
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Kochane Polki,

COVID - 19 nie odpuszcza, wracają niedawne obostrzenia. Po wakacyjnym
oddechu musimy na nowo przyzwyczajać się do zamkniętych lokali
gastronomicznych, ograniczeń związanych z organizowaniem spotkań
grupowych, a nawet limitem gości, których możemy podejmować u siebie w
domu! 
Częściowy lockdown nie sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów i wobec
tego trudniej jest się odnaleźć w emigranckiej rzeczywistości. Pomimo tego,
a może właśnie dlatego zapraszamy serdecznie na piątkowe spotkania do Polki,
póki sytuacja na to jeszcze pozwala. 

Oczywiście obowiązują rygory sanitarne, by zapewnić uczestniczkom
naszych spotkań maksimum bezpieczeństwa: przy wejściu dezynfekujemy
ręce i wpisujemy się na listę obecności; w holu obowiązują maseczki i
oczywiście utrzymujemy dystans 1,5 metra od siebie nawzajem.

W związku z wirusem postanowiłyśmy również czasowo ograniczyć stacjonarne
działalności Polki do jednego wydarzenia tygodniowo. Postaramy się wam
zrekompensować to rozszerzoną ofertą spotkań online, na które serdecznie
zapraszamy.

Uwaga: Na wszystkie spotkania w naszej siedzibie obowiązują zapisy
mailowo (nasz adres: polka.segbroek@gmail.com) lub poprzez wysłanie
wiadomości na naszej stronie:

STRONA FACEBOOK

W tym miesiącu Polka obchodzi
swoje drugie urodziny!
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Zaplanowane huczne obchody musimy niestety dopasować do obecnej sytuacji,
co nie znaczy, że nie zamierzamy świętować! Tym razem w nieco
holenderskim stylu - z okazji urodzin Polka trakteert! Dzięki uprzejmości
Kunstmuseum Den Haag mamy dla was do rozdania pulę podwójnych
biletów do Tego pięknego muzeum,    gdzie do obejrzenia m.in. wspaniała
wystawa Mode in Kleur o przenikaniu się trendów, a przede wszystkim kolorów
w modzie kiedyś i dziś.

Aby otrzymać bilety należy wysłać mail na adres: polka.segbroek@gmail.com, w
temacie wpisując “urodziny Polki” (życzenia również jak najmilej widziane
:) ). Kto pierwszy ten lepszy - czas, start!

Wszystkie z Was, do których uśmiechnęło się szczęście, zostaną przez nas
poinformowane mailowo o możliwości odbioru biletów.

WYŚLIJ E-MAIL

Harmonogram na listopad 2020

Piątek 6 listopada

19:30 Klub Książki

Środa 11 listopada

mailto:Polka.segbroek@gmail.com


20:00 Holenderski system oświaty - szkoły średnie (spotkanie online)

Piątek 13 listopada

20.00 Mieszkanie socjalne czyli Woonnet Haaglanden bez tajemnic

Środa 18 listopada

20.00 Kreatywna Polka: Makrama – warsztaty rękodzielnicze online

Piątek 20 listopada

20.00 Asertywność a efektywne delegowanie zadań

Środa 25 listopada

20.00 Prawo pracy - rozmowa z prawnikiem (spotkanie online)

Piątek 27 listopada

20:00 Krąg kobiet - Joga Kundalini

Piątek 6 listopada, godz. 19:30

Klub Książki
Listopadowe spotkanie będzie
poświęcone książkom o tematyce
kolonialnej historii Holandii. Jak

wyglądało życie na plantacjach w Indiach Wschodnich? Jak kształtowały się
relacje między tubylcami a kolonizatorami, między Holendrami, którzy podjęli
ryzyko żeglugi do dalekich krain a ich krewnymi, którzy pozostali na polderach?
Jak kolonie wpłynęły na rozwój gospodarczy i kulturalny Niderlandów?
Zapraszamy do wspólnej dyskusji, wymiany książek i oczywiście do korzystania
z naszej Polkowej biblioteczki.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

ZAPISZ SIĘ!

Środa 11 listopada, godz. 20:00

Holenderski system
oświaty - szkoły średnie
(spotkanie online)
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Rodzice i uczniowie grup 8 szkoły
podstawowej stają przed niezwykle
trudnym wyborem rodzaju szkoły
średniej. Sytuacji nie ułatwia
zagmatwany z polskiego punktu
widzenia system edukacji   w Holandii.
MAVO, HAVO, CITO - toetsen, entree
toetsen, adviezen - dla niejednego
rodzica brzmią jak czarna magia,
budzą niepokój i mnóstwo pytań. Podczas naszego spotkania postaramy się
rozszyfrować i wyjaśnić, co kryje się pod tymi nazwami oraz przedstawić
sposób, w jaki odbywa się rekrutacja do szkół średnich. Naszym gościem będzie
pani Nika Dybalska, mgr językoznawstwa, anglista-egzaminator szkół
średnich VMBO, MAVO, HAVO i VWO oraz mentor fundacji Kreda.
Czekamy również na wasze pytania w komentarzach podczas naszej transmisji!

Zapraszamy na rozmowę na żywo na naszym fanpage’u!

STRONA FACEBOOK

Piątek 13 listopada, godz. 20.00

Mieszkanie socjalne czyli
Woonnet Haaglanden
bez tajemnic.
Chcesz wiedzieć komu przysługuje
prawo do mieszkań socjalnych i jak
można zapisać się na stronę Woonnet

Haaglanden? Czy jest możliwe uzyskanie mieszkania “bez kolejki” i jakie ku
temu należy spełnić warunki? Na naszym spotkaniu odpowiemy na powyższe
pytania, pokażemy jak zapisać się na stronę Woonnet Haaglanden oraz
nauczymy cię efektywnie z niej korzystać, byś dużymi krokami zbliżał/a się
do swojego (socjalnego) M.

Spotkanie poprowadzi Dorota Wrona.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

NAPISZ E-MAIL

Środa 18 listopada, godz. 20:00

Kreatywna Polka:
Makrama – warsztaty
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rękodzielnicze online

Kupiłaś kwiatka w doniczce,
chciałabyś go zawiesić, ale żaden
kwietnik ci się nie podoba? Nie ma
problemu - możesz zrobić go sama!
Na naszych warsztatach pokażemy,
jak wykonać wiszący kwietnik
metodą makramy. Opowiemy również o technice makramy, rodzajach sznurka
i charakterze splotów.

Warsztaty poprowadzi Magda Wojtecka.

Zapraszamy na nasz fanpage!

STRONA FACEBOOK

Piątek 20 listopada, godz. 20.00

Asertywność a
efektywne
delegowanie zadań

Spotkanie poprowadzi Luiza
Norowska,  certy�kowany coach i
praktyk biznesu, która na co dzień

zarządza kilkunastoosobowym zespołem.

Podczas warsztatu omówimy zależność między asertywnością a
umiejetnością efektywnego przydzielania obowiązków, poszukamy
odpowiedzi na pytania co to jest asertywność, na czym polega delegacja
obowiązków i czy dotyczy ona tylko �rmy, w jaki sposób odpowiednie
przydzielanie obowiązków może wpłynąć na jakość naszego życia, a także w jaki
sposób może wspomóc realizację naszych marzeń i planów.

Wstęp 5 euro, obowiązują zapisy.

ZAPISZ SIĘ!

Środa 25 listopada, godz. 20:00

Prawo pracy - rozmowa
z prawnikiem 
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(spotkanie online)

Podstawowym  obowiązkiem
pracodawcy jest wypłacanie
pracownikowi na czas prawidłowo
naliczanego wynagrodzenia za
wykonaną pracę. Niewypłacenie
wynagrodzenia w terminie lub zaniżanie jego wysokości stanowi ciężkie
naruszenie obowiązków pracodawcy. 
W jaki sposób poszkodowany pracownik może skutecznie walczyć o swoje
prawa? Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie? Gdzie udać się po pomoc
prawną? Na te i inne pytania odpowie radca prawny Franciszek Roguski,
specjalista w windykowaniu zaległych wypłat od pracodawców. 

Zapraszamy na rozmowę na żywo na naszym fanpage’u.

STRONA FACEBOOK

Piątek 27 listopada, godz. 20.00

Krąg kobiet - Joga
Kundalini

Piękno i mądrość kobiety pochodzi z
jej wnętrza. W obecnym trudnym
czasie często nasze wewnętrzne
światło przygasa i wystawione jest
na próbę. Znajdź dla siebie moment i

wróć do równowagi. Zdrowe ciało jest fundamentem szczęśliwego życia.
Pragniemy zaprosić Cię na spotkanie, na którym będziemy doświadczać
powrotu do pierwotnej siły kobiety - Adi Shakti.

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Bińka.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

NAPISZ E-MAIL

Do zobaczenia w POLCE!
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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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