
Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Polskiego w roku 2011-2012  
(kadencja zarządu październik 2011-wrzesień 2012) 

 
Przejmując władze Stowarzyszenia, nowy zarząd podjął się kontynuucji działań 
rozpoczątych we wcześniejszych miesiącach roku 2011, dopisując kolejne punkty do planu 
pracy na rok 2012. 
 
Pierwsze miesiące pracy zarządu skoncentrowane były na uporządkowaniu spraw 
budżetowych i  konstytucyjnych. 
Po raz pierwszy PAA przesłało rozliczenie budżetowe do OSCR (Office of the Scottish 
Charity Regulator

 

 ). Kopie rozliczeń dostępne są w biurze Stowarzyszenia (2010/2011, 
2011/2012). 

Od listopada 2011r działania Stowarzyszenia objęte są ubezpieczeniem dla organizacji 
typu charity. 
 
W październiku 2011r w siedzibie PAA utworzono punkt wyborczy, umożliwiając 
Polakom wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych (9/10/11)  
 
W październiku, listopadzie i grudniu 2011r przeprowadzono warsztaty teatralne dla 
dzieci. Spotkania prowadził Robert Przekwas, aktor i reżyser Teatru Gappad z Glasgow. 
Zajęcia były bezpłatne, skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat. (2/10/11, 6/11/11, 
3/12/11) 
 
W listopadzie społeczność polska i szkocka mogła bawić się na Andrzejkach z zespołem 
The Drift. Koncert odbył się w klubie The Drummond Cafe, gromadząc ponad 100 osób. 
(25/11/11) 
 
Rok 2012 rozpoczęliśmy od imprezy charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Festyn rodzinny (malowanie buzi, kiermasz domowych wypieków, pokaz iluzji 
Radka Makara, występ taneczny uczniów Addagio School of Dance, licytacja) odbył się 
tradycyjnie w pubie Ricky Flynn's, natomiast koncert The Drift i PL Spontan odbył się w 
The Tunnels. Ogółem udało się zebrać ponad £ 3000 (8/01/12) 
 
Dzięki dofinansowaniu z Big Lottery Fund, od lutego 2012r rozpoczęliśmy cykl 
warsztatów dla kobiet pt “Women4Women czyli Kobiety dla Kobiet” (W4W). Warsztaty 
prowadzone przez specjalistów od zdrowego żywienia, zdrowia psychicznego, 
refleksologii i rynku pracy, mają na celu podniesienie samooceny kobiet, promocję 
zdrowia psychicznego i fizycznego, pomoc w powrocie do pracy. Projekt przewidziany 
jest na 12 miesięcy, do tej pory skorzystało z niego ponad 30 kobiet. 
 
W marcu zorganizowana została zabawa dla najmłodszych pt “Wiosenne harce na trzy 
dmuchańce”. W Hilton Community Centre bawiło się ponad 50 dzieciaków w wieku od 2 
do 10 lat. Zabawa, malowanie buzi, zabawy plastyczne i przekąski były bezpłatne. 
(17/03/12) 
 
Również w marcu po raz kolejny PAA zorganizowało seminarium informacyjne Kup 
Dom, tym razem ze szczególnym nastawieniem na program Lift. Kolejne seminarium 
odbyło się w czerwcu (24/03/12, 2/06/12) 
 
W maju i czerwcu odbyły się występy pierwszego polskiego kabaretu w Aberdeen ( i UK) 
– Say Hello. Początki kabaretu są związane z PAA, które udzieliło pełnego wsparcia 



założycielom (miejsce spotkań, promocja i organizacja występów). (13/05/12 – Cellar 
Pub35, 30/06/12 – Snafu Club) 
 
W czerwcu Stowarzyszenie po raz drugi wzięło udział w paradzie Celebrate Aberdeen 
Parade (9/06/12), świętującej wszystkie organizacje społeczne, charytatywne działające na 
terenie miasta. 
 
PAA objęło także patronatem mini festiwal polsko-szkocki zorganizowany przez 
Agnieszkę Waszkiewicz i University of Aberdeen. Koncert odbył się w klubie Blue Lamp 
(17/06/12) 
 
Po przerwie wakacyjnej PAA wróciło z wystawą upamiętniającą polskich lotników 
walczących w Wielkiej Brytanii w czasie IIWŚ. Wystawa została pokazana w ramach 50+ 
Festival Aberdeen w Duthie Park (8/09/12) oraz w czasie pokazów Air Show Leuchars 
(15/09/12). Na obydwu imprezach wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 
 
We wrześniu PAA uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez EAL (English as an 
Additional Language), promując działalność Stowarzyszenia. 
 
Ponadto w omawianym okresie w Stowarzyszeniu odbywały się lekcje języka 
angielskiego dla dorosłych – grupa średniozaawansowana i dwie grupy początkujące. 
Nawiązano także współpracę z profesjonalnymi trenerkami promującymi zdrowy tryb 
życia. Pod hasłem 'Zadbaj o swoje zdrowie' mieszczą się: grupa rozwojowa dla kobiet, 
konsulatacje nt zdrowego żywienia, zabiegi masażu i refleksologii. Zajęcia są płatne, a 10% 
dochodu przekazywane jest na działalność statutową PAA. 
 
Stowarzyszenie nawiązało także współpracę z o. Tomaszem Kinem, dzieki któremu 
informacje o działaniach PAA pojawiają się w biuletynie kościelnym, oraz Grampian 
Police – przewidziane są spotkania informacyjne dla społeczności polskiej. Na bieżąco 
współpracujemy z przedstawicielami GREC (Grampian Regional
 

 Equality Council). 

Równolegle ze wszystkimi projektami PAA, działa punkt informacyjny Stowarzyszenia, 
Bibiloteka Polska oraz konsultacje psychologiczne. Cyklicznie organizowane są również 
dyżury konsularne (3/12/11, 3/03/12, 12/05/12, 29/09/12) 
 
Medialnie PAA zaistniało w audycjach radia Shmu.fm (w marcu 2012r. “Over the 
rainbow”  i wrześniu 2012r. “Śniadanie po polsku” - obydwie audycje na temat W4W) 
oraz w Press & Journal (wywiad w związku z Celebrate Aberdeen Parade, czerwiec 
2012r.) i Evening Express (informacja o funduszach Big Lottery Fund dla W4W, marzec 
2012r.) 
 
Pod adresem Stowarzyszenia wpłynęły pochwały i gratulacje: od Maureen Watt (MSP) i 
Anne Begg (MP) – w związku z projektem W4W. Ponadto Maureen Watt uhonorowała 
PAA czekiem na £50 w uznaniu zasług naszego Stowarzyszenia w działalności 
charytatywnej w Aberdeen. 
 
W imieniu Zarządu 
Marta Biskup, 
Prezes PAA 
 

Aberdeen, wrzesień 2012r. 
 


