Podsumowanie działalności Stowarzyszenia Polskiego w roku 2012-2013 (kadencja zarządu
październik 2012-wrzesień 2013)
Działania stałe: punkt informacyjny, biblioteka polska, lekcje języka angielskiego

LISTOPAD 2012
Seria trzecia warsztatów rozwojowych dla kobiet w ramach projektu Women4Women. Projekt
zrealizowany był dzięki dofinansowaniu z Big Lottery Fund. Poza warsztatami dla kobiet,
sfinansowano również zakup nowego laptopa i drukarki do biura PAA.
Stowarzyszenie podjęło się opieki nad grobami polskich żołnierzy pochowanych na terenie
Aberdeen. Niestety, poza grobem na Dyce Cementary, poszukiwania pozostałych grobów utknęły w
martwym punkcie.

GRUDZIEŃ 2012
‘Mikołajkowe Popołudnie’ w Old Torry Community Centre (9 grudnia). Impreza mikołajkowa dla
dzieci odbyła się dzięki dofinansowaniu z Aberdeen City Council. Ponad 50 dzieci w wieku do 12 roku
życia bawiło się pod opieką wolontariuszy (gry i zabawy tematyczne, poczęstunek, prezenty i
spotkanie z Mikołajem).
W ramach zajęć z języka angielskiego uruchomiona została grupa konwersatoryjna. Zajęcia w ramach
wolontariatu prowadził Craig Scott.

STYCZEŃ 2013
Dyżur konsularny (19/01/13)

LUTY 2013
Spotkanie informacyjne Kup Dom (09/02/13)
Spotkanie instruktażowe ‘Bądź swoją własną wizażystką’ (10/02/13)
Interwencja PAA w sprawie artykułu w Evening Express i użycia sformułowania ‘polish concentration
camp’. Wystosowano list do redakcji gazety, Konsulatu Generalnego w Edynburgu, Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz Anne Begg (MP). Evening Express zamieścił przeprosiny i
sprostowanie.

MARZEC 2013
Wykład na temat polsko-szkockich związków historycznych przeprowadzony przez prof. Roberta
Frost (University of Aberdeen) w Culloden Battlefield Centre (16/03/13)
Projekcja filmów polskich: ‘Kiler’, Belmont Picturehouse (22/03/13); ‘Podejrzani zakochani’, Vue
(08/03/13)

KWIECIEŃ 2013
Spotkanie informacyjne dla osób wynajmujących nieruchomości w UK (06/04/13)

MAJ 2013
Dyżur konsularny (11/05/2013)

CZERWIEC 2013
Celebrate Aberdeen Parade (09/06/13) – kolejny raz PAA uczestniczyło w paradzie promującej
organizacje charytatywne działające na terenie Aberdeen. W tym roku część wolontariuszy
Stowarzyszenia zdecydowała się na stroje ludowe, udostępnione nam nieodpłatnie przez Nakielski
Ośrodek Kultury (dzięki pomocy Mateusza Łagody)
Kręgle w Codonas (22/06/13) – spotkanie dla wolontariuszy PAA

WRZESIEŃ 2013
Air Show – wystawa lotnicza upamiętniająca udział polskich lotników w działaniach wojennych na
terenie Wielkiej Brytanii (07/09/13)
Spotkanie informacyjne w EAL (English as an Additional Language) dla rodziców dzieci
uczestniczących na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego (18/09/13)
Dyżur konsularny (28/09/13)

