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Witamy w Szkocji. Mamy długą tradycję 
witania na naszych ziemiach Polaków 
i przedstawicieli innych narodów 
przybywających tu w celu osiedlenia  
się w naszym kraju. Chcielibyśmy ją 
kultywować.

Od wstąpienia Polski do Unii Europe-
jskiej w 2004 roku powitaliśmy ponad 50 
000 Polaków, których przyciągnęły szkockie 
krajobrazy należące do najpiękniejszych 
i najbardziej spektakularnych na świecie, 
żywa kultura, znakomite szkoły i uczel-
nie wyższe, dobra sieć transportu oraz 
wysoki poziom usług publicznych. Szkocki 
duch przedsiębiorczości oraz etyka pracy 
przyczyniają się do stworzenia dla  
utalentowanych ludzi warunków, w których 
mogą  wspierać budowanie sukcesu  
Szkocji. W różnych okresach na naszym 
rynku są dostępne oferty pracy na różnych 
szczeblach i w różnych sektorach, w tym 
w energetyce, sektorze usług finansowych, 
branży spożywczej, turystyce, sektorze  
zdrowia i transportu. Krótko mówiąc,  
Szkocja to wspaniałe miejsce do życia  
dla osób wytrwale dążących do osiągnięcia 
sukcesu. 

Naszym celem jest przyciągnięcie 
do Szkocji większej liczby 
osób. Zapraszamy osoby 
błyskotliwe, utalentowane i 
pracowite do przyjazdu do 
Szkocji w celu osiedlenia 
się, podjęcia studiów i 
pracy, aby wspólnie udało 
się nam zrealizować 
naszą wizję zbudowania 
zamożniejszej i bardziej 
sprawiedliwej Szkocji dla 
każdego. 

Informator ten został 
opracowany z myślą o 
tym, by Państwu pomóc. 
Zawiera wszelkie 
potrzebne informacje 
na temat życia i pracy w 

Szkocji – począwszy od zdobycia zatrudnie-
nia, poszukiwania mieszkania i znalezienia 
szkoły dla Państwa dzieci – po informacje 
na temat możliwości spędzania czasu 
wolnego oraz atrakcji kulturalnych, jakie 
Szkocja ma do zaoferowania.

Mamy nadzieję, że okażą się one  
pomocne i zdecydujecie się Państwo  
na przyjazd do Szkocji. Możecie być 
Państwo pewni, że spotkacie się w  
Szkocji z ciepłym przyjęciem.

alex salmond
Premier
www.scotland.gov.uk

Powitanie...

Ta publikacja została opracowana przez działający z ramienia 
TalentScotland zespół Relocation Advisory Service (RAS). 
TalentScotland to project opracowany z myślą o promowaniu 
Szkocji jako atrakcyjnego miejsca do życia, pracy i nauki.

Nasze usługi obejmują zamieszczanie ogłoszeń o pracę i 
program oferujący pracę dla absolwentów w Szkocji, udzielanie 
informacji na temat szkockich przedsiębiorstw i pracodawców, 
a także porady związane z ubieganiem się o wizę, emigracją i 
przenoszeniem się do Szkocji. www.talentscotland.com

Treść i projekt graficzny - Connect Communications 
www.connectcommunications.co.uk  

ZesPÓŁ RelocatIon adVIsoRY seRVIce (Ras) oFeRUJe PoMoc I doRadZtwo w KwestIacH 
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Minęło blisko 7 lat od wstąpienia przez nasz 
kraj do Unii Europejskiej i otwarcia przez 
Wielką Brytanię swoich granic dla nowych 
krajów członkowskich UE. Umożliwiło to wielu 
obywatelom Polski podjęcie pracy lub nauki oraz 
zamieszkanie w Wielkiej Brytanii. Niewątpliwie 
w ciągu ostatnich lat gościnna Szkocja stała się 
bardzo „magnetycznym” miejscem, które w 
dalszym ciągu przyciąga naszych rodaków.  Nie jest 
to oczywiście wynikiem zbiegu okoliczności. Szkoci 
świetnie rozumieją istotę emigracji, ponieważ 
wielu z nich w przeszłości jej doświadczyło. Dla 
przedstawicieli starszego pokolenia miejscowej 
społeczności obraz polskiego emigranta wiąże się 
z obrazem polskich żołnierzy, którzy na początku II 
Wojny Światowej pojawili się na szkockiej ziemi, by 
wspólnie z wojskami brytyjskimi walczyć o wolność 
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AbY zakochać się w Szkocji, wcale nie trzeba 
być fanem golfa albo smakoszem haggis 
(tradycyjna potrawa z owczych podrobów) czy 
whisky! Chociaż tradycyjny obraz regionu i 
symbole kulturowe przyciągają turystów niczym 
magnes, to z kolei ośrodki kształcenia, słynna 
innowacyjność, kosmopolityczne miasta i 
gościnność przekonują osoby pragnące zrobić 
karierę w świecie nauki, biznesu i przemysłu.

To dlatego Szkocja jest tak atrakcyjnym 

miejscem dla międzynarodowych inwestorów oraz 
naukowców prowadzących nowatorskie badania.

Osoby mieszkające tu od niedawna są pod 
ogromnym wrażeniem wysokiej jakości życia. 
Ceny domów w Szkocji są bowiem niższe niż w 
innych częściach Wielkiej Brytanii, a czas dojazdu 
do pracy niezwykle krótki. Dzięki dobrej sieci 
transportu publicznego  
dla wielu osób urzeczywistnia się marzenie o 
mieszkaniu na wsi i pracy w mieście.

Można tu nie tylko podziwiać wyjątkowe 
szkockie krajobrazy – od ustronnych plaż po 
poszarpaną linię łańcuchów górskich, ale także 
spędzać czas na wiele różnych sposobów, od 
żeglarstwa i kitesurfingu po kolarstwo górskie i 
spływy tratwami po górskich rzekach.

Szkocja oferuje wszystko, czego potrzeba, 
by móc cieszyć się satysfakcjonującym i udanym 
życiem – a kto wie, może z czasem polubisz też 
golf, whisky i haggis!

W całej Szkocji odbywa się 

zabaw szkockich górali 
(ang. Highland Games) – w 

największej tego typu 
imprezie, Braemar Gathering, 

uczestniczy JKM Królowa

90

Długość Tay – najdłuższej 
rzeki Szkocji wynosi 

193km

W Holyrood w stolicy Szkocji, 
Edynburgu, mieści się gmach 

Szkockiego Parlamentu, w 
którym obraduje 

członków parlamentu

-tych 
Gospodarzem 

 Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej w 
2014 r. będzie Glasgow

Szkocja ma 

wysp – w tym 130 
zamieszkanych

800

metrów n.p.m.

Najwyższy szczyt Szkocji to 
Ben Navis, który wznosi się 

na wysokość1

1,344
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Słowo wstępne od 
Konsula Generalnego 
Rzeczypospolitej 
Polskiej w Edynburgu

naszego kraju oraz innych części Europy w myśl 
hasła „Za wolność naszą i waszą”. Po zakończeniu 
II Wojny Światowej wielu z tych żołnierzy osiedliło 
się w Szkocji, założyło tu rodziny i zdobyło szacunek 
i podziw lokalnych społeczności. Jest nam bardzo 
miło, że są oni teraz witani z otwartymi sercami, 
zrozumieniem i serdecznością. 

Biuletyn informacyjny „Witamy w Szkocji”, który 
właśnie trzymacie Państwo w rękach niewątpliwie 
okaże się pomocny w realizacji Państwa planów. 
Zawarte tu informacje pomogą Państwu poznać 
prawa i obowiązki wynikające z miejscowych 
systemów prawnych i zwyczajów. Znajdą też 
Państwo wiele praktycznych rad dotyczących życia 
codziennego. Chciałbym także przypomnieć, 
że mieszczący się Edynburgu, stolicy Szkocji, 
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej 
chętnie służy Państwu radą i pomocą. Realizując 
nasze oficjalne zobowiązania mamy nadzieję, że 
wraz z naszymi rodakami, którzy zdecydowali się 
tu osiedlić lub ciągle planują przyjazd do Szkocji 
uda nam się podnieść status naszego kraju w 
szkockim społeczeństwie, które z taką otwartością i 
serdecznością wita Polaków.

Nie mam wątpliwości, że zdołamy osiągnąć ten 

cel, szczególnie mając na względzie  
Państwa wytrwałość,  
odpowiedzialność, ambicje i  
pracowitość.

Życzę Państwu realizacji  
życiowych planów!

tomasz trafas
Konsul Generalny Rzeczypospolitej  
Polskiej w edynburgu
www.edynburgkg.polemb.net   
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GOSPODARKA  
W LICZBACH
• Całkowita wartość 
eksportu do Stanów 
Zjednoczonych, Holandii 
i Francji, czyli trzech 
największych rynków 
wynosi 21,1 miliarda 
funtów szterlingów.
• W Szkocji działa 15 
uniwersytetów, dwie 
akademie sztuk pięknych 
oraz akademia rolnicza 
(Scottish Agricultural 
College).
• W Szkocji studiuje 27 
480 studentów z zagranicy 
– co stanowi 12 procent 
wszystkich studiujących na 
szkockich uczelniach.

• Ponad połowę 
szkockiej energii ze 
źródeł odnawialnych 
wytwarza się w 80 
elektrowniach wiatrowych 
dostarczających 2GW 
energii elektrycznej dla 
całego kraju.
• Do 2020 roku Szkocja 
planuje wytwarzać z 
odnawialnych źródeł 
równowartość 100 procent 
własnego zapotrzebowania 
na energię elektryczną.
• Szkocki rząd przeznaczył 
2,5 miliarda funtów na 
rozwój infrastruktury, 
w tym 1 mld funtów na 
transport oraz po 750 mln. 
na zdrowie i edukację.

Szkocja ma wiele do

zaoferowania



działania
CO łączy owieczkę Dolly, 
pierwszy drukowany banknot, 
nagrodę Saltire Prize i telewizję? 
Otóż wszystkie pochodzą 
ze Szkocji – i reprezentują 
dziedziny, w których Szkocja jest 
światowym liderem. 

Nauki przyrodnicze, 
energetyka, rozwój technologii 
elektronicznych i sektor usług 
finansowych dla ambitnych osób 
stanowią także znakomite pole 
do osiągania sukcesów.

NAUKI PRZYRODNICZE
Szkocja stanowi jedno z 
największych w Europie 
skupisk ośrodków badawczych 
specjalizujących się w dziedzinie 
nauk przyrodniczych o 
znaczącym międzynarodowym 
udziale w dziedzinie badań, 
rozwoju i produkcji. 

Przez lata szkockie 
uczelnie i instytuty badawcze 
prowadziły pionierskie prace w 
następujących dziedzinach:
•  skonstruowanie rezonansu 

magnetycznego MRI i 
tomografu komputerowego;

•  odkrycie genu supresorowego 
p53 hamującego rozwój raka ;

•  uznane na całym świecie 
badania nad cukrzycą i rakiem;

•  opracowana przez firmę 

ReNeuron nowatorska terapia 
komórkami macierzystymi dla 
pacjentów po udarze;

•  sklonowanie owieczki Dolly.
Szkocja kontynuuje 

te bogate tradycje dzięki 
wysokiemu poziomowi wiedzy, 
kulturze innowacyjności, 
nieustannemu prowadzeniu 
badań oraz wybitnym 
osiągnięciom technologicznym, 
co razem skutkowało 
narodzinami świetnie 
rozwijającej się branży 
przemysłu działającej na bazie 
nowych odkryć.

Oto specjalizacje w dziedzinie 
nauk biologicznych:
• badania nad komórkami 
macierzystymi
• medycyna translacyjna
• badania na zlecenie
• opracowywanie nowych leków
• technologie medyczne
• bioinformatyka

www.talentscotland.com/
lifesciences

WIęcEJ NA...

USŁUGI FINANSOWE
Szkocja należy do czołowych 
europejskich centrów obsługi 
finansowej, a oferowane tu 
usługi należą do najbardziej 
kompleksowych w Wielkiej 

W Szkocji swoją siedzibę ma ponad 2000 
firm z sektora energetycznego działających 
na ponad 100 rynkach.

Bardzo wiele firm eksploatuje własne, 
bogate zasoby energetyczne Szkocji, 
a celem rządu jest doprowadzenie do 
powszechnego wykorzystywania w 
Szkocji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych.

Oto kluczowe dziś sektory 
energetyczne w Szkocji:
• ropa naftowa i gaz;
• energia wód morskich;
• energia wiatru (na morzu i na lądzie);
• ogniwa paliwowe;
• energia słoneczna;
• bioenergia.

Szkockie uczelnie osiągają znakomite 

Ambitne plany dotyczące energii odnawialnej

„Co łączy owieczkę Dolly, 
pierwszy drukowany banknot, 
nagrodę Saltire Prize i 
telewizję?” 

Nie ma ani jednego zakątka świata, w którym nie pozostawiliśmy śladu 
naszej kreatywności, głodu wiedzy i postępu - niewielki naród, który 
obraca ogromnymi trybami
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SEKTORY PRZEMYSŁU

ENERGETYKA

Możliwości 
zatrudnienia 

Więcej informacji na temat ofert 
pracy w Szkocji znajdziesz na…

www.talentscotland.com/
jobs

Potęga 



Słynna szkocka innowacyjność jest  
także widoczna na przykładzie 
transformacji przemysłowej, jaka 
dokonała się w tym kraju – przejścia  
od gospodarki opierającej się na 
przemyśle ciężkim do gospodarki, w 
której prężnie działają różnorodne  
wysoce specjalistyczne sektory. 

Inżynieria wciąż należy do 
kluczowych atutów Szkocji, dzięki 
czemu równolegle z tradycyjnymi 
sektorami budownictwa okrętowego 
i przemysłu budowlanego rozwija się 
także nowoczesny przemysł lotniczy i 
kosmonautyczny. 

Najważniejszym produktem 
eksportowym Szkocji są chemikalia. 
Oprócz produktów chemicznych 
sprzedawanych luzem, w Szkocji 
rozwinął się również sektor produktów 
farmaceutycznych i specjalistycznych.

Podobna strategia sprawdziła się 
także w przemyśle włókienniczym, 
który koncentruje się na projektowaniu 
i produkcji tkanin luksusowych, na 
przykład kaszmiru.

Ważnym pracodawcą jest także 
administracja państwowa, która 
zapewnia zatrudnienie głównie w 
branży medycznej, za pośrednictwem 
Państwowej Służby Zdrowia (National 
Health Service), oraz edukacyjnej. Oprócz 
szkolnictwa podstawowego i średniego, 
Szkocja oferuje też możliwość zdobycia 
wyższego wykształcenia na uczelniach 
wyższych i uniwersytetach, z których 
wiele cieszy się światową sławą za sprawą 
prowadzonych badań naukowych. 

Dzięki popularności Szkocji za 
granicą, istotną gałęzią przemysłu jest 
także turystyka. Bardzo dobrze radzi sobie 
także przemysł spożywczy, w przypadku 
którego wartość eksportu w ubiegłym 
roku przekroczyła miliard funtów 
szterlingów.

Szkocja jest kolebką telewizji,  
nie dziwi więc siła jej przemysłu 
mediowego i kreatywnego.

działania

Brytanii, poza Londynem.
Szkocja osiąga sukcesy 

w dziedzinie bankowości, 
ubezpieczeń na życie i obsługi 
świadczeń emerytalno-rentowych, 
zarządzania inwestycjami oraz w 
nowo powstałym sektorze obsługi 
aktywów.

Wokół tych głównych sektorów 
znakomicie rozwijają się inne, tj. 
ubezpieczenia ogólne, finanse 
korporacyjne, usługi maklerskie 
i niezbędne wsparcie usług 
specjalistycznych, np. obsługa 
księgowa i prawna.

W związku z tym, że siedem 
z 20 czołowych szkockich firm 
specjalizujących się w świadczeniu 
usług finansowych bezpośrednio 
zatrudnia 96 000 pracowników, 
nic dziwnego, że znaczenie tego 
sektora dla szkockiej gospodarki 
jest ogromne.

Szkocja należy także do 
największych światowych centrów 

zarządzania funduszami, przy 
czym 650 miliardów funtów jest 
zarządzanych bezpośrednio 
przez państwo, a dalsze 760 
miliardów funtów jest w rękach 
sektora ubezpieczeń ogólnych, 
ubezpieczeń na życie i obsługi 
świadczeń emerytalno-rentowych.

Kolejny wypracowany przez 
Szkocję atut dotyczy obsługi 
aktywów – sektora, który narodził 
się w ostatnich latach w wyniku 
trendu korzystania przez banki i 
menedżerów funduszy z obsługi 
zewnętrznej w zakresie zaplecza 
operacyjnego.

W ciągu ostatnich kilku lat 
pojawiły się tu m.in. takie instytucje 
finansowe, jak Morgan Stanley, 
Blackrock, State Street, Bank of 
New York Mellon, co niewątpliwie 
przyczyniło się do tego, że udział 
tego sektora w gospodarce Szkocji 
wynosi około 7 miliardów funtów. 

Ciągła innowacyjność, 

wyniki w dziedzinie badań i rozwoju 
energetyki. Ponadto wykorzystują  
w praktyce kulturę współpracy, 
współdziałając z licznymi organizacjami i 
firmami.

Doświadczenie i wiedza zdobyte w 
przemyśle wydobywczym ropy naftowej 
i gazu są obecnie wykorzystywane 
dla potrzeb dywersyfikacji sektora 

energetycznego o energię pochodzącą ze 
źródeł odnawialnych.

www.talentscotland.com/
energy

Więcej na...

Ambitne plany dotyczące energii odnawialnej

wykwalifikowana siła robocza 
i niższe koszty operacyjne 
w porównaniu z innymi 
centrami to tylko kilka z wielu 
atutów Szkocji sprawiających, 
że tutejszy sektor usług 
finansowych jest atrakcyjny dla 
specjalistów z całego świata 
planujących karierę w tej 
rozwijającej się branży.

www.talentscotland/
financial-services

WIęcEJ NA...

TEChNOlOGIE ElEKTrONICZNE
Szkocja cieszy się 
międzynarodową sławą w 
związku z sukcesami w branży 
elektronicznej i ma ponad 
50-letnie doświadczenie w 
produkcji sprzętu elektronicznego.

Pomimo zmiennych 
warunków międzynarodowych 
mających wpływ na branżę, 
Szkocji udało się utrzymać 
pozycję lidera w branży 
elektronicznej i dostosować się 
do zmieniających się potrzeb 
rynku.

Wobec konkurencji ze strony 
takich krajów, jak Chiny, które 
rozszerzają swoje możliwości 
produkcyjne, Szkocji udaje się 
wykorzystywać swoje atuty 
w postaci unikalnej, wysoko 
rozwiniętej infrastruktury i 
dawno ustalonej pozycji w branży 
elektronicznej.

W ostatnich czasach 
szkockie firmy zmieniły 
swój profil działalności z 
produkcji nastawionej na 
ilość na produkcję artykułów 
zaawansowanych technicznie.

Ta zmiana wydaje się 
wyznaczać kierunek rozwoju 
branży elektronicznej w Szkocji. 
Wyjątkowym atutem Szkocji jest 
zaplecze intelektualne, ponieważ 
co roku mury szkockich uczelni 
opuszczają tysiące studentów 
kończących studia na kierunkach 
technicznych.

W branży elektronicznej w 
Szkocji działa około 900 firm, w 
których pracuje w przybliżeniu 
55 000 osób zatrudnionych w 
różnych sektorach w działach 
badań i rozwoju oraz produkcji.

www.talentscotland.com/
electronic-technologies

WIęcEJ NA...
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PRZEMYSŁ

Idealne 
miejsce do 
życia i pracy



Wyprodukowano 
w Szkocji 

Jak na tak niewielki kraj, Szkotom udało się dokonać bardzo 
wielu spektakularnych odkryć, które ukształtowały współczesny 

świat. Oto zaledwie kilka z nich: bankowość detaliczna, rurki 
stalowe, wykorzystanie odcisków palców w kryminalistyce, 
telewizja, telefon, penicylina, środki antyseptyczne, środki 
znieczulające, kosiarka zbierająca trawę, termos, opona, 

golf i dżem z owoców cytrusowych!

ŻYcIE
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Rady na temat przeprowadzki do Szkocji w celu podjęcia  
pracy lub nauki znajdziesz na: www.talentscotland.com/ras 

 WIęcEJ NA...

Dwudziestopięcioletnia dziś Karolina po raz  
pierwszy przyjechała do Szkocji w 2006 roku z 
Gdańska. Obecnie pracuje jako doradca ds.  
rekrutacji w Hotel Jobs International w Alloa, a 
mieszka w Clackmannanshire w Środkowej Szkocji. 

co skłoniło cię do przyjazdu do szkocji?
Zanim przyjechałam do Szkocji pracowałam jako 
recepcjonistka w centrum medycznym. Uwielbiałam 
swoją pracę, ale moje zarobki nie były imponujące. 
Kiedy więc zadzwoniła do mnie przyjaciółka i 
poradziła mi przyjazd do Szkocji, pomyślałam: 
‘Dlaczego nie? W końcu co mam do stracenia?’ 

Jak dostałaś pracę w International Hotel Jobs ltd?
Początkowo pracowałam w Gleneagles Hotel i 
Dunblane Hydro Hotel, ale byłam żądna wyzwań. 
Skontaktowałam się z George’em Chalmersem, 
moim obecnym pracodawcą, aby dowiedzieć się, 
czy nie ma jakichś ofert pracy… i zaoferował mi 
zatrudnienie.  

Od 2008 roku pracuję jako doradca ds.  
rekrutacji w International Jobs Ltd. Do moich 
obowiązków należy rekrutacja pracowników na  
różne stanowiska w branży hotelowej, głównie na 
terenie Szkocji. Mam dużo do czynienia z Polakami, 
ale zgłaszają się do nas ludzie z całej Europy 
pragnący podjąć pracę w Szkocji.

Jak podoba ci się życie w szkocji? 
Szkocja to piękny kraj o niezwykle interesującej 
kulturze. Mnóstwo tu pięknych zakątków. Uwielbiam 
zwiedzać tutejsze zamki i poznawać historię Szkocji. 
Chciałabym pozostać w Szkocji i przeprowadzić się 
do Stirling, które uważam za bardzo miłe miasto. 

czy trudno było się tu przeprowadzić?
Znalezienie mieszkania i pracy było stosunkowo 
proste. Jestem jednak mocno związana z rodziną 
i przyjaciółmi, za którymi na początku bardzo 
tęskniłam. Jest bardzo wiele połączeń lotniczych  
ze Szkocji do Polski, więc na szczęście mogę ich 
często odwiedzać. Bardzo lubię swoją pracę i 
chciałabym jak najdłużej pracować w International 
Hotel Jobs Ltd. 

Jak poszukujący 
pracy może zostać 
pracodawcą 

STUDENT



Edukacja w Szkocji polega na kształceniu ustawicznym – głód 
wiedzy można więc zaspokoić, zapisując się na jeden z wielu kursów

ŻYcIE
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Nowatorskie

myślenie
SZKOCJA i edukacja to starzy 
przyjaciele. Od założenia University of 
St Andrews blisko 600 lat temu, poprzez 
biblioteki dla społeczności górników i 
hutników w XIX wieku w czasach Rewolucji 
Przemysłowej aż po współczesny Program 
na rzecz Doskonalenia (Curriculum for 
Excellence) i nowatorskie badania naukowe 
– Szkoci doszli do wniosku, że wiedza to ich 
największe bogactwo.

W Szkocji działa ponad 12 uniwersytetów, 
ponad 40 innych szkół wyższych i blisko 400 
szkół średnich.

Na etapie szkoły podstawowej i 
średniej obowiązuje „Program na rzecz 
doskonalenia”, który wprowadzono w 2009 
roku, aby pomóc uczniom w wieku od 3 do 
18 lat w odnoszeniu sukcesów szkolnych, 
nabraniu pewności siebie jako jednostki oraz 
staniu się odpowiedzialnymi obywatelami i 
wartościowymi członkami społeczeństwa.

Edukacja w Szkocji zaczyna się od bardzo 
małych kroczków podejmowanych przez 
trzylatki rozpoczynające naukę w przedszkolu 
(ang. pre-school lub nursery school). Ten etap 
ma na celu przygotowanie dzieci do podjęcia 
w wieku 5 lat nauki w szkole podstawowej 
(ang. primary school).

W okresie przedszkolnym dzieci 
zapoznają się z narzędziami potrzebnymi 
do osiągania sukcesów w nauce. W 
szkole podstawowej, w której nauka trwa 
do ukończenia 12 lat, dzieci uczą się 
wykorzystywać te narzędzia w praktyce, 
ćwicząc umiejętności czytania i pisania, ucząc 
się matematyki, pracy w grupie, rozwijając się 
jako jednostki, badając swoje ograniczenia.

Czas nauki w szkole podstawowej to dla 
dzieci w równej mierze okres poznawania 
zarówno siebie samych, jak i otaczającego 
je świata. W Szkocji naukę w szkole średniej 

rozpoczynają dzieci w wieku od 
12 lat, a edukacja na tym etapie 
trwa co najmniej do ukończenia 16 
roku życia, chociaż wielu uczniów 
kontynuuje naukę do ukończenia 
18 lat.

Przez te pierwsze cztery lata 
uczniowie przygotowują się do 
przystąpienia do egzaminu  
Standard Grades będącego 
podstawową do ustalenia 
dostępnych ścieżek dalszego 
kształcenia i kariery zawodowej.

Systemem kwalifikacji 
zajmuje się Scottish Qualifications 
Authority, zarówno na poziomie 
Standard Grades, jak i egzaminu dojrzałości 
(Highers), do którego uczniowie mogą 
przystąpić po maksymalnie dwóch latach 
od zaliczenia egzaminu Standard Grades. 
Zdanie egzaminu dojrzałości jest warunkiem 
przyjęcia na uniwersytet lub do innej szkoły 
wyższej, jest również wymagane przez wielu 
pracodawców.

Egzamin dojrzałości stanowi próg 
dalszej edukacji, uprawnia bowiem do 
ubiegania się o przyjęcie na studia. Szkockie 
uczelnie wyższe należą do najbardziej 
renomowanych na świecie, a cztery z nich 
należą do grupy sześciu najstarszych 
brytyjskich uniwersytetów. Najstarszy szkocki 

uniwersytet to St. Andrews założony w 1410 
roku, Uniwersytet w Glasgow założono w 
1451 roku, Uniwersytet w Aberdeen w 1495 
roku, a Uniwersytet Edynburski w 1582 roku.

Według najnowszych danych w Szkocji 
(na uniwersytetach i w innych szkołach 
wyższych) studiuje ponad 275 000 osób.

To na 15 szkockich uniwersytetach 
narodziły się takie innowacje, jak środki 
znieczulające, klonowanie ssaków, chirurgia 
laparoskopowa czy świetnie prosperujący 
przemysł gier komputerowych.

Szkockie szkoły wykształciły wynalazców 
telefonu, telewizji, radaru, skanera 
ultradźwiękowego, opony pneumatycznej, 
twórców technologii zdejmowania odcisków 
palców oraz innych małych i wielkich cudów 
techniki.

W ciągu następnych kilku lat szkocki 
rząd planuje wydać 1,25 miliarda funtów na 
remonty szkół. Od 2007 roku wyremontowano 
lub przebudowano ich ponad 300, a zgodnie z 
programem Szkoły dla Przyszłości (Schools 
For the Future) lista oczekujących na swoją 
kolej jest jeszcze dłuższa.

„Szkoci doszli do 
wniosku, że wiedza 
to ich największe 
bogactwo”
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Jak na tak mały kraj, Szkocja ma bardzo 
dużo eleganckich i fascynujących miast 

odzwierciedlających różnorodność i 
ducha tego kraju 

Inverness
BRAMA PÓŁNOcY

Inverness to najmniejsze szkockie miasto stanowiące centrum 
towarzyskie, kulturowe, regionalne i administracyjne regionu wyżyn 
(Highlands).

W ostatnich latach, dzięki przyciągnięciu firm specjalizujących 
się w branży nowoczesnych technologii, nastąpił szybki rozwój 
miasta. To także ośrodek turystyczny, co nie powinno dziwić, jako że 
miasto jest bazą wypadową dla wypraw nad legendarne Loch Ness.

Edynburg
MIASTO FESTIWALI

Stolicą Szkocji jest Edynburg. Stanowi 
on zróżnicowane połączenie tego, co 
stare z tym, co supernowoczesne. 
Duża część centrum miasta, ze 
średniowiecznymi uliczkami, nad 
którymi górują majestatyczne zamki, 
stanowi światowe dziedzictwo 
kulturowe. 

Swoją siedzibę ma tu także 
Szkocki Parlament obradujący w 
budynku wielokrotnie nagradzanym w 
konkursach architektonicznych, który 
świetnie oddaje ducha innowacyjności 
tego narodu.

Tętni tu życie kulturalne; działa 
kilka światowej klasy muzeów i 
galerii sztuki. Miasto słynie także 
z organizowanych festiwali, w 
szczególności z International Festival 
oraz Fringe Festival będących 
największymi na świecie świętami 
teatru, opery i baletu. 

Dundee
MIASTO ODKRYĆ

Dundee leży między Aberdeen i 
Edynburgiem.

„Miasto odkryć”, jak sugeruje sam 
tytuł, ma fascynującą historię związaną z 
innowacjami i stanowi centrum szkockiego 
przemysłu gier komputerowych.
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Aberdeen
NAFTOWA STOLIcA

Położone na północnym-wschodzie 
Aberdeen jest naftową stolicą Europy. 
Od lat 70-tych stanowi znakomicie 
prosperujący ośrodek usługowy dla 
pól naftowych na Morzu Północnym – 
przyciągając specjalistów związanych 
z przemysłem naftowym, którzy tu 
pracują i mieszkają.

Miasto nie spoczęło jednak na 
laurach. Aberdeen szybko staje się 
centrum badań nad wykorzystaniem 
alternatywnych źródeł energii, 
które będą „napędzać” świat po 
wyczerpaniu się złóż ropy naftowej, 
oraz siedzibą rozwijającego się 
przemysłu związanego z naukami 
biomedycznymi.

Dzikie obszary Szkocji
 FANTASTYcZNE PLENERY

W Szkocji nawet mieszkańcu dużych miast  
najpiękniejsze krajobrazy na świecie mają praktycznie  
na wyciągnięcie ręki.

Wystarczy kilka godzin jazdy samochodem i możemy 
znaleźć się w północno-zachodnim regionie wyżyn 
(Highlands) i wysp z widokiem na przepiękne góry, lasy i 
doliny (glens), albo w pobliżu południowej granicy, gdzie 
mnóstwo jest łagodnych wzgórz i uroczych wiosek – a po 
drodze oczywiście jest jeszcze o wiele więcej do odkrycia!

Glasgow
STOLIcA STYLU

Mieszkańcy Glasgow, największego szkockiego miasta, 
sami nazywają je „Stylową Szkocją”. Na każdym kroku 
jest widoczne jego bogate dziedzictwo architektoniczne. 
Budowle zaprojektowane przez charlesa Rennie 
Mackintosha stanowią wizytówkę miasta.

Mieszka tu liczna społeczność studencka, rośnie  
też popularność miasta wśród turystów.

Dundee
MIASTO ODKRYĆ

Dundee leży między Aberdeen i 
Edynburgiem.

„Miasto odkryć”, jak sugeruje sam 
tytuł, ma fascynującą historię związaną z 
innowacjami i stanowi centrum szkockiego 
przemysłu gier komputerowych.
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SZKOCJA 
szczyci się swoją 
zróżnicowaną ofertą 
mieszkaniową, która jest w 
stanie spełnić oczekiwania 
każdego – wielbicieli wiejskich 
chat, eleganckich domów 
miejskich w stylu georgiańskim, 
czy też nowoczesnych mieszkań 
w samym centrum miasta.

Na każdym kroku można 
spotkać przykłady kultowych, 
typowo szkockich form 
architektonicznych, stanowiących 
tak istotny element tożsamości 
narodowej. Począwszy od budowli 
zaprojektowanych przez Charlesa 
Rennie Macintosha w Glasgow i 
okazałych budynków z piaskowca 
na Nowym Mieście w Edynburgu 
po historyczne zagrody typowe 
dla regionu wyżyn, Szkockie 
dziedzictwo wyraża się poprzez 
architekturę.

Ale niezależnie od typu i stylu 
domu, w którym zdecydujesz 
się zamieszkać, nigdy nie 
oddalisz się zbytnio od spokoju 
i uderzającego piękna szkockiej 
prowincji lub intensywności życia 
kulturalnego, towarzyskiego i 
handlowego  szkockich miast.

W centrach szkockich miast, 
gdzie powierzchnia jest na wagę 
złota, łatwiej znaleźć mieszkanie 
niż dom, którego mieszkańcy 
i tak zwykle dzielą ogród z 
sąsiadami. Stanowi to tradycyjny 
aspekt szkockiego życia w 
mieście, a wiele mieszkań ma 
powierzchnię porównywalną z 
powierzchnią domu. 

Praca w mieście nie oznacza 
jednak konieczności mieszkania 

w nim. 
Znakomita 
infrastruktura transportu 
publicznego zdecydowanie 
ułatwia dojazdy z miasta na wieś.

Rynek nieruchomości w 
Szkocji umożliwia zarówno 
zakup mieszkania, jak i jego 
wynajem. Jeśli wolą Państwo 
dokonać zakupu, ale nie znacie 
lokalnego rynku, dobrym 
pomysłem bywa tymczasowy 
wynajem mieszkania, by dać 
sobie czas na lepsze zbadanie 
rynku i dostępnych możliwości. 
Mieszkanie można bez problemu 
wynająć na krótki okres, a 
dobrze znający miejscowy rynek 
agent nieruchomości chętnie 
pomoże w znalezieniu lokum 
odpowiadającego Państwa 
potrzebom.

Posiadanie mieszkania 
na własność jest w Szkocji 
popularne, a w związku z 
utrzymującą się od kilku lat 
sytuacją ekonomiczną, obecnie 
można kupić atrakcyjne 
nieruchomości za stosunkowo 
niską cenę. Jeśli właśnie tak 
zamierzacie Państwo zrobić, 
banki i towarzystwa budowlane 
często pożyczają część środków 
na zakup nieruchomości. 
Niemniej jednak bardzo wiele 
zależy od ich oceny finansów 
potencjalnego kredytobiorcy.

Udzielanie kredytów 
hipotecznych na pełną wartość 
nieruchomości (często określane 
jako kredyty hipoteczne na 100 
procent wartości) jest obecnie 

rzadkością. 
Instytucje udzielające 
kredytu zwykle wymagają od 
kredytobiorcy wniesienie co 
najmniej 15-procentowego 
wkładu własnego.

Gdybyście potrzebowali 
Państwo konkretnych 
wskazówek, dostępne 
rozwiązania wyjaśni Państwu 
niezależny doradca finansowy, 
który za niewielką opłatą 
często udziela też pomocy 
przy załatwieniu formalności 
związanych z kredytem.

Warto pamiętać, że z 
zakupem nieruchomości 
zwykle wiążą się pewne koszty 
administracyjne, prowizja dla 
instytucji udzielającej kredytu 
hipotecznego oraz wynagrodzenie 
prawnika zajmującego się 
obsługą prawną transakcji. 
W zależności od regionu i 

indywidualnej sytuacji 

Troska 
miejscowych 
społeczności o 
bezpieczeństwo

zaciszeDomowe
Jeśli szukasz swojego miejsca do życia,  
masz wiele opcji do wyboru

Oferta mieszkaniowa jest niezwykle zróżnicowana: 
od ogromnych domów wolnostojących…

PORZĄDEK PUBLIcZNY
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Przestępczość w Szkocji jest 
niska i spada, co sprawia, że 
jest to niezwykle bezpieczne 
miejsce do życia, pracy i 
nauki. Funkcjonariusze ośmiu 
regionalnych służb policji 
zazwyczaj nie noszą broni i są 
lubianymi i zaufanymi członkami 
swoich społeczności.

Duch dbania społeczności 
o bezpieczeństwo przejawia się 
również w licznych programach 
sąsiedzkich patroli. W skład 
takich patroli wchodzą ochotnicy, 
którzy współpracują z policją na 
rzecz poprawy bezpieczeństwo, 
zgłaszając wszelkie podejrzane 
sytuacje.

Według danych 
opublikowanych przez szkocki 
rząd liczba przestępstw 
zanotowanych w latach 
2008/2009 - 2009/2010 spadła 
o 10%. W tym roku oczekuje się 
jej dalszego spadku.

Za działalność przestępczą 
wymierzane są różne kary, 
począwszy od grzywny lub 
nakazu wykonania pracy 
społecznej po karę więzienia.

System sprawiedliwości 
został opracowany z myślą 
o zapewnieniu powszechnej 
dostępności. Porady prawnej 
można zasięgnąć z wielu 
niezależnych bezstronnych 
źródeł. Na początek warto 
zgłosić się do Szkockiego 
Biura Informacji Obywatelskiej 
(Citizen’s Advice Scotland (www.
cas.org.uk)), którego pracownicy 
albo sami udzielą odpowiedzi 
na Państwa pytania lub odeślą 
Państwa do kogoś, kto będzie w 
stanie to zrobić. 



ŻYC
IE

11

kupującego, może być wymagane wniesienie 
opłaty skarbowej, czyli zapłacenie podatku od 
sprzedaży nieruchomości.

Znalezienie nieruchomości na sprzedaż 
z danego rejonu nie jest trudne, ponieważ 
agenci nieruchomości i prawnicy zajmujący 
się obsługą sprzedaży nieruchomości często 

publikują swoje pełne oferty na tych samych 
specjalistycznych stronach internetowych. 
Umożliwia to potencjalnym klientom 
wyszukanie ofert z całego rynku według 
obszaru, ceny, wielkości nieruchomości lub 
innych kryteriów.

W Szkocji każda nieruchomość 
przeznaczona do celów mieszkaniowych 
ma sporządzony przez niezależny organ 
dokument oceniający ją według ustalonych 
kryteriów (tzw. Home Report).

Jeśli na przykład dach domu będzie 
wkrótce wymagać remontu, taka informacja 
znajdzie się w Home Report, który także 
zawiera wycenę rynkową nieruchomości.

zacisze

po klasyczne szkockie mieszkania czynszowe w miejskich 
blokach

„Agenci nieruchomości i prawnicy zajmujący 
się obsługą sprzedaży nieruchomości często 
publikują swoje pełne oferty na tym samym 
portalu internetowym”

Więcej informacji na temat szukania 
mieszkania w Szkocji znajdziesz na: www.
talentscotland.com/housing

ZGŁęB TEMAT… 

Tomasz Woszczyna jest piekarzem. 
Pracuje dla sieci supermarketów ASDA. 
Do Szkocji przyjechał z Polski w 2005 roku 
wraz z żoną Marzeną. Pochodzą z małego 
przemysłowego miasta Szczakowa na Śląsku.

co skłoniło cię do przyjazdu do szkocji? 
W Polsce było trudno znaleźć pracę, 
a miałem kilkoro przyjaciół, którzy 
wcześniej wyjechali do Szkocji i znaleźli tu 
zatrudnienie. Na początek przyjechałem tu 
sam, spodziewając się, że nie będzie łatwo. 
Byłem jednak zdecydowany dać z siebie 
wszystko i w ciągu tygodnia udało mi się 
znaleźć pracę.

Jak podoba ci się życie w szkocji? 
Najpierw pracowałem w Au Gourmand, 
niezależnej piekarni. Panowała tam 
naprawdę przyjazna atmosfera. Niedawno 
przeniosłem się jednak do dużego 
supermarketu, ponieważ chcę więcej czasu 
spędzać w domu z rodziną, zwłaszcza teraz, 
gdy mamy dwóch synów. Zatem trochę 
mniej czasu spędzam w pracy przy piecach 
piekarniczych, a trochę więcej w domu z 
Marzeną i chłopcami.

co podoba ci się w szkockim stylu życia? 
Sposób życia i swobodna atmosfera. Jeśli 
jesteś gotowy ciężko pracować, możesz 
tu cieszyć się życiem. Ludzie są do nas 
przyjaźnie nastawieni i otwarci, dzięki czemu 
mogliśmy nawiązać przyjaźnie zarówno ze 
Szkotami jak i Polakami. Podoba nam się 
życie tutaj. Dzieci mają mnóstwo zajęć, 
przez co i my ciągle mamy co robić. W 
Szkocji dzieci mają mnóstwo możliwości, a 
my myślimy także o ich przyszłości.

co będzie z wami w przyszłości?
Sporo o tym rozmawiamy i wydaje się nam, 
że zostaniemy w Szkocji. Chłopcy dobrze 
sobie radzą w szkole. Poza tym możemy 
często odwiedzać nasze rodziny. Powtarzają 
nam, że za każdym razem, gdy nas widzą, 
stajemy się coraz bardziej „szkoccy”!

Tomasz 
zakłada dom 
w Szkocji

FAMILIES
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Od czasu wejścia Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 roku mieszkańcy 
tego kraju mają możliwość swobodnego 
podróżowania, osiedlania się i podejmowania 
pracy w innych krajach europejskich – przy 
czym Szkocja cieszy się wśród Polaków 
szczególną popularnością.

Szacuje się, że obecnie w Szkocji mieszka 
wiele tysięcy Polaków, a ich obecność 
pozytywnie wpływa na cały region i jego 
gospodarkę.

Zaangażowania Rządu Szkocji na 
rzecz wzmocnienia związków między tymi 
dwoma krajami dowodzi fakt, że minister 
spraw zagranicznych Szkocji specjalnie 
odwiedził Polskę, aby zaprezentować biuletyn 
informacyjny w języku polskim opracowany 
z myślą o osobach rozważających wyjazd do 
Szkocji. Mają Państwo przed sobą poprawione 
wydanie biuletynu, w którym znajdziecie 
Państwo wiele istotnych informacji na temat 
życia, pracy i nauki w Szkocji oraz dane 
kontaktowe do wielu szanowanych organizacji 
zrzeszających polską społeczność w Szkocji.

Początki kontaktów między Szkocją a 
Polską sięgają 1720 roku i Karola Edwarda 
Stewarta nazywanego Bonnie Prince Charlie 
(ang. Śliczny Książę Karolek) który był 
jakobickim pretendentem do tronu Szkocji. 
Jego matką była Klementyna Sobieska, 
wnuczka Jana Sobieskiego, króla Polski.

Gorąco  
witamy

W mniej odległych czasach, w okresie II 
Wojny Światowej, oba kraje nawiązały bardzo 
ścisłą współpracę. W 1940 roku niedobitki 
polskich wojsk stacjonowały w Szkocji, gdzie 
zostały przegrupowane pod wodzą gen. 
Sikorskiego, premiera polskiego rządu na 
uchodźctwie i dowódcy sił zbrojnych. Łącznie 
stacjonowało w Szkocji 50 000 żołnierzy, a 
po wojnie 10 000 z nich zdecydowało się tu 
pozostać i osiedlić.

Polacy odwiedzający Szkocję są często 
zaskoczeni liczbą sklepów, supermarketów, 
kawiarni, barów, restauracji, klubów 
towarzyskich i kościołów stanowiących 
integralną część szkockiego krajobrazu. 
W ostatnich latach w ofertach dużych sieci 
supermarketów pojawiły się polskie produkty.

Wiele kawiarni i klubów towarzyskich 
pierwotnie powstało jako miejsca spotkań dla 
dawnych towarzyszy broni, w których mogli 
oni powspominać stare dzieje. Te lokalne 
grupy w dalszym ciągu odgrywają ważną rolę 
w społeczeństwie, dbając o pamięć szkockich 
i polskich wojskowych oraz kobiet poległych 
podczas II Wojny Światowej.

Wraz z osiedlaniem się na terenie  

ŻYC
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Przydatne witryny internetowe w języku 
polskim
• „Szkocka” witryna internetowa:www.
szkocja24.pl
• www.edinburgh.com.pl

WIęcEJ NA… 
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Chociaż obecnie to Polacy licznie 
przybywają do Szkocji, by odkrywać nowe 
możliwości, w przeszłości nie zawsze tak 
było: w XVII wieku Polska była uznawana 
przez Szkotów za idealne miejsce na 
rozpoczęcie nowego życia!

W tym okresie swoboda religijna i 
możliwości handlowe przyciągnęły do 
Polski 40 000 Szkotów, w tym wielu 
najemników, którzy walczyli w szeregach 
polskiej armii.

Niektórzy spośród szkockich 
imigrantów zdobyli w Polsce wysoką 
pozycję społeczną, np. Alexander 
Chalmer z Aberdeen czterokrotnie został 
wybrany na burmistrza Warszawy… a 
Robert Gordon, który zgromadził fortunę 
jako kupiec w Gdańsku, a później jako 
bogaty człowiek powrócił do Szkocji, 
gdzie założył instytucję, która z czasem 
przekształciła się w Robert Gordon 
University w Aberdeen.

Druga fala szkockiej emigracji 
przypadła na XIX wiek i dotyczyła 
wykwalifikowanych szkockich inżynierów, 
rolników i rzemieślników.

Związki Szkocji 
z Polską
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Szkocji coraz liczniejszej rzeszy Polaków 
organizacje te zaczęły na nowo tętnić życiem 
i dzięki wzajemnemu zainteresowaniu 
pomagają w nawiązaniu silniejszych więzi 
między krajami. Dwa aktywnie działające 
ośrodki to Sikorski Polish Club w Glasgow 
oraz Scottish Polish Cultural Association 
(Szkocko-Polskie Towarzystwo Kulturalne) 
w Edynburgu, dzięki którym Polacy i Szkoci 
mają okazję razem degustować polskie 
jedzenie i napoje oraz uczestniczyć w różnych 
wydarzeniach kulturalnych. Działają nawet 
szkoły sobotnie, w których mieszkające w 
Szkocji dzieci mogą uczyć się języka  
polskiego oraz zdobywać wiedzę na temat 
kraju swoich przodków.

Do organizacji zachęcających do 

zacieśniania więzi między tymi dwoma 
krajami należą także Polish Cultural Festival 
Association (www.polishculturalfestival.
org.uk), Brytyjsko-Polska Izba Handlowa 
(www.bpcc.org.pl). Ponadto działają liczne 
strony internetowe, np. www.szkocja24.pl, 
a nawet ma miejsce oficjalna współpraca 
miast partnerskich z obu krajów:Edynburga 
i Krakowa; Perth i Bydgoszczy; Inverness i 
Opola; oraz Falkirk i Lublina.

Nic więc dziwnego, że coraz więcej 
Polaków dochodzi do wniosku, że Szkocja ma 
im wiele do zaoferowania, m.in. edukację na 
najwyższym poziomie, wysoką jakość życia, 
fantastyczne miasta i zapierające dech w 
piersiach krajobrazy… No i oczywiście  
słynną szkocką gościnność.
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Podobnie jak w innych krajach europejskich, 
w Szkocji trudno żyć bez konta bankowego. 
Pracodawcy wolą wypłacać wynagrodzenie 
bezpośrednio na konto. Ponadto posiadanie 
konta ułatwia płacenie rachunków i 
regulowanie innych opłat.

W Szkocji działają trzy główne banki: The 
Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds/HBOS 
oraz Clydesdale. Chociaż rachunek bieżący 
można założyć w dowolnym brytyjskim 
banku, w tym w HSBC, Barclays czy 
Co-operative Bank, należy zastanowić się, 
czy zależy nam na dostępie do dużej sieci 
szkockich oddziałów.

Założenie konta bankowego przez 
obcokrajowca powinno być bardzo proste, 
pod warunkiem posiadania przy sobie 
odpowiednich dokumentów. Podobnie jak 
w przypadku obywateli Wielkiej Brytanii 
bank poprosi o przedstawienie dowodu 
tożsamości ze zdjęciem, na przykład 
paszportu lub dowodu osobistego 
wydanego w kraju pochodzenia. Zostaniecie 
też Państwo poproszeni o przedstawienie 
dowodu aktualnego miejsca zamieszkania, 
którym może być na przykład rachunek za 
prąd lub gaz.

W związku z surowymi 
międzynarodowymi przepisami mającymi 
na celu zapobieganie praniu brudnych 
pieniędzy, okres rozpatrywania wniosku 
może być dłuższy, jeśli osoba wnioskująca 
pochodzi z kraju uznawanego za kraj 
wysokiego ryzyka.

Po zaakceptowaniu wniosku przez 
bank zostaniecie Państwo posiadaczami 
podstawowego rachunku bieżącego i 
otrzymacie książeczkę czekową i kartę 
debetową. Większość sklepów i serwisów 
internetowych przyjmuje płatności kartą 
debetową, chociaż zdarza się, że mniejsze 
sklepy pobierają dodatkową opłatę za 
taką płatność. Kartą debetową można też 
wypłacać gotówkę z bankomatów.

W przeciwieństwie do wielu krajów, w 
Wielkiej Brytanii, dopóki saldo konta jest 
dodatnie, usługi bankowe są zazwyczaj 
bezpłatne.

Załóż osobiste 
konto bankowe

FINANSE OSOBISTE



NIEZlICZONE szkockie 
festiwale przez cały rok 
przyciągają do kraju tłumy 
turystów pragnących obcować 
z tym, co najlepsze w świecie 
muzyki, filmu i literatury.

Każdego lata największe 
nazwiska muzyczne zjeżdżają 
do Balado w Kinross-shire. 
Publiczność ma okazję oglądania 
takich zespołów, jak Coldplay 
czy Foo Fighters grających 
na scenie głównej podczas 
festiwalu T in the Park, jednego 
z najpopularniejszych letnich 
festiwali muzycznych, który 
ostatnio w plebiscycie Music 
Week Awards 2011 został uznany 
za Festiwal Roku.

Innym przyciągającym tłumy 
festiwalem muzycznym jest 
Rock Ness, odbywający się w 
przepięknej scenerii na tle jeziora 
Loch Ness, oraz Wickerman 
Festival, w którym bardzo 

widoczne są wpływy muzyki 
folkowej, odbywający się co roku 
w okręgu Dumfries and Galloway.

W kraju jest także 
organizowanych szereg 
festiwali pozwalających na 
zaprezentowanie szerszej 
publiczności osiągnięć 
szkockich artystów, na 
przykład festiwal książki w 
Glasgow o nazwie Aye Write!, 
oraz wielkie międzynarodowe 
festiwale filmowe, które w celu 

zaprezentowania najlepszych 
produkcji przyciągają do Glasgow 
i Edynburga największe gwiazdy 
kina.

Niewątpliwie największymi 
festiwalami przyciągającymi 
najszerszą międzynarodową 
publiczność są odbywające się 
w Edynburgu: International 
Festival oraz Fringe Festival. 
Odbywają się w sierpniu i można 
na nich zobaczyć przeróżne 
formy artystyczne, od spektakli 
teatralnych i tanecznych po 
przedstawienia uliczne, spektakle 
operowe, występy kabaretowe, 
wystawy i komedie.

W Szkocji odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych 
i sportowych, które nie pozwalają się nudzić  
przez cały rok  

Szkocja 
ma talent 

Sławny na cały świat 
edynburski festiwal  
Fringe przyciąga turystów  
z całego świata

„Innym przyciągającym tłumy 
festiwalem muzycznym jest 
Rock Ness, odbywający się w 
przepięknej scenerii” 

Czas na dobrą 
zabawę
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FESTIWALE

SZKOcKA SZTUKA

Odwiedź  www.visitscotland.
com, aby na bieżąco śledzić 
wydarzenia kulturalne

ZGŁęB TEMAT… 



Szkocja może pochwalić się 
imponującym dorobkiem kulturowym 
w dziedzinie muzyki klasycznej, tańca  
i teatru, co sprawia, że jest 
prawdziwym liderem w dziedzinie 
sztuk scenicznych, zarówno 
klasycznych, jak i współczesnych.

Ze Szkocji pochodzą światowej 
klasy talenty aktorskie, jak np. Sean 
Connery i Brian Cox (na zdjęciu), 
a także wielu aktorów młodego 
pokolenia, w tym artyści, którzy szlify 

zdobywali na deskach teatralnych, 
m.in. Kelly MacDonald i James 
MacAvoy. Ma to swoje odbicie we 
współczesnym teatrze, który także dba 
o rozwój miejscowych talentów.

Takie teatry, jak Kings Theatre 
w Glasgow, His Majesty’s Theatre w 
Aberdeen, The Edinburgh Playhouse 
i Edinburgh’s Royal Lyceum Theatre 
wystawiają najlepsze oryginalne sztuki  
teatralne oraz przedstawienia uznane 
na całym świecie, np. Legally Blonde 

(Legalna blondynka) oraz We Will 
Rock You.

Szkocja ma także własną, 
występującą na całym świecie, grupę 
baletową Scottish Ballet z siedzibą w 
Glasgow, której ostatnie produkcje 
to m.in. współczesna wersja Alicji w 
Krainie Czarów.

Muzyka zajmuje w szkockiej 
tożsamości narodowej bardzo ważne 
miejsce, co znajduje odbicie w 
profesjonalizmie szkockich orkiestr i 

zespołów grających muzykę klasyczną.
Niezależnie od tego, czy  

chodzi o muzykę klasyczną,  
film, literaturę, taniec czy teatr, Szkocja 
może pochwalić  
się  wybitnymi  
osiągnięciami na  
skalę światową, co  
sprawia, że na scenie 
międzynarodowej jest  
ona prawdziwym  
liderem.

Szkocja oferuje wiele możliwości 
uprawiania przez cały rok różnych 
dyscyplin sportowych i innych 
form spędzania czasu wolnego.

Są tu znakomite warunki 
do gry w golfa, a po całym kraju 
są rozsiane jedne z najlepszych 
i najbardziej ekskluzywnych pól 
golfowych na świecie. Wiele 
lokalnych władz w całej Szkocji 
prowadzi programy typu „paszport 
do gry” uprawniające uczestników 
do określonej liczby rund 
na polach biorących 
udział w programie.

Dla osób wolących 
podziwiać zapierające dech 
w piersiach piękno 
szkockiej 
przyrody 
znakomitym 
pomysłem 
na spędzenie 
czasu na świeżym 
powietrzu 
jest jazda na 
rowerze. W Szkocji 
jest siedem górskich tras 
rowerowych, tzw. 7stanes o 
zróżnicowanych poziomach 
trudności. Niezależnie 
od posiadanego 
doświadczenia, 
niezapomniane przeżycia 
gwarantowane.

Jeśli wolą Państwo 
spokojniejsze formy 
spędzania czasu wolnego, 
z pewnością zainteresuje 
Państwa fakt, że 
Szkocja jest znana ze 
znakomitych warunków 

do wędkowania. W rzekach aż roi 
się od łososi. Część rzek przebiega 
na terenach prywatnych, więc 
aby móc w nich łowić, konieczne 
jest zdobycie pozwolenia. 
Niezależnie od tego macie 
Państwo pewność, że wędkując w 
Szkocji, przebywacie w najbardziej 
urokliwych miejscach na świecie.

Osobom żądnym bardziej 
intensywnych wrażeń proponujemy 
surfing. Wody wschodniego 
wybrzeża Szkocji przyciągają 
entuzjastów surfowania od lat 
60-tych. Co roku w Thurso są 
organizowane zawody surfingowe 
O’Neill Highland Open, znane 
jako zawody odbywające się w 
najzimniejszych warunkach na 

świecie, w których udział 
biorą najlepsi światowi 
zawodnicy.

Wraz z nadejściem 
zimy, czas włożyć ciepłe 
ubrania, wyciągnąć narty 

lub deskę snowboardową 
i udać się do jednego 
z pięciu szkockich 
ośrodków narciarskich 
w regionie Highlands, by 

świetnie się tam bawić.
Niezależnie od pory 

roku i Państwa upodobań, 
Szkocja oferuje mnóstwo 

sposobów aktywnego 
spędzania czasu wolnego.

Aktywność na 
świeżym powietrzu
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SPORT

Więcej inspiracji na 
www.visitscotland.com

ZGŁęB TEMAT… 
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Urodzona w Polsce Beata Kaczmarek 
przyjechała do Szkocji, by podjąć tu pracę jako 
opiekunka do dzieci. Z czasem udało się jej 
podszkolić angielski i zdobyć nowe kwalifikacje, 
dzięki czemu dziś cieszy się swoją wymarzoną 
pracą na rzecz Rządu Szkocji.

Beata opowiedziała TalentScotland o swoim 
wyjeździe z Polski do Szkocji oraz o swoim 
nowym życiu w Edynburgu.

Czy możesz powiedzieć kilka słów o sobie?
Urodziłam się i wychowałam w Bydgoszczy, 
mieście położonym w północnej części Polski. 
Studiowałam prawo na uniwersytecie. Jeszcze 
w czasie studiów sporo podróżowałam, a po 
zakończeniu nauki ciągle pragnęłam zobaczyć 
jeszcze trochę świata.

Pomyślałam sobie, że dobrze byłoby 
podszkolić angielski, pracując w charakterze 
opiekunki do dzieci. Wyjechałam z Polski w 
2003 roku. Najpierw udałam się w okolice 
Londynu. Wkrótce jednak natrafiłam na 
ofertę pracy w wiejskim rejonie  hrabstwa 
Perthshire. Stwierdziłam, że to dobry pomysł, 
bo perspektywą mieszkania w Szkocji zawsze 
wydawała mi się atrakcyjna.

Wychowałam się w mieście, a więc życie 
na wsi było dla mnie zupełnie nowym 
doświadczeniem. Ale okolica była wprost urocza, 
a ludzie, których tam poznałam niezwykle 
otwarci i serdeczni.

Co skłoniło Cię do porzucenia pracy w 
charakterze opiekunki do dzieci?
W ciągu tych kilku lat udało mi się znacząco 
podszkolić angielski, postanowiłam więc 
zadbać o swój rozwój zawodowy. A to oznaczało 
konieczność zdobycia nowych kwalifikacji. 
Przeprowadziłam się do Falkirk, gdzie 
rozpoczęłam dwuletnie studia o specjalizacji 
opieka społeczna. Później pracowałam na 
rzecz organizacji charytatywnej pomagającej 

bezdomnym w Edynburgu. Zajmowałam się 
udzielaniem porad dla osób niepełnosprawnych.

W 2009 roku znalazłam ofertę pracy dla 
Rządu Szkocji w dziale personalnym. Zdałam 
sobie sprawę, że to wymarzona praca dla 
mnie. To ogromna organizacja, która zapewnia 
szerokie możliwości szkolenia i świetne 
perspektywy rozwoju zawodowego. Naprawdę 
mi się tu podoba.

Jak podoba Ci się życie w Edynburgu?
Uwielbiam Edynburg, to takie ciekawe miasto, 
tyle się tu dzieje. Z drugiej strony Edynburg jest 
tak pięknie położony, że można bez problemu 
udać się nad morze lub wybrać się na spacer po 
wzgórzach.

Na początku nikogo tu nie znałam. Jednak w 
wolnym czasie sporo działałam charytatywnie, 
dzięki czemu poznałam dużo osób. Poza tym 
uczęszczałam na lekcje tańca, które także 
pozwoliły mi nawiązać wiele nowych znajomości. 
Trzeba zdobyć się na wysiłek, by wyjść z domu, 
do ludzi. Teraz mam tu wielu przyjaciół.

Co chciałabyś powiedzieć osobom myślącym 
o podjęciu pracy w Szkocji?
Jest bardzo dużo możliwości znalezienia dobrej 
pracy w Szkocji, ale trzeba podjąć pewien wysiłek 
i aktywnie poszukać zatrudnienia – no i być 
cierpliwym. Zajęło mi to trochę czasu, ale mam 
teraz pracę, którą naprawdę lubię i która daje mi 
fantastyczne perspektywy rozwoju zawodowego. 
Dobrze się tu czuję się: Szkocja to moje miejsce 
do życia. 

Moja historia Beata Kaczmarek

Fantastyczne

Wykorzystano surowce wtórne
Tę publikację wydrukowano na papierze  
w 80% pochodzącym z makulatury.
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