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Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, 

 
jako grupa 23 doświadczonych badaczy i badaczek wystosowaliśmy do wszystkich 
profesjonalistów zajmujących się dziećmi dwujęzycznymi apel, który wskazuje na podstawowe 
fakty dotyczące rozwoju dwujęzycznego, co do których naukowcy z całego świata są zgodni. 
Celem apelu jest upowszechnianie wiedzy o dwujęzyczności opartej na przesłankach naukowych  
i zapobieganie rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji na ten temat. Wśród 
sygnatariuszy znaleźli się badacze z 14 ośrodków naukowych, zarówno językoznawcy (w tym 
logopedzi), jak i psychologowie (neuropsychologowie, psycholingwiści) – osoby badające różne 
aspekty funkcjonowania i rozwoju językowego – często w perspektywie interdyscyplinarnej. 
 

Treść apelu wraz z pełną listą sygnatariuszy oraz spisem wybranych publikacji naukowych 
dotyczących tez zawartych w apelu jest załącznikiem do tego listu. Można go również pobrać tutaj: 
http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2021/12/APEL_5stron.pdf.  
 

Ponieważ uważamy, że upowszechnianie wiedzy o dwu- i wielojęzyczności wśród 
profesjonalistów stykających się w pracy z dziećmi przyswajającymi więcej niż jeden język jest 
niezmiernie istotne, obecnie zbieramy podpisy kolejnych naukowców zajmujących się w swojej 
pracy podobną tematyką, a także zwracamy się do organizacji naukowych i zawodowych z prośbą 
o poparcie naszego apelu. Indywidualni badacze mogą poprzeć apel wypełniając 
formularz:  https://forms.gle/afsT3NzFb1qfKtdn8. Podpisy będą zbierane do 31 grudnia 2021 r. 
 

Jednocześnie prosimy Zarząd Główny PTP o poparcie apelu w imieniu Państwa 
organizacji. Uważamy, że instytucjonalne wsparcie PTP może mieć bardzo duże znaczenie dla 
specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i innych 
placówkach edukacyjnych.  
 

W styczniu 2022 r. mamy zamiar rozesłać nasz apel do wszystkich poradni w Polsce,  
a także innych instytucji, w wersji poszerzonej o zbierane aktualnie podpisy, wraz z informacją  
o organizacjach, które poparły apel. Dlatego będziemy wdzięczni za przekazanie nam informacji  
o ewentualnym poparciu do 10. stycznia 2022.  
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