Sprawozdanie roczne z działalności Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych
Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol”.
Sprawozdanie za rok 2017.

W roku 2017 Stowarzyszenie Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka
Polskiego jako Obcego „Bristol” realizowało zadania statutowe, którymi są:

a. upowszechnianie potrzeby nauki i znajomości języka polskiego jako obcego oraz kultury
polskiej wśród Polonii i cudzoziemców.
b. inspiracja i promocja badań naukowych z zakresu języka polskiego jako obcego.
c. obrona interesów szkół oraz instytucji, w których członkowie Stowarzyszenia pracują.
d. koordynacja działań i przedsięwzięć podmiotów, o których mowa w punkcie 2 oraz
wspieranie ich współpracy i wymiany doświadczeń.
e. podnoszenie jakości kształcenia językowego poprzez ustalenie kryteriów i nadawanie
nauczycielom odpowiednich licencji.
f. dokształcanie i doskonalenie zawodowe (w kraju i za granicą) lektorów języka polskiego
jako obcego.
g. wspieranie produkcji i zaopatrywanie w pomoce dydaktyczne (w kraju i za granicą).
h. wymiana informacji i prowadzenie banku danych (informacji) o placówkach krajowych i
zagranicznych oraz o lektorach nauczających języka polskiego jako obcego.
i. współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami w
zakresie nauki języka polskiego jako obcego.
j. wydawanie prac z zakresu promowania i propagowania nauki języka polskiego jako
obcego oraz kultury polskiej zagranicą.

W 2017 roku Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania:

1. Projekty międzynarodowych konferencji i warsztatów regionalnych:
a. Organizacja III letniej szkoły języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Irkucku
(Bolszyje Koty). Do Rosji został skierowany przez Stowarzyszenie dr Bartłomiej
Maliszewski, który prowadził zajęcia z młodzieżą polonijną. Projekt trwał do 7 do 15 lipca
2017 roku. Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe na przelot, zakwaterowanie i

częściowe wyżywienie wykładowcy. Ze środków Stowarzyszenia zostały pokryte koszty
wizowe i diety podróżne.
b. Organizacja VI międzynarodowej konferencji naukowej i warsztatów języka i kultury
polskiej dla nauczycieli jpjo pracujących na terenie Rosji. W tym roku odbyło się spotkanie z
nauczycielami w Rosji, którzy jesienią przybyli do Moskwy (11-12 października 2017).
W spotkaniu wzięli udział nauczyciele języka polskiego w Rosji z obwodu moskiewskiego i
irkuckiego (nauczyciele przybyli m.in. z Irkucka, Nowosibirska, Krasnojarska, Tomska,
Władywostoku, Jakucka). Warsztaty zostały zorganizowane przez Ambasadę RP w Moskwie,
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka
Polskiego jako Obcego i Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. W projekcie wzięło udział 35
nauczycieli uczących języka polskiego pracujących w szkołach, centrach kultury polskiej i
stowarzyszeniach polonijnych działających w obwodzie irkuckim i moskiewskim, a także
wykładowcy języka polskiego pracujący w szkołach wyższych. Program warsztatów
przygotowany przez Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury
Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego przeprowadziły: prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (UŚ),
dr Danuta Gałyga (UJ). Założeniem projektu była prezentacja działań wyżej wymienionych
ośrodków polonijnych oraz przeprowadzenie warsztatów metodycznych z zakresu nauczania
języka polskiego jako obcego i animacji kulturowej. Na początku konferencji zaprezentowana
została działalność Stowarzyszenia „Bristol”. Zasadniczy punkt programu stanowiły
warsztaty metodyczne poświęcone nauczaniu literatury polskiej i gramatyki języka polskiego,
a także zajęcia dotyczące strategii efektywnego nauczania języka obcego w grupach
jednorodnych pod względem języka i kultury. Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia
„Bristol” przeprowadzili warsztaty. Szczegółowe informacje o projekcie zostały
zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia. Częściowo środki na realizację
projektu pozyskano z Ambasady RP w Moskwie. Stowarzyszenie „Bristol” sfinansowało
koszty wizowe przedstawicieli Stowarzyszenia oraz ubezpieczenia.
c. Współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej. Polonistyka 2017. Cele i
metody, która odbyła się w Ołomuńcu 12-13 października 2017 roku. Projekt był
organizowany przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Instytut Polski w Pradze, Konsulat
Generalny w Ostrawie i Stowarzyszenie „Bristol”. Konferencja była połączona z jubileuszem
siedemdziesięciolecia polonistyki na Uniwersytecie w Ołomuńcu. Stowarzyszenie „Bristol”
aktywnie włączyło się w organizację spotkania polonistów z Czech i Słowacji i finansowo
wsparło projekt. Program wydarzenia naukowego oraz relacja zostały zamieszczone na
stronie www. Stowarzyszenia.
2. Kontynuacja prac związanych z prowadzeniem strony internetowej Stowarzyszenia. Strona
w zamierzeniach władz Stowarzyszenia ma być przestrzenią integrującą środowisko
polonistów polskich i zagranicznych poprzez wymianę informacji. W roku 2017 pozyskano
nowe teksty do działów tematycznych: polecane/przeczytane, wykładowca w świecie, dobre
praktyki promocji języka polskiego w świecie, pomoce dydaktyczne, ośrodki nauczające jpjo.
Na stronie internetowej regularnie zamieszczane były informacje o konferencjach,
możliwości podjęcia pracy jako nauczyciel jpjo w ośrodkach zagranicznych oraz

wydarzeniach istotnych dla środowiska polonistycznego. Zaobserwowano większą
częstotliwość odwiedzin witryny internetowej Stowarzyszenia oraz większą aktywność
członków Stowarzyszenia, którzy coraz chętniej nadsyłają materiały współtworzące
platformę. Również na stronie rozbudowano zakładkę Z historii „Bristolu”.
3. Współorganizacja jubileuszowej konferencji naukowej Stowarzyszenia „Bristol” (Opole,
18/20 września 2017 r.) pt. Bariery i pomosty w kulturze i języku. W 20. rocznicę powstania
Stowarzyszenia „Bristol”. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Polonistyki i
Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i
Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Stowarzyszenie
Polska-Wschód. Podczas konferencji Członkowie Stowarzyszenia zostali uhonorowani
medalem im. A. Puszkina za zasługi na rzecz promocji języka i kultury polskiej na
Wschodzie. Również medalami im. A. Puszkina zostali uhonorowani indywidualnie
członkowie Stowarzyszenia „Bristol”: prof. dr hab. Jan Mazur. W konferencji uczestniczyło
ponad sto osób. Wydarzeniom naukowym towarzyszył urodzinowy bankiet. Dwudziestolecie
stało się także okazją do wyprodukowania pierwszych gadżetów Stowarzyszenia: wskaźnika
laserowego oraz chusteczek do okularów. Przedmioty zostały opatrzone logiem
Stowarzyszenia.
4. Przyjęcie nowych członków w poczet Stowarzyszenia. W roku 2017 przyjęto 12 osób.

5. Działania o charakterze organizacyjno-prawnym:
Władze Stowarzyszenia prowadziły działania na rzecz pozyskania składek członkowskich,
prowadziły korespondencję z członkami Stowarzyszenia (listy informujące o podejmowanych
działaniach). Rozbudowa i nowa szata graficzna strony internetowej Stowarzyszenia
(www.bristol.us.edu.pl) oraz prowadzenie strony Stowarzyszenia na portalu FB (zwiększenie
zasięgu strony).

6. Władze Stowarzyszenia starały się uczestniczyć w uroczystościach związanych z
obchodami jubileuszowymi ośrodków zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako
obcego oraz jubileuszach członków Stowarzyszenia.
7. Prace przygotowujące kolejną konferencję Stowarzyszenia „Bristol”. W 2018 roku
konferencja odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu(wrzesień
2018) i będzie organizowana przez: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka
Polskiego jako Obcego. Tematem spotkania naukowego będzie: Glottodydaktyka
polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania.

w imieniu Zarządu

dr hab. Aleksandra Achtelik
prezes Stowarzyszenia

