
Witaj <<Imię>>!

Czas biegnie nieubłaganie. Za nami już dawno wakacje, pierwsze urodziny

Polki... Jesień powoli zbliża się ku końcowi. 

Uwierzycie, że już lada dzień odwiedzi nas Sinterklaas, a za niecały miesiąc

Boże Narodzenie? Święta te dla większości Polaków to najpiękniejszy czas w

roku: choinka, śpiewanie kolęd, zapach pieczonych pierniczków i uroczysta

kolacja wigilijna… 

 

Zanim jednak pochłonie Was szał przedświątecznych przygotowań, chcemy

Was jeszcze w grudniu zaprosić do odwiedzenia naszego Centrum Kobiet

"Polka".

Harmonogram na grudzień
 

06.12 19:00 Salsa dla pań
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piątek

 

 
20:00 Krąg kobiet

 20:00 Klub książki

13.12 

piątek

 

19:30 Spotkanie świąteczne. Warsztaty „Zrób to sama“:

stroik

przestrzenna kartka świąteczna „exploding box“

satynowa bombka

  

Salsa dla pań 

piątek, 6 grudnia

Warsztaty tańca specjalnie dla kobiet. Dla tych śmigających z uśmiechem po
weselnych parkietach, jak i dla tych bardziej nieśmiałych – zapraszamy Was
wszystkie, potańczymy razem :) 
 
Kiedy: 6 grudnia, godzina 19.00 
Koszt: 2 euro.
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Klub książki 

piątek, 6 grudnia

Jak w każdy pierwszy piątek miesiąca zapraszamy do Klubu Książki. Tym razem
porozmawiamy m.in. o tym, czy z pisarstwa da się wyżyć – na podstawie ostatnio
opublikowanego w prasie rankingu najlepiej zarabiających polskich pisarzy. Będzie to
nasze ostatnie spotkanie przed świętami, więc na pewno nie zabraknie pomysłów
na książkowe prezenty pod choinkę oraz jak zawsze Polecanki – Wymienianki.

Kiedy: 6 grudnia ,godzina 20.00

Wstęp bezpłatny.
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Krąg kobiet 

piątek, 6 grudnia

Zapraszamy serdecznie na spotkanie w Kręgu Kobiet. Tym razem spontanicznie i
bez przygotowań tematycznych. Mamy dla Was gorącą herbatę i kawę, coś
słodkiego, ciepłe słowo, ramię sąsiadki do przytulenia:) Spotkajmy się,
porozmawiajmy, pośmiejmy się, wymieńmy się dobrą radą lub przepisem na
ciasto. Zobaczymy, gdzie nas ta spontaniczna rozmowa zaprowadzi. W roli
gospodyni: Iza Franssen.

Kiedy: 6 grudnia, godzina 20.00

Wstęp bezpłatny.
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Warsztaty świąteczne w trzech odsłonach 

piątek, 13 grudnia

Na ostatnim spotkaniu w tym roku z pewnością poczujecie świateczną atmosferę.
Zapraszamy na warsztaty rękodzielnicze, które pozwolą Wam samodzielnie
wytworzyć piękne, oryginalne ozdoby bożonarodzeniowe: kartki, stroiki oraz
bombki. Podczas dwugodzinnego spotkania możecie wziąć udział w każdym z
interesujących Was warsztatów, poszukać inspiracji do własnych działań twórczych,
a przede wszystkim kreatywnie odpocząć i oderwać się od przedświątecznego
zgiełku.

Bombki ze wstążek: bombki wstążkowe ręcznie robione metodą karczochową.
Praca nad bombką wymaga cierpliwości i dokładności, ale pod okiem Magdaleny
wykonamy tę ozdobę od początku do końca, a efekt będzie niesamowity.

“Wybuchowe pudełko”: niestandardowa, przestrzenna kartka świąteczna
(exploding box). Taką kartkę można podarować w prezencie, wkładając do niej
drobny upominek. Prowadząca Sylwia – rękodzielniczka wszechstronna i
wielozadaniowa, jej prace można śledzić na facebooku: Freubel Fee.

Stroiki świąteczne: wykonamy wieńce, które zawieszone na drzwiach wejściowych
wprawiają domowników i gości w odświętny nastrój. Podstawą tradycyjnego stroika
świątecznego są gałązki igliwia, a dodatki, które dobierzemy, zależą tylko od naszej
kreatywności i wyobraźni. Do stroików możemy dodać szyszki, orzechy włoskie,
wstążki, ozdoby choinkowe itp. Warsztaty poprowadzą Marta i Ewa.
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Kiedy: 13 grudnia, godzina 19:30

Koszt: 3 euro.

 

Wszystkie własnoręcznie wykonane dekoracje będą Wasze. Spoglądając na nie
w okresie świątecznym, pomyślcie ciepło o Polce, naszym wspólnym miejscu, i
powróćcie do nas w styczniu 2020 roku, wypoczęte, zrelaksowane, stęsknione.
10.01.2020, godzina 19.00 – już teraz wpiszcie w kalendarz.

Znacie już nasze plany na grudzień, wróćmy

jeszcze na chwilę do dwóch wyjątkowych

wydarzeń minionego listopada.

Pierwszy jubileusz Polki

8 listopada świętowałyśmy pierwszy rok działalności Centrum Polskich Kobiet
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POLKA. Nasze drzwi były otwarte, jak zawsze, dla każdej z Was, zaprosiłyśmy
również przedstawicieli polskiego konsulatu, gminy Haga oraz zaprzyjaźnionych
instytucji: VoorWelzijn, Centrum voor Jeugd en Gezin, Het Leger des Heils, Haagse
Hogeschool i Haags Verhaal.

Po wzniesionym toaście i podsumowaniu tego wyjątkowego roku popłynęły ze
wszystkich stron gorące życzenia dalszego zapału do działania oraz gratulacje z
dotychczasowych osiągnięć. To przemiłe i ogromnie motywujące: tyle ciepłych
słów, komlpementów, gratulacji i uśmiechów.

Dopełnieniem wyjątkowej aktmosfery przyjęcia urodzinowego był przepyszny tort i
poczęstunek przygotowany przez nasze niezawodne i utalentowane
wolontariuszki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność na naszych pierwszych
urodzinach; za życzenia, gratulacje i kwiaty. Dziękujemy również sponsorom i
wszystkim wolontariuszkom, dzięki którym zorganizowanie naszej imprezy było
możliwe.

Do zobaczenia na kolejnych urodzinach już niespełna za rok!

Wizyta w Kunstmuseum w Hadze

Listopadowa deszczowa środa, a jednak - niezapomniany wieczór! Było jak na
prawdziwej wycieczce: autobus specjalnie dla nas, oficjalne przywitanie w
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Kunstmuseum, zwiedzanie z przewodnikiem i indywidualnie. Był też kieliszek wina
(tak, tak! kieliszek wina w muzeum!) i muzyka na żywo w sali ogrodowej. Było po
prostu fantastycznie! Zobaczyłyśmy ekspozycję Delfts Blauw, Mondriaan en De Stijl,
Let's Dance!, bardzo popularną wystawę obrazów Moneta i zwiedziłyśmy prawie całe
imponujące muzeum. A na zakończenie prezent: bilety dla 2 osób na ponowne
odwiedziny w Kunstmuseum!

Było wspaniale! Dziękujemy Małgosi Hajdenrajch za zorganizowanie tej
niezwykłej wycieczki.

 
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 
 
C.K.Norwid, Opłatek

 

Kochane Polki,
Życzymy Wam, aby w nadchodzące Święta
przy wigilijnym stole nie zabrakło wokół was
miłości, ciepła i ludzi, z którymi chciałybyście
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podzielić się opłatkiem. 
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

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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