
Dzień dobry! 

 

Wreszcie możemy Was znowu widzieć i gościć u siebie, oczywiście zachowując

środki ostrożności oraz wprowadzając zapisy na zajęcia. 

 

W lipcu spotkamy się w Polce dwa razy, a w trzeci piątek miesiąca zapraszamy Was

w plener: powitamy wakacje piknikiem na plaży! 

 

W sierpniu poznamy się nieco bardziej z naszym miastem. Przejdziemy się po

Hadze w towarzystwie przewodnika, a na zakończenie wakacji wybierzemy się

do muzeum Voorlinden, wyjątkowego miejsca łączącego sztukę, architekturę i

naturę. 

 

Zapraszamy w wakacje do Polki! 

 

Będą Panie zadowolone :)  

 

Uwaga: Na wszystkie spotkania w naszej siedzibie obowiązują zapisy mailowo

(nasz adres: polka.segbroek@gmail.com) lub poprzez wysłanie wiadomości na
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naszej stronie https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-

Segbroek-2357679464512824/

Harmonogram lipiec- sierpień 2020 
 

Piątek 3 lipca  
19.00 Klub Książki 
20.30 Krąg Kobiet

 
Piątek 10 lipca 
19.30 O agresji. Czym jest agresja i jak sobie z nią radzić?

Piątek 17 lipca 
19.00 Witajcie wakacje! Piknik na plaży

Piątek 21 sierpnia 
18.00 Zwiedzanie Hagi

Sobota 29 sierpnia 
15.00 Wycieczka do muzeum Voorlinden

Krąg Kobiet: 
Ja jestem, czyli o byciu w ‘tu i teraz’. 

 
Piątek 3 lipca 2020, godz. 20.30

To, jak postrzegamy świat, w znaczący sposób wpływa na otaczającą nas
rzeczywistość. Czy umiemy być w ‘tu i teraz’? Czy w ferworze codziennych zajęć,
gdzieś pomiędzy pracą, domem oraz niecierpiącymi zwłoki obowiązkami potrafimy
zatrzymać się chociażby na krótką chwilę, żeby dać sobie moment wytchnienia? 
 
Bycie z samą sobą to nie egoizm, ale relacja życia. Na warsztatach dowiecie się,
jak szybko podnieść swoją wibrację, jak skutecznie obniżyć poziom stresu oraz
wejść w stan relaksu, a także co mówić, żeby świat był po naszej stronie.

Prowadzenie Agnieszka Bińka

Wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy poprzez wysłanie wiadomości na
Facebook’u lub mailowo polka.segbroek@gmail.com.
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O agresji. 
Czym jest agresja i jak sobie z nią radzić?

 
Piątek 10 lipca 2020, godz. 19.30-21.30

Zachowania agresywne u dzieci nie są przejawem złego charakteru, lecz
ważnym sygnałem dla rodziców i nauczycieli. Czasami wskazują na chwilową
frustrację, innym razem na głębszy problem. Na dorosłych spoczywa obowiązek
zrozumienia tego przekazu oraz nauczenie dzieci przekształcania agresji w
konstruktywne działanie.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, na którym odpowiemy sobie m.in. na pytania:

·   Czym jest agresja u dzieci?

·   Skąd bierze się agresja, jak działa i czemu służy?

·   Jak właściwie na nią reagować?

·   Jak nauczyć dziecko radzenia sobie z silnymi emocjami?

·   Co robić, kiedy rodzeństwo ze sobą walczy?

Koszt: 5 euro   

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. 
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Obowiązują zapisy: iza.franssen@stichtingpoema.nl 

Spotkanie poprowadzi Iza Franssen – certyfikowana trenerka FamilyLab Polska,
studiowała psychologię (MISMaP UW) i psychoterapię systemową i Gestalt w
Niderlandzkim Instytucie Kemplera. Mama Tosi (13 lat) i Maksa (10 lat). 

Witajcie wakacje! Piknik na plaży
Piątek 17 lipca 2020, godz. 19.00  

Wejście na plażę (strandslag) 9 (Westduinpark)

Lato w pełni, morze za plecami, pogoda i humory dopisują, więc spotkajmy się
wszystkie i uczcijmy na plaży początek wakacji! Skorzystajmy z długich dni i
ciepłych wieczorów – Polka zaprasza na piknikowanie na plaży. 

Spotykamy się na parkingu przy ulicy Laan van Poot. Więcej szczegółów
dotyczących spotkania będzie zamieszczonych na Facebook’u – na naszym
fanpage’u i grupie.
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Bądź turystą w swoim mieście. 
Zwiedzanie Hagi 

Piątek 21 sierpnia 2020, godz. 18.00

W sierpniu będziemy miały okazję poznać Hagę z innej strony. 
 
Zapraszamy Was na spacer po Hadze. 
 
Czy czujecie, że to też Wasze miasto? Trasę naszej wycieczki na razie jeszcze
planujemy, ale już zamówiłyśmy pogodę w sam raz na letni spacer. Zapraszamy
mieszkanki Hagi na zwiedzanie Hagi!

Uwaga: Ponieważ jest to dość odległy termin, godzina rozpoczęcia może
jeszcze ulec lekkiemu przesunięciu, prosimy o śledzenie informacji na naszej
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stronie na Facebook’u.

Wycieczka do muzeum Voorlinden

Sobota 29 sierpnia 2020, godz. 15.00

Jako zwieńczenie wakacji proponujemy Wam wycieczkę do pobliskiego
Wassenaar, gdzie mieści się wyjątkowe muzeum sztuki nowoczesnej. To całkiem
niedawno otwarte, prywatne muzeum położone w uroczym budynku i otoczone
pięknymi ogrodami krajobrazowymi. 

„Muzeum Voorlinden łączy ludzi, sztukę, naturę i architekturę”.

Przepiękne miejsce, unikatowa kolekcja, łatwy dojazd rowerem, słowem idealna
propozycja na zwieńczenie lata. 
 

Uwaga: To wyjście planujemy wyjątkowo na sobotę, a nie piątek, więc odnotujcie w

agendzie. 
 

Ilość osób ograniczona, prosimy o zgłoszenia na adres mailowy
polka.segbroek@gmail.com.

Koszt wspólnego wyjścia 5 euro.

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://eepurl.com/gmSI6z
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=ed1283797cf6e473349e0df66&id=9a16f37358
https://us20.campaign-archive.com/feed?u=ed1283797cf6e473349e0df66&id=9a16f37358
javascript:;


https://www.voorlinden.nl/museum/

Do zobaczenia w POLCE! 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Adres e-mail>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

POLKA - Centrum voor Poolse Vrouwen in Segbroek · wijkcentrum Regenvalk · Regentesseplein 148 · The Hague, Zh 2562GR · Netherlands 
 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.facebook.com/groups/518604971934609/?ref=bookmarks
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/
mailto:polka.segbroek@gmail.com
https://gmail.us20.list-manage.com/profile?u=ed1283797cf6e473349e0df66&id=9a16f37358&e=[UNIQID]
https://gmail.us20.list-manage.com/profile?u=ed1283797cf6e473349e0df66&id=9a16f37358&e=[UNIQID]
https://gmail.us20.list-manage.com/profile?u=ed1283797cf6e473349e0df66&id=9a16f37358&e=[UNIQID]%C2%A0
https://gmail.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=ed1283797cf6e473349e0df66&id=9a16f37358&e=[UNIQID]&c=79057a2312
mailto:%3C%3CAdres%20e-mail%3E%3E
https://gmail.us20.list-manage.com/about?u=ed1283797cf6e473349e0df66&id=9a16f37358&e=[UNIQID]&c=79057a2312
https://gmail.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=ed1283797cf6e473349e0df66&id=9a16f37358&e=[UNIQID]&c=79057a2312
https://gmail.us20.list-manage.com/profile?u=ed1283797cf6e473349e0df66&id=9a16f37358&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=ed1283797cf6e473349e0df66&afl=1
http://eepurl.com/gmSI6z
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=ed1283797cf6e473349e0df66&id=9a16f37358
https://us20.campaign-archive.com/feed?u=ed1283797cf6e473349e0df66&id=9a16f37358
javascript:;

