
Witamy!

Nadeszło lato, za dwa tygodnie wyczekane wakacje, ale my nie ogłaszamy sezonu

ogórkowego. U nas się wciąż dzieje! Oto przed Wami kalendarium wydarzeń na

lipiec i króciutkie wspomnienie ze zorganizowanego przez POLKĘ festynu z okazji

Dnia Dziecka. Serdecznie zapraszamy na letnie aktywności do naszego Centrum!

 

05.07
(piątek)

19:00 Fitness z Sandrą*

 
19:00 Śpiewy, krzyki i inne wybryki... czyli warsztaty pieśni
tradycyjnych

 20:00 Klub Książki

12.07
(piątek)

19:00 Fitness z Sandrą*

 20:00 Refleksjologia twarzy. Wykład Katarzyny Toffel-Kuźniar
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19.07
(piątek)

19:00 Fitness z Sandrą*

 19:00 Spotkanie (prawie) wakacyjne

26.07
(piątek)

Wspólny spacer po plaży lub kawa/herbata w siedzibie POLKI

*Zajęcia fitness prowadzi Sandra (kliknij tutaj); opłata wynosi 2 euro.

 

PS Pojawił się spontaniczny pomysł, aby nasze Centrum nawet na czas szkolnych
wakacji było dla nas i dla Was otwarte w piątkowe wieczory. Nie będzie
zorganizowanych zajęć, ale będzie możliwość przyjść, spotkać się w małym gronie,
porozmawiać, napić kawy lub herbaty. Co Wy na to?

Do zobaczenia w POLCE!

Klub Książki – Książka w plecaku

Gościem naszego poprzedniego Klubu była Kasia Bziuk, autorka bajek dla dzieci i nie tylko.
Rozmawiałyśmy o książkach, emocjach i życiu. Więcej o tym spotkaniu poczytajcie tutaj
(LINK).

Na ostatnie spotkanie Klubu przed wakacjami zapraszamy 5 lipca jak zwykle o 20:00.
Porozmawiamy o naszych czytelniczych planach urlopowych – co zabieracie ze sobą do
walizki i plecaka? 
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Śpiewy, krzyki i inne wybryki... 
czyli warsztaty pieśni tradycyjnych

Zapraszamy na warsztaty pieśni tradycyjnych. Będziemy poruszać się w temacie pieśni
cyklu życia ludzkiego: ballady, kołysanki, pieśni zalotne, weselne oraz pogrzebowe. Pieśni,
których będziemy się uczyć, pochodzą z różnych regionów Polski i są zróżnicowane zarówno
pod względem melodii, jak i tekstów. 

 

Zanim jednak przystąpimy do śpiewania, rozluźnimy ciało, rozgrzejemy i uwolnimy głosy oraz
poimprowizujemy z dźwiękiem, by wreszcie cieszyć się wspólnym śpiewaniem. Zapraszamy
wszystkich, którzy lubią śpiewać, bez względu na doświadczenie muzyczne lub jego brak.

Prowadzenie: Karolina Rosocka

Opłata 3 euro
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Refleksjologia twarzy – wykład otwarty

Starożytni mawiali, że twarz jest zwierciadłem duszy. Wyraża osobowość, charakter i emocje. Z
twarzy można wyczytać informacje o stanie zdrowia, a także za jej pośrednictwem wpłynąć na
jego poprawę.

Podczas spotkania dowiecie się, na czym polega refleksologia twarzy metodą Lone
Sorensen, kiedy po nią sięgnąć i na co pomaga.  Otrzymacie wiedzę i narzędzia, które
będziecie mogły zastosować samodzielnie.
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Zapraszamy wszystkich zainteresowanych holistycznym podejściem do życia i zdrowia. 

Prowadząca: Katarzyna Toffel- Kużniar

Opłata 5 euro

Dzień Dziecka w Hadze

Już po raz drugi POLKA miała przyjemność zaprosić wszystkich na polonijny festyn z okazji
Dnia Dziecka. Impreza udała się znakomicie – wspaniała pogoda i liczne atrakcje dla dzieci
w różnym wieku przyciągnęły szeroką publiczność, nie tylko polską. Oprócz przedstawienia
teatralnego, koncertu, występów magika, zabaw z animatorem i pokazów cyrkowych na
festynie zaprezentowały się również organizacje wspierające Polaków w Holandii, firmy
kierujące swoją ofertę do polskiego konsumenta, a także polscy rękodzielnicy. Można było
także skosztować polskich specjałów, od bigosu po gofry. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym festynie. Było nam
niezmiernie miło zobaczyć tak wiele pięknie uśmiechniętych polskich dzieci i ich rodziców.
Dziękujemy również sponsorom i wszystkim wolontariuszom, dzięki którym zorganizowanie
naszej imprezy było możliwe. 

Do zobaczenia na kolejnym festynie już za rok!
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POLKA w oczach Polek

W marcu zaproponowałyśmy Wam warsztaty „Jak szukać pracy w Holandii?“, na których w
ciągu trzech dni pracowałyśmy nad różnymi aspektami związanymi z poszukiwaniem pracy:
poczucie własnej wartości jako nasza baza i źródło motywacji, poprawnie napisane CV, które
zostanie zauważone pośród wielu innych, wreszcie rozmowa kwalifikacyjna, na której
zaprezentujemy nasze atuty, ale i oczekiwania. Naszymi przewodniczkami po holenderskim
rynku pracy były panie z Polish Professional Women in the Netherlands. W szkoleniu wzięło
udział około 20 kobiet mieszkających w Holandii i mamy nadzieję, że każda uznała, że warto
było. 

Tak jak Magda, która dojeżdżała na nasze spotkania z Maastricht:
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Mam na imię Magda, w Holandii mieszkam ponad 3 lata. Do POLKI trafiłam przez fb. Wtedy
miałam już za sobą kilka miesięcy intensywnego szukania pracy, kursy online dotyczące mojej
wymarzonej pracy, określony cel zawodowy, kilkadziesiąt różnych wersji CV i kontakt na
bieżąco z rekruterami poprzez LinkedIn. A jednak wciąż rzadko byłam zapraszana na rozmowy
kwalifikacyjne. 

Na kurs w POLCE zgłosiłam się z myślą, że na pewno mi nie zaszkodzi, a może pomoże. 

Kurs bardzo przyjazny, dobrze zorganizowany, konkretny, inspirujący, dający do
myślenia, prowadzony na medal. Po kilku tygodniach po jego zakończeniu otrzymałam
kontakt do jednej z osób, która go prowadziła. Magda Bogdanowicz dała mi dodatkowe,
konkretne rady: co poprawić w CV,  co i jak mówić podczas rozmowy telefonicznej, aby dostać
zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. W ciągu 3 tygodni od naszej rozmowy dostałam TEN
telefon. Byłam zestresowana podczas rozmowy, wydawało mi się, że mówiłam za szybko.
Jednak otrzymałam maila z zaproszeniem na Assessment Day w Amsterdamie. Szybko
odpisałam, że stawię się na pewno, a w pracy stanęłam na rzęsach, żeby mieć wolne.
Przygotowałam się dokładnie. Stres tylko się wzmógł, jak usłyszałam, że razem ze mną będzie
14 innych kandydatów. Spotkałam jednak wspaniałych ludzi, z całego świata, z różnych kultur,
którzy mieli ten sam cel, co ja. Dałam radę - przeszłam cały Assessment Day.  Po kilku dniach
zadzwonili i… zaoferowali mi pracę! Dopóki nie dostałam maila z potwierdzeniem tych słów, nie
wierzyłam. Powiedziałam do siebie: udało się, mam TO. Jednak to się nie udało, nie spadło z
nieba, zapracowałam na to!

Szukanie pracy było jak drugi etat. Mając stabilną pracę, marzenie o przekwalifikowaniu i
przeprowadzce na północ było trudne. Trzeba jednak być oddanym, sumiennym,
skrupulatnym i, co każdy rekruter podkreślał: WIEDZIEĆ, JAKI MA SIĘ CEL. Pomysł na
siebie jest kluczowy w tym równaniu. Kiedy ja szukałam pomysłu na siebie, szukanie pracy
przypominało błądzenie we mgle. 

Ogromne podziękowania dla: 

POLKA Centrum voor Poolse vrouwen in Segbroek 

oraz 

Polish Professional Women in the Netherlands (PPW). 
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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.

 

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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