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Summary: 

The paper presents an overview of the bilingualism and significant successes in research on bilingual-

ism. Bilingualism at the beginning of the XXI century in a world of migration is one of the main top-

ics in psycholinguistics. Education of migrant pupils is very important for their future role in society, 

gaining social and economic status. The consequence of migration is the need to learn a language in  

a new country, which plays a big role in the integration in the new country of residence. Bilingualism, 

however, it is difficult to separate from the culture. Many sociolinguists and anthropologists who re-

search the social nature of language use the language as a socio-cultural phenomenon. They believe 

that learning a second language means inclusion into the other culture. Using a second language is also 

becoming a member of a group. This involves participation in different social interactions, and some-

times it involves as well change of own identity. 

Masowe ruchy ludno ci u progu XXI wieku s  symbolem zmian zachodz cych 

we wspó czesnym wiecie. Nie s  one niczym nowym w historii ludzko ci, jednak e 

obecnie nabra y zupe nie nowego znaczenia. Uwa a si , e blisko 80 milionów ludzi 

yje poza swoj  ojczyzn . James Clifford, antropolog kultury, pisze w jednym ze 

swoich esejów: „Obecne stulecie by o wiadkiem dramatycznego wzrostu ludzkiej 

ruchliwo ci, na któr  sk ada si  turystyka, migracje zarobkowe, imigracja, rozrasta-

nie si  miast. Coraz wi cej ludzi «zamieszkuje» z pomoc  rodków masowej komu-

nikacji, samochodów, samolotów. W miastach na sze ciu kontynentach osiedlaj  si  

spo eczno ci obcokrajowców i wtapiaj  si  w otoczenie, cho  cz sto tylko cz cio-

wo, w specyficzny sposób. «Egzotyka» jest nies ychanie bliska... Odmienno  spo-

tyka si  w s siedniej dzielnicy, a to, co znane, odkrywa si  na ko cu wiata”1. Milio-

ny „nowych obcych”, jak nazywa migrantów Maciej Z bek2, przybywaj  w te rejony 

                                                 

1  Clifford, James: K opoty z kultur . Warszawa: PWN 2000. 
2  Z bek, Maciej (red.): Mi dzy piek em a rajem: problemy adaptacji kulturowej uchod ców i imigran-

tów w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo UW 2002. S. 7. 
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wiata, które zwykli my okre la  mianem „nasze”. Zygmunt Bauman3, socjolog, 

rozró nia wiele kategorii „obcych”. Niektórzy s  nam dobrze znani. S  to przed-

stawiciele ró nych mniejszo ci, np. narodowych lub religijnych. Mo na wi c ich na-

zwa  „obcymi – s siadami” (jest to na przyk ad mniejszo  romska). Drudzy nato-

miast s  migrantami, przybyszami, „obcymi – go mi”, o których prawie nic jeszcze 

nie wiemy. Nie s  oni jednak „nikim”, jak opisuje ich Bauman. „Nie rozp ywaj  si  

bynajmniej w t umie bezimiennych twarzy. Coraz bardziej jeste my wiadomi ich 

obecno ci, coraz bardziej wkraczaj  oni w wiat, w którym yjemy, i coraz cz ciej 

nie zdradzaj  ch ci wyniesienia si  – zupe nie jak klasyczni obcy – s siedzi”4.  

Wielokulturowo  spo ecze stw staje si  faktem, codzienno ci , rzeczywisto-

ci , bez wzgl du na emocje, jakie jej towarzysz , tak e nie zwa aj c na konflikty  

i problemy wymagaj ce rozwi za . Jerzy Nikitorowicz traktuje wielokulturowo  

jako zjawisko powszechne, które powsta o w wyniku „nasilaj cych si  procesów 

przemieszczania, migracji, uchod stwa, czenia rodzin, peregrynacji motywowa-

nych poznawczo, edukacyjnie, kulturowo, ciekawo ci innych kultur, otwarcia granic 

i tym podobnych. […] W efekcie rodzi to wiele problemów, nowych pyta  badaw-

czych, zmusza do refleksji i konieczno ci poszukiwania na nie odpowiedzi”5. Poj -

cie wielokulturowo ci wymaga, zdaniem J. Nikitorowicza, si gni cia do poj  hu-

manizmu i relatywizmu. S  to postulaty pozwalaj ce wszystkim kulturom y  tak, 

jak chc . Relatywizm zak ada bowiem, e ka da kultura ma prawo istnie , nawet je-

li nie wykazuje prób zrozumienia innych kultur. „Samo postulowanie relatywizmu 

mo e by  swego rodzaju postulowaniem egocentryzmu, jest on jednak e istotnym 

elementem w czasie kszta towania to samo ci, nie pozwalaj c na zaw aszczanie 

to samo ciowe, i prowadz c do nadania znaczenia warto ciom podstawowym.  

W zwi zku z tym zadaniem edukacji jest wspieranie jednostek i grup w przecho-

dzeniu od spo ecze stwa wielokulturowego do mi dzykulturowego, od reagowania 

na nie do interakcji z nimi o ró nym charakterze, wzajemne w czanie i wzbogaca-

nie kulturowe, akulturacja, transkulturacja i jednoczesna rezygnacja z przymuszania  

i narzucania”6. 

J zyk – istotny element kreowania to samo ci kulturowej 

Trudno wyobrazi  sobie ycie bez s ów. J zyk stanowi nieod czn  cz  naszego 

istnienia, pomaga w kontaktach z innymi, pozwala zrozumie  wiat wokó  nas.  

                                                 

3  Bauman, Zygmunt: Socjologia. Pozna : Wyd. Zysk i S-ka 1990. 
4  Tam e. 
5  Nikitorowicz, Jerzy: Edukacja mi dzykulturowa. Kreowanie to samo ci dziecka. Gda sk: Wyd. 

Gda skiego Towarzystwa Psychologicznego 2007. S. 22. 
6  Nikitorowicz, Jerzy: To samo  kulturowa w kontek cie edukacji wielokulturowej. W: R dzi ski, 

Kazimierz, Wagner, Iwona, (red.): Edukacja – ró nica i to samo : szkice z pogranicza. Cz sto-

chowa: Wyd. Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie 2004. S. 12. 
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Ka dy badacz problemów dwuj zyczno ci szybko przekonuje si , i  j zyka nie 

mo na oddziela  od problematyki kultury7. Rozumienie dwuj zyczno ci jako bieg e 

w adanie dwoma j zykami cz sto powi zane jest z migracj  na sta e lub czasowym 

porzuceniem w asnej kultury i wej ciem w inn . Dla wielu migrantów nauka nowe-

go j zyka oznacza zmierzenie si  z inn  kultur , przy jednoczesnej decyzji o tym, co 

chcieliby zachowa  jako zasadnicz  cz  w asnej to samo ci kulturowej. Edward 

Sapir8 wskazuje na rol  j zyka jako symbolicznego przewodnika po kulturze. Autor 

rozró nia j zyk jako przewodnik po rzeczywisto ci spo ecznej, j zyk jako narz dzie 

komunikacji, j zyk jako system symboli poprzedzaj cy inne typy symboli komuni-

kacyjnych. 

Kultura wi e si  z umiej tno ci  zostawiania trwa ych warto ci, zaspokaja  

i kszta tuje potrzeby, jednak bez j zyka trudno j  sobie wyobrazi  – podkre la  
J. Nikitorowicz9. Autor zauwa a te , e j zyk by  wcze niejszy, mo e w a nie po to, 
aby powsta a i rozwija a si  kultura, która wynika z j zyka. W j zyku ujawnia si  
bowiem widzenie wiata, a j zyk widzenie to kszta tuje w zale no ci od warunków. 
George A. Borden10 wskazuje, e znajomo  w asnej orientacji kulturowej pozwala 
antycypowa  ró nice i podobie stwa dziel ce i cz ce nasz  kultur  z kultur  dru-
giej strony, zrozumie  nasze sukcesy i pora ki w toku podejmowanej przez nas ko-
munikacji mi dzy kulturami. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w tym, e uczymy 
si  rozwi zywa  konflikty, agodzi  spory. Eliminuje si  walk , a w jej miejsce pro-
ponuje si  i uczy si  umiej tno ci komunikowania si . Jerzy Nikitorowicz11 pisze, i  
kontakty z innymi poci gaj  za sob  u wiadomienie sobie w asnej specyfiki, co mo-
e wyzwala  z jednej strony motywacj  egoistyczn , a z drugiej altruistyczn   

i w efekcie powodowa  procesy wymiany oraz zapo ycze .  
Wielu socjolingwistów i antropologów zajmuj cych si  spo eczn  natur  u ycia 

j zyka traktuje go jako zjawisko spo eczno-kulturowe. Podkre laj  oni, e w pew-
nym sensie uczenie si  j zyka drugiego to bardziej w czanie si  w drug  kultur  ni  
przyswajanie innego systemu gramatycznego czy wiczenie wymowy. Pos ugiwanie 
si  j zykiem drugim to zarazem stawanie si  cz onkiem pewnej grupy. Wi e si  to 
z udzia em w ró norodnych interakcjach spo ecznych, a niekiedy ze wzbogaceniem, 
czy te  zmian  w asnej to samo ci. Przynale no  do takiej grupy jest wyborem 
wiadomym i dobrowolnym, st d istotne jest znaczenie otwarto ci ucz cego si  na 

                                                 

7  Zwraca na to uwag  Krystyna Wróblewska-Pawlak w artykule „Dwuj zyczno  a dwukulturowo ” 

w: Kapciak, Alina, Korporowicz, Leszek (red.): Komunikacja mi dzykulturowa. Warszawa: Instytut 

Kultury 1995. 
8  Sapir, Edward: Kultura, j zyk, osobowo . Wybrane eseje. Warszawa: PIW 1978. 
9  Nikitorowicz, Jerzy: Edukacja regionalna i mi dzykulturowa. Warszawa: Wyd. Akademickie i Pro-

fesjonalne 2009. S. 427. 
10  Borden, George: Orientacja kulturowa. Teoria s u ca rozumieniu i badaniom komunikacji mi -

dzykulturowej. W: Kapciak, Alina, Korporowicz, Leszek (red.): Komunikacja mi dzykulturowa. 

Warszawa: Instytut Kultury 1995. 
11  Nikitorowicz, Jerzy: Edukacja regionalna i mi dzykulturowa. Warszawa: Wyd. Akademickie i Pro-

fesjonalne 2009. S. 418. 
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poznanie innych kultur. Dwukulturowo  mo na tak e rozumie  w kontek cie 
przynale no ci do dwóch kultur i gotowo ci respektowania regu  komunikacyjnych 
obecnych w tych kulturach, zak adaj c jednocze nie, e j zyk jest odbiciem danej 
kultury, np. obyczajów, temperamentu, wszelkich norm. 

Hans-Georg Gadamer12 uwa a, e ludzie wychowani w okre lonej tradycji j zy-
kowej widz  wiat inaczej ni  nale cy do odmiennej tradycji. Bowiem poprzez j -
zyk przekazywane s  normy i sposoby zachowania, oceny i warto ci nie tylko mo-
ralne, ale estetyczne i kognitywne. Innymi s owy za pomoc  j zyka przekazywana 
jest kultura danego narodu, je li nawet nie w ca o ci, to w przewa aj cej cz ci. 
Jednak e filozof bynajmniej nie twierdzi, e jeste my skazani na obraz wiata wy-
kreowany przez nasz j zyk. Przeciwnie, optymistycznie zapewnia nas: „Wszelako  

w ka dej tradycji prezentuje si  zawsze wiat ludzki, tj. j zykowo ukonstytuowany. 

Jako j zykowo ukonstytuowany, ka dy taki wiat jest sam z siebie otwarty na ka de 

mo liwe wejrzenie i tym samym na ka de rozszerzenie w asnego obrazu wiata,  

a odpowiednio do tego jest dost pny dla innych”13. Otwarto  i dost pno , o jakiej 

mówi Gadamer, pozwala dostrzec w problemie dwuj zyczno ci-dwukulturowo ci 

tak e wymierne korzy ci dla spo eczno ci kraju przyjmuj cego emigrantów. Poko-

lenie emigrantów przyby ych do nowego kraju musi pozna  kulturowe wyznaczniki 

zachowa  spo eczno ci kraju przyjmuj cego, aby zgodnie z nimi wspó dzia a   

w nowej grupie spo ecznej. Imigranci musz  jednak by  wiadomi, e przyjmuj  

pewne zachowania ze wzgl du na grup , w której przysz o im y . Empatia wobec 

spo eczno ci mo e by  dobrym wyznacznikiem przejmowania wzorów zachowa  

dla poszczególnych ról. Imigrant powinien jednak mie  g bok  wiadomo  obiek-

tywnych warto ci swojej rodzimej kultury i pozosta  jej wiernym na p aszczy nie 

rodziny. Dzieci b d  czerpa y z tego ród a na tyle, na ile b dzie to mo liwe w in-

dywidualnych sytuacjach, wyznaczonych przez osobowo , temperament, cz sto-

tliwo  i jako  kontaktów z krajem przodków. 

Dwuj zyczno  w szkole 

Wspó cze nie jednym z procesów „uruchamiaj cych wielokulturowo ” wspó -

czesnej Europy i wiata s  liczne migracje. Jednolity rynek europejski umo liwi  

obok przep ywu kapita u i us ug równie  swobodny przep yw osób. W szko ach  

w Europie pojawia si  coraz wi cej dzieci – cudzoziemców pochodz cych z krajów 

Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Wzrost przemieszczania si  ludno ci sk ania do 

bli szego zaj cia si  problemami powsta ymi w wyniku migracji na p aszczy nie 

edukacji i o wiaty.  

                                                 

12  Gadamer, Hans-Georg, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Kraków: PWN 2004. 
13  Tam e, s. 406. 
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Na potrzeby niniejszego artyku u za osob  dwuj zyczn  uwa am tak , która do 
pewnego stopnia opanowa a znajomo  wi cej ni  jednego j zyka14. Zjawisko per-
fekcyjnej dwuj zyczno ci jest rzadko spotykane oraz rzadko mo na spotka  osoby, 
u których stwierdzono takie same kompetencje w ka dym z dwóch j zyków. Bierze 
si  to st d, i  ró ne s  sposoby nabywania drugiego j zyka, ró ny jest wiek i warun-
ki, w których to nast puje. Dodatkowo dwuj zyczno  nie jest cech  sta , ale pro-
cesem, podczas którego umiej tno ci si  doskonal  lub zanikaj 15. 

Problematyka dwuj zyczno ci w procesie edukacyjnym pojawi a si  w literatu-
rze naukowej blisko sto lat temu. Dwuj zyczno  jako metoda komunikowania si 16 
pojawi a si  w edukacji z potrzeby u ywania j zyka dzieci migrantów – nie znaj -
cych j zyka powszechnie obowi zuj cego w kraju, do którego przyby y. G ównym 
jej celem jest umo liwienie uczniom-migrantom w procesie edukacyjnym przekazy-
wanie wiadomo ci i rozumienie polece  nauczyciela. O edukacji dwuj zycznej mó-
wi si  w sytuacjach, gdy w szkole dopuszcza si  stosowanie drugiego j zyka, jako j -
zyka komunikacji i instrukcji na lekcjach. Dotyczy wi c ona takich przypadków, gdy 
u ywa si  drugiego j zyka jako j zyka pomocniczego w czasie, gdy dzieci zdobywaj  
kompetencje w j zyku wi kszo ci. J zyk mniejszo ci s u y wtedy do interpretacji 
rzeczywisto ci, opisu niezrozumia ego, abstrakcyjnego poj cia. Jest on u ywany do 
czasu, gdy ucze  nabierze wystarczaj cych kompetencji w zakresie stosowania j zy-
ka wi kszo ci, co prowadzi do tego, e j zyk mniejszo ci zostaje wycofany z funkcji 
j zyka instrukcji.  

Przez d ugie lata pokutowa o stwierdzenie, e bilingwizm jest swego rodzaju 
upo ledzeniem. Oznacza o to, e zarówno poziom j zykowy, jak i intelektualny 
dzieci dwuj zycznych jest ni szy od jednoj zycznych, co mia o rzekomo powodo-
wa  gorsze wyniki w nauce. Otto Jespersen, filolog, profesor na Uniwersytecie  
w Kopenhadze, przedstawiaj c w 1922 roku wyniki swoich bada  nad dwuj zycz-
no ci  w szko ach du skich, wykaza , e ucze  dwuj zyczny pos uguj cy si  dwo-
ma j zykami „traci” potencja  intelektualny, a tym samym ogranicza swój rozwój,  
a sama dwuj zyczno  ma zdecydowanie negatywny wp yw na ogólny rozwój inte-
lektualny dziecka17. Do ko ca lat 60. XX wieku pogl d ten by  popularny w ród in-
nych badaczy zajmuj cych si  zjawiskiem uczniów dwuj zycznych. W tamtych la-
tach ogólnie badania nad dwuj zyczno ci  skupia y si  wokó  poj cia inteligencji. 
Uwa ano, e dzieci dwuj zyczne posiadaj  mniejsze zdolno ci umys owe oraz 
mniejszy potencja  intelektualny, a dowodem na to mia y by  wyniki testów na inte-
ligencj . Testy te mia y zazwyczaj form  ustn  i przeprowadzano je cz sto w j zyku 
„mniej znanym” dla ucznia, a wi c w j zyku, który uczniowie znali s abiej, operowa-

                                                 

14  Gleason, Jean, Ratner, Nan (red.): Psycholingwistyka. Gda sk: GWP 2005. S. 478. 
15  Lipi ska, Ewa: J zyk ojczysty, j zyk obcy, j zyk drugi. Wst p do bada  nad dwuj zyczno ci . Kra-

ków: Wydawnictwo UJ 2003. S. 115. 
16  Czykwin, El bieta, Misiejuk, Dorota: Dwuj zyczno  i dwukulturowo  w perspektywie psychope-

dagogicznej. Bia ystok: Trans Humana 1998. S. 93. 
17  Por. Kurcz, Ida: J zyka a psychologia. Warszawa: WSiP, 1992. 
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li mniejszym zasobem s ownictwa, co wp ywa o na mniejsz  umiej tno  komuni-
kowania si  w tym j zyku. Uczniowie dwuj zyczni w ró nych testach, w tym tych 
na inteligencj , wypadali s abiej, poniewa  – jak okaza o si  pó niej – nie znali do-
statecznie dobrze j zyka, który by  dla nich nowy, obcy, który dopiero co poznawa-
li. Mieli wi c trudno ci ze zrozumieniem instrukcji i polece . Po dok adniejszych 
badaniach i rozwi zywaniu tych samych testów przet umaczonych lub z uprosz-
czonymi instrukcjami okazywa o si , e ich poziom inteligencji oraz wiedzy by  taki 
sam jak pozosta ych uczniów nie-migrantów. W badaniach nie brano pod uwag  
statusu spo ecznego i ekonomicznego badanych – migrantów, który by  ni szy ni  
ludno ci miejscowej, statusu kulturalnego, p ci, wieku czy cech indywidualnych 
ucz cych si , które mog  by  przyczyn  ró nic w pos ugiwaniu si  j zykiem.  

Prze omowymi dla bada  nad dwuj zyczno ci  okaza y si  badania Elizabeth 
Peal i Wallace’a Lamberta (1962)18. Przebadali oni uczniów pos uguj cych si  dwo-
ma j zykami (angielskim i francuskim) i postawili hipotez , e dzieci bilingwalne 
przewy szaj  swoimi umiej tno ciami j zykowymi dzieci monolingwalne, a obydwie 
grupy wykazuj  si  porównywalnymi umiej tno ciami niewerbalnymi. Wraz z tymi 
badaniami prze omowe sta o si  te  stwierdzenie, e u dzieci dwuj zycznych nie 
nast pi  deficyt poznawczy. Badania te udowodni y nie tylko przewag  j zykow  
dzieci dwuj zycznych, ale tak e niespodziewanie ich lepsze wyniki w zadaniach 
wymagaj cych manipulowania symbolami. St d te  konkluzj  z bada  okaza a si  
teza o tym, e dwuj zyczno  rozwija u dzieci wi ksz  gi tko  umys ow , uwi-
daczniaj c  si  w ka dym z badanych obszarów my lenia. Ida Kurcz, w jednym ze 
swoich opracowa 19, przytacza tak e pó niejsze przyk ady bada , które dowodzi y, 
i  osoby dwuj zyczne lepiej wykonywa y zadania dotycz ce tworzenia poj , my le-
nia dywergencyjnego i twórczo ci, osi ga y lepsze wyniki w Piagetowskich zada-
niach dotycz cych sta o ci przedmiotu.  

Od lat 70. ubieg ego wieku zacz to rozró nia  poj cia dwuj zyczno ci jako ta-
kiej od edukacji dwuj zycznej. Od tego te  czasu edukacja dwuj zyczna rozumiana 
jest jako dzia anie skierowane na rozwijanie drugiego j zyka, lub te  jako efektywny 
sposób nauczania j zyka obcego. Badacze zajmuj cy si  w swojej pracy naukowej 
dwuj zyczno ci  uwa aj , e problematyka ta ma bardzo szeroki kontekst, w tym 
kontekst pozaj zykowy. Wynika on ze statusu spo ecznego, politycznego grupy 
mniejszo ciowej, czy pozycji j zyka w hierarchii warto ci danej grupy mniejszo-
ciowej.  

Polskie badania nad dwuj zyczno ci  z ostatnich 25 lat, prowadzone m.in. 
przez El biet  Czykwin i Dorot  Misiejuk, wskazuj  na pozytywny wp yw dwuj -
zyczno ci na rozwój zarówno intelektualny, jak i j zykowy dzieci. Uczniowie dwuj -
zyczni przejawiaj  wi ksz  wra liwo  j zykow  (dotycz c  np. rozumienia znacze , 
podtekstów, itp.). Autorki wskazuj  tak e, e umiej tno  pos ugiwania si  dwoma  

                                                 

18  Kurcz, Ida: Psychologiczne aspekty dwuj zyczno ci. Gda sk: GWP 2007. S. 271. 
19  Kurcz, Ida: J zyk a psychologia. Warszawa: WSiP 1992. S. 155–172. 
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i wi cej j zykami mo e wzmaga  u nich bieg o , elastyczno  i oryginalno  my-
lenia. Podkre laj  równie , e istnieje pozytywna zale no  pomi dzy dwuj zycz-

no ci  a kreatywnym my leniem dzieci20. Na korzy  uczniów dwuj zycznych 
przemawia te  to, e musz  oni sprosta  wy szym wymaganiom, s  wi c nierzadko 
bardziej zmotywowani. Wprawdzie nie wyja niono jak dot d zwi zku mi dzy inteli-
gencj  a bilingwizmem i nie mo na dzi  jednoznacznie stwierdzi , czy bilingwizm 
pomaga w rozwoju inteligencji, natomiast bezsprzecznie uczniowie dwuj zyczni 
maj  wi ksz  wiadomo  ró nic mi dzy j zykami i lepiej oraz atwiej ucz  si  na-
st pnych j zyków, a tak e rozwijaj  i wzbogacaj  j zyki, które ju  znaj .  

Tak e badania, maj ce na celu sprawdzenie, czy bilingwalizm wp ywa na rozwój 
poznawczy dziecka, potwierdzaj  przewag  dzieci dwuj zycznych w przypadku za-
da , które wymagaj  abstrakcyjnego my lenia i selektywnego skupienia uwagi. Uwi-
dacznia si  to w szczególno ci w badaniach Philipa D. Zelazo z 1996 roku21. Wyniki 
bada  jego zespo u zwracaj  uwag  na korzystne oddzia ywanie dwuj zyczno ci na 
kreatywno , elastyczne my lenie, zwi kszon  atwo  tworzenia poj , przez co a-
twiej rozwi zywa  problemy. Za o enie, e w umy le dziecka dwuj zycznego pewne 
procesy zachodz  w sposób du o prostszy, nieskomplikowany, szybszy, pozwala 
stwierdzi  – zauwa a I. Kurcz22, i  w umy le dwuj zycznym aktywne s  oba syste-
my j zykowe, nawet gdy informacje przetwarzane s  tylko w jednym. Badania psy-
cholingwistyczne, pomimo ró nic w podej ciu do reprezentacji s ów dla danych j -
zyków, zak adaj  jeden wspólny system poj . Wi ksza aktywno  mózgu u osób 
dwuj zycznych potwierdzona zosta a tak e przez neuroobrazowanie mózgu, gdzie 
za pomoc  tomografii komputerowej albo rezonansu magnetycznego mo na za-
uwa y  obszary aktywacji korowej. Daje to podstaw  do tego, by za o y , i  dzi ki 
dwuj zyczno ci, o ile nie aktywowane s  nowe obszary mózgu, to przynajmniej wy-
korzystywane s  one do innych zada , ni  ma to miejsce u osób jednoj zycznych. 
Wszystko to pozwala stwierdzi , i  dwuj zyczno  wywiera pozytywny wp yw na 
inteligencj  (aczkolwiek nie w sensie wy szego ilorazu inteligencji) i zdolno ci po-
znawcze23.  

Potwierdzaj  to równie  najnowsze badania kanadyjskich uczonych z Uniwersy-
tetu York w Toronto. Na pocz tku 2012 roku Ellen Bialystok i Raluca Barac opu-
blikowa y na amach pisma „Child Development”24 wyniki bada  nad uczniami 
dwuj zycznymi. Wybrano do nich grup  104 uczniów w wieku 4–8 lat, któr  po-
dzielono na cztery grupy. Pierwsza z grup to dzieci mówi ce tylko po angielsku, 

                                                 

20  Czykwin, El bieta, Misiejuk, Dorota: Dwuj zyczno  i dwukulturowo  w perspektywie psychope-

dagogicznej. Bia ystok: Trans Humana 1998. S. 95. 
21  Badanie zosta o szczegó owo opisane m.in. w opracowaniu Idy Kurcz: Psychologiczne aspekty 

dwuj zyczno ci. Gda sk: GWP 2007. S. 278. 
22  Tam e. S. 287–291. 
23  Tam e. 
24  Barac, Raluca, Bialystok, Ellen: Bilingual Effects on Cognitive and Linguistic Development: Role 

of Language, Cultural Background and Education Child Development, Volume 83, Issue 2, 

March/April 2012. S. 413–422. 
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druga to dzieci mówi ce po angielsku i francusku, trzecia – po angielsku i hiszpa -
sku i czwarta – po angielsku i chi sku. Dzieci pochodzi y z podobnych rodowisk, 
ucz szcza y do podobnych szkó , a jedyn  ró nic  ich dziel c  by  j zyk, jakimi si  
pos ugiwa y. Badaczki sformu owa y zadania, których celem by o sprawdzenie 
umiej tno ci j zykowych oraz zdolno ci koncentracji uwagi. Dzieci bilingwalne wy-
pada y w badaniach lepiej ni  dzieci monolingwalne i osi ga y wy sze wyniki w te-
stach oceniaj cych procesy poznawcze. Tak e lepiej rozumia y struktury j zyka ni  
uczniowie mówi cy wy cznie po angielsku. Kanadyjskie badania mia y równie  za 
zadanie zbada  wp yw podobie stwa j zyków, pod o a kulturowego oraz do wiad-
czenia edukacyjnego na zdolno ci werbalne i niewerbalne uczniów dwuj zycznych. 
Wyniki bezsprzecznie pokaza y, i  uczniowie dwuj zyczni lepiej radzili sobie z kon-
centracj  na zadaniu oraz na samym jego rozwi zaniu. Z trzech grup uczniów dwu-
j zycznych najlepiej w badaniach wypada y dzieci, których j zyki pochodz  z po-
krewnych systemów j zykowych, w przypadku przytaczanych kanadyjskich bada , 
indoeuropejskich.  

Zako czenie  

Zaprezentowany ogólny przegl d problematyki dwuj zyczno ci mia  na celu 
ukazanie jej znaczenia dla edukacji uczniów – migrantów. Konsekwencj  migracji 
jest potrzeba rozszerzenia kompetencji lingwistycznych i przyswojenie j zyka no-
wego kraju, natomiast znajomo  drugiego j zyka odgrywa wielk  rol  w integracji 
w nowym kraju osiedlenia. Badania podejmowane w pierwszej po owie XX wieku 
wskazywa y, i  dwuj zyczno  dziecka ma dla niego samego i jego rozwoju efekty 
zdecydowanie negatywne. Pó niejsze badania zaprzeczy y tym pogl dom. Rozwój 
j zykowy dziecka bilingwalnego przebiega równolegle w obu j zykach, nawet wtedy, 
gdy drugi j zyk nie jest u ywany w kontaktach z dzieckiem od samego pocz tku. 
Uczenie si  i pos ugiwanie si  drugim j zykiem nie ma negatywnego wp ywu na 
rozwój intelektualny, jak i j zykowy. Tematyk  dwuj zyczno ci trudno jest jednak e 
oddzieli  od problematyki kultury. Wielu socjolingwistów i antropologów zajmuj -
cych si  spo eczn  natur  u ycia j zyka traktuje go jako zjawisko spo eczno-
kulturowe. Uwa aj  oni, i  uczenie si  j zyka drugiego to bardziej w czanie si   
w drug  kultur . Pos ugiwanie si  j zykiem drugim to zarazem stawanie si  cz on-
kiem pewnej grupy. Wi e si  to z udzia em w ró norodnych interakcjach spo ecz-
nych, a niekiedy ze wzbogaceniem, czy te  zmian  w asnej to samo ci. 

Dwuj zyczno  u progu XXI wieku w wiecie masowych ruchów ludno ci po-
zostanie jednym z g ównych tematów w psycholingwistyce, a dokonywane badania 
b d  mia y wp yw na ycie wielu ludzi na ca ym wiecie. 
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