
Witamy!
Zapraszamy Was serdecznie do zapoznania się z
czerwcowym programem naszego Centrum.

Harmonogram wydarzeń czerwiec 2019  
 
02.06 (niedziela)  
12.00-18.00 Dzień Dziecka / Piknik rodzinny na Newtonplein w Hadze 
  
07.06 (piątek)  
19.00 Fitness z Sandrą 
20.00 Klub Książki 
                       
 14.06 (piątek)   
19.00 Fitness z Sandrą 
20.00 Polka / Polak poszukiwana(y)! – Praca dla Polaków w Hadze 
 
21.06 (piątek)    
19.00 Fitness z Sandrą 
20.00 Rozwój zawodowy: jak zmotywować się do działania? 
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28.06 (piątek)   
19.00 Fitness z Sandrą 
20.00 Warsztat kreatywny z rysunku żurnalowego i ilustracji z Agatą

Polski Dzień Dziecka 
niedziela 2 czerwca

Serdecznie zachęcamy Was do wzięcia udziału w drugiej już edycji rodzinnego
festynu z okazji Dnia Dziecka na Newtonplein w Hadze. Świętujemy po polsku i
zapraszamy Was z całą rodziną! Będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych,
bogaty program artystyczny i oczywiście typowo polskie jedzenieJ
 

Data: 2 czerwca (niedziela) 
Miejsce: Newtonplein, Haga. 
Godz: 12.00 do 18.00 
Wstęp wolny.
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Klub Książki

Tym razem zapraszamy na spotkanie z Katarzyną Bziuk, autorką niezwykłych bajek
dla dzieci i dla dorosłych „Zawsze sięgaj gwiazd". Porozmawiamy o tym, jak „bajki
piszą się same“ i dlaczego jest to książka inna niż wszystkie. 
 
Zapraszamy 7 czerwca o godz. 20:00 
 
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/820362518319886/?ti=as
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Polka / Polak poszukiwana(y)! 
Praca dla Polaków w Hadze

piątek 14 czerwca

Jeśli szukasz pracy, chcesz ją zmienić lub marzysz o takiej, która byłaby bliższa
Twojemu wykształceniu to jest to spotkanie dla Ciebie. O pracy opiekunki
okołoporodowej (kraamzorg), coach’a rodzinnego (gezinscoach), opiekunki osób
starszych i kierowcy komunikacji miejskiej, do których pilnie poszukiwani są Polacy,
opowiedzą pracownicy kraamzorg Anne, Royal Thuis, HTM i Centrum voor
Jeugd en Gezin. Będzie też można skorzystać z indywidualnej konsultacji naszych
gości.
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Rozwój zawodowy: 
jak zmotywować się do działania? 

piątek 21 czerwca

Jak odnaleźć w sobie to, co motywuje nas do działania? Jak określić sobie cele i
znaleźć motywację do ich osiągnięcia? Jak radzić sobie w chwilach, kiedy dążenie
do celu staje się trudne i jak takie doświadczenia wpływają na naszą dalszą drogę?
Swoją wiedzą na ten temat podzielą się z nami trzy fantastyczne Polki: Aleksandra
Wróbel – manager z wieloletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi i ich rozwojem
zawodowym, oraz Kasia i Patrycja, które opowiedzą nam o swoich ścieżkach
rozwoju zawodowego w Holandii.

Warsztaty z rysunku żurnalowego
piątek 28 czerwca
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28 czerwca Agata Tkaczyk zaprasza wszystkich zainteresowanych modą i nie tylko
na naukę podstaw rysunku żurnalowego i ilustracji.
 
Startujemy o godz. 20:00. 
 
Więcej informacji wkrótce na naszej stronie na Facebooku: 
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-
2357679464512824/

Serdecznie zapraszamy Panie we wszystkich grupach wiekowych! Nasz
program jest ułożony tak, aby każda z Was mogła u nas znaleźć coś dla siebie.

Jednocześnie zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do
polubienia naszego fanpage'u – znajdziecie tam aktualności dotyczące naszej
działalności i szczegóły organizowanych przez nas spotkań.
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Do zobaczenia w POLCE! 

Copyright © 2019, All rights reserved. 
Polka- Centrum voor Poolse Vrouwen in Segbroek 

 
Nasz adres e-mail: 

polka.segbroek@gmail.com 
 

Chcesz zmienić ustawienia otrzymywanych od nas wiadomości? 
Tutaj możesz zaktualizować swój profil lub wypisać się z listy. 
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