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Pierwszy Prezes Stowarzyszenia „Bristol” 



Prezesi Stowarzyszenia „Bristol” w kolejnych kadencjach: 

 

• 2000-2004: Prof. dr hab. Anna Dąbrowska 
(Uniwersytet Wrocławski) 

 

• 2004-2008: dr hab. Anna Seretny 
(Uniwersytet Jagielloński) 
 

• 2008-2012: prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka 
(Uniwersytet Łódzki) 
 

• 2012-2016: dr hab. Aleksandra Achtelik 
(Uniwersytet Śląski) 

 
 
 



Konferencje współorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Bristol” 

• 1996: Pierwsza konferencja Polonistów Zagranicznych i 
Polskich zwołana z inicjatywy grupy Bristol             
Kraków (Uniwersytet Jagielloński) 

 

• 1997: Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa 
cudzoziemców                                                                     
Łódź (Uniwersytet Łódzki) 

 

• 1999: Polonistyka w świecie. Nauczanie języka polskiego 
studentów zaawansowanych                                        
Lublin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 

 

 
 

 



Konferencje współorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Bristol” 

• 2000: Nowe programy, nowe metody, nowe technologie 
w nauce kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. 
Teoria i praktyka                                                          
Katowice (Uniwersytet Śląski) 

 

• 2002: Język polski, literatura i kultura polska w 
dydaktyce języka polskiego jako obcego                 
Wrocław (Uniwersytet Wrocławski i Politechnika 
Wrocławska) 

 

• 2004: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej 
kultury w nowej rzeczywistości europejskiej         
Warszawa (Uniwersytet Warszawski) 

 

 
 

 



Konferencje współorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Bristol” 

• 2007: Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu 
XXI w. – w poszukiwaniu nowych rozwiązań                
Kraków (Uniwersytet Jagielloński) 

 

• 2011: Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu 
dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb 
społecznych                                                                       
Lublin (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej) 

 

• 2012: Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego 
w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania 
Gniezno (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) 

 

 

 

 



Konferencje organizowane pod patronatem 
Stowarzyszenia „Bristol”  

• 2014: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje 
i innowacje. Sukcesy, problemy, wyzwania                 
Lublin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

 

• 2016: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego 
jako obcego IV                                                                      
Toruń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) 

 

 

 

 

 



Spotkania Polonistyk Trzech Krajów  
 Chiny - Korea - Japonia  

 

 

 

 

 



Konferencje regionalne: 

• 2014: Język w kulturze, kultura w języku 2                              
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja) 

 

• 2014: Regionalne warsztaty metodyczne z zakresu nauczania 
języka polskiego jako obcego oraz animacji kulturowej dla 
nauczycieli z Rosji                                                                                                          
Omsk (Rosja) 

 

• 2014: Regionalna konferencja i warsztaty dla nauczycieli 
języka polskiego jako obcego w Rosji                                                           
Piatigorsk (Rosja) 

 

 

 

 

 

 



Konferencje regionalne:  

• 2014: Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jako 
obcego lub drugiego                                                                                             
Mińsk - Wołożyn - Brasław - Głębokie (Białoruś) 

 

• 2014: Język - kultura - glottodydaktyka. Przegląd nowych osiągnięć 
w glottodydaktyce języka polskiego (konferencja i warsztaty 
metodyczne)                                                                                           
Wiedeń (Austria) 

 

• 2015: Letnia szkoła języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym 
w Irkucku (zajęcia z jpjo lub drugiego dla młodzieży polonijnej                                                                                                                 
Irkuck (Rosja) 



Konferencje regionalne: 

• 2015: IV Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego w Rosji 
Rostów nad Donem (Rosja) 

 

• 2016: II letnia szkoła języka polskiego na Uniwersytecie 
Państwowym w Irkucku                                                              
Irkuck/Bolszyje Koty (Rosja) 

 

• 2016: Język w kulturze, kultura w języku 3                                    
Preszów (Słowacja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konferencje regionalne: 

• 2016: V Konferencja nauczycieli języka polskiego w Ufie                  
Ufa (Rosja) 

 

• 2017: III letnia szkoła języka polskiego na Uniwersytecie 
Państwowym w Irkucku                                               
Irkuck/Bolszyje Koty (Rosja) 

 

• 2017: VI konferencja nauczycieli języka polskiego w Moskwie 
Moskwa (Rosja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konferencje zorganizowane przez Sekcję 
Glottodydaktyczną Stowarzyszenia „Bristol” : 

• 2003: Testowanie znajomości języka polskiego jako 
obcego w ramach systemu certyfikacji oraz metody i 
techniki rozwijania sprawności językowych w nauczaniu 
języka polskiego jako obcego, Karpacz 

 

• 2005: Sprawności przede wszystkim, Kraków 

 

• 2006: Rozwijanie i testowanie sprawności językowych i 
kompetencji socjokulturowej, Kraków  
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