zapoznali się z pierwszą wersją książki i udzie-
lili nam wielu ważnych wskazówek. Osobne wyrazy 
wdzięczności kierujemy pod adresem Recenzentów – 
prof. dr. hab. Jana Ożdżyńskiego oraz dr hab. Jolanty 
Bujak-Lechowicz, których cenne uwagi pomogły nam 
udoskonalić przygotowywany podręcznik. Dziękujemy 
również naszym studentom, z którymi pracowałyśmy 
zarówno na logopedycznych specjalnościach kierunków 
filologia polska oraz komunikacja promocyjna i kry-
zysowa UŚ, jak i na Podyplomowych Kwalifikacyjnych 
Studiach Logopedii i Medialnej Emisji Głosu w Katowi-
cach. Możliwość konfrontacji pomysłu na podręcznik 
z jego bezpośrednim odbiorcą jest wartością nieocenio-
ną i cieszymy się, że miałyśmy możliwość z niej sko-
rzystać. Dziękując, jednocześnie mocno podkreślamy, 
że za wszelkie niedoskonałości cyklu Fonetyka dla logo-
pedów odpowiadają wyłącznie jego autorki.
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