
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

“Przy wigilijnym stole, 

Łamiąc opłatek święty, 

Pomnijcie, że dzień ten radosny

W miłości jest poczęty…”

(J.Kasprowicz, Przy wigilijnym stole)

W tych trudnych czasach społecznego dystansu życzymy Wam z okazji świąt
Bożego Narodzenia rodzinnego ciepła, miłości i bliskości oraz zdrowia i
szczęścia w nadchodzącym roku – oby był dla nas wszystkich łaskawszy od
mijającego.

Ale zanim nadejdą święta, zobaczcie, co przygotowałyśmy dla was w POLCE –
zarówno stacjonarnie, jak i online. Przypominamy, że od 1 grudnia w
budynkach użyteczności publicznej obowiązuje nakaz noszenia maseczek.
Poza tym przestrzegamy również zasady 1,5 m odstępu, dezynfekcji rąk oraz
wpisywania się na listę obecności przy wejściu na nasze spotkania. Ze względu
na bezpieczeństwo sanitarne nasza działalność stacjonarna ograniczona jest
do jednego wydarzenia tygodniowo. Mamy nadzieję i tego życzymy sobie i
Wam, byśmy w 2021 roku mogły znów spotykać się z Wami bez żadnych
sanitarnych ograniczeń.

ODWIEDŹ NASZĄ 
STRONĘ FACEBOOK
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Harmonogram na grudzień 2020

Czwartek 3 grudnia

20.00 Książka – idealny prezent pod choinkę (online)

Piątek 4 grudnia

19.30 Klub Książki

Środa 9 grudnia

20.00 Holenderski system podatkowy – Belastingdienst (online)

Piątek 11 grudnia

20.00 Kreatywne warsztaty świąteczne

Środa 16 grudnia



E-mail FACEBOOK Fanpage

20.00 Haski �nał WOŚP 2021 (online)

Uwaga: Na wszystkie spotkania w naszej siedzibie obowiązują
zapisy mailowo lub poprzez wysłanie wiadomości na naszej stronie.

Czwartek 3 grudnia, godz. 20.00

Książka – idealny
prezent pod choinkę
(spotkanie online)
Książka pod choinkę to wspaniały
prezent dla każdego, trzeba tylko
wybrać właściwy tytuł. Wychodzimy
naprzeciw temu wyzwaniu i kolejna
transmisja na naszym fanpage’u

będzie poświęcona książkom. Gościem naszego spotkania będzie Bogusia
Szewczyk – z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka i
podcasterka.  Porozmawiamy o nowościach wydawniczych, bestsellerach 2020
roku oraz podpowiemy, jak tra�ć z wyborem książki w gusta czytelnicze
naszych bliskich. Na rozmowę online na żywo zapraszamy na nasz fanpage.

FACEBOOK Fanpage

Piątek 4 grudnia, godz. 19.30

Klub Książki
Boże Narodzenie to dla Polaków
niezwykle ważne i jednocześnie
bardzo bogate w tradycje ludowe
święta. Na naszym spotkaniu
porozmawiamy o tradycjach,
obyczajach i przesądach, których
echa odbijają się w literaturze polskiej i holenderskiej. Zapraszamy do
wspólnej dyskusji, wymiany książek i oczywiście do korzystania z naszej
Polkowej biblioteczki.
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Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

ZAPISZ SIĘ!

Środa 9 grudnia, godz. 20.00

Holenderski system
podatkowy –
Belastingdienst
(spotkanie online)
Tym razem podczas naszego
spotkania online spróbujemy

przybliżyć Wam działanie holenderskiego systemu podatkowego, wyjaśnić
zagadkowe zwroty i skróty, które znajdujecie na swoich salarisach,
podpowiedzieć, jak działa system do�nansowań, tzw. toeslagen. Czekamy
również na wasze pytania w komentarzach podczas naszej transmisji! Będziemy
starały się na nie w miarę możliwości odpowiadać na bieżąco.

Zapraszamy na rozmowę na żywo na naszym fanpage’u!

FACEBOOK Fanpage

Piątek 12 grudnia, godz. 20.00

Kreatywne warsztaty
świąteczne
Zapraszamy stacjonarnie do POLKI na
kreatywne warsztaty świąteczne.
Nie musisz być manualnie
uzdolniona, by wyczarować własną
świąteczną ozdobę. Z nami to
proste! 

Po więcej szczegółów dotyczących tych warsztatów zapraszamy wkrótce
na nasz fanpage.

STRONA FACEBOOK

Środa 16 grudnia, godz. 20.00
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Haski �nał WOŚP 2021
(spotkanie online)
Jak w dobie pandemii zorganizować
kolejny Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Hadze? O
tym, przed jakimi wyzwaniami stają w

tym roku organizatorzy i wolontariusze oraz jak możemy wesprzeć w tym
roku WOŚP porozmawiamy z Renatą Czerwonką Muishout, szefową
haskiego sztabu. Podczas naszej transmisji czekamy na wasze komentarze,
pytania oraz sugestie.

Zapraszamy na rozmowę na żywo na naszym fanpage’u!

FACEBOOK Fanpage

Do zobaczenia w POLCE!

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka- Centrum voor Poolse Vrouwen in
Segbroek

Regentesseplein 148, 

2562 GR Den Haag
The Netherlands

polka.segbroek@gmail.com

Otrzymujesz ten e-mail ponieważ jesteś na liście
subskrybentów, aby się wypisać, kliknij poniżej:

Usuń z listy
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