
Drogie Polki,

 

Świat stanął w obliczu pandemii, która praktycznie z dnia na dzień zmieniła

nasze codzienne życie. Nawet proste rzeczy, jak wyjście po przysłowiowe bułki, to

teraz prawdziwe wyzwanie, obwarowane licznymi regulacjami: 1,5 metra odstępu,

ograniczona liczba osób w sklepie, dezynfekcja wózków itd.  

 

Sytuacja wymusza fizyczne oddalenie, dlatego również nasze cotygodniowe

spotkania w Polce zostały zawieszone do odwołania. Jednak świat nie znosi

próżni, a ludzie to sprytne i bardzo socjalne bestie, więc szukamy innych

możliwości kontaktu z Wami. Z pomocą przychodzą nowoczesne technologie – w

kwietniu udało się nam zorganizować ciekawe wirtualne spotkania, które można

obejrzeć na naszej stronie na Facebooku: 

 

https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-

Segbroek-2357679464512824/ 

 

Nic nie wskazuje na to, by zarządzenia odnośnie koronawirusa miały się w

najbliższym czasie zmienić, więc trudno powiedzieć, kiedy będziemy mogły
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wrócić do naszych spotkań w Regenvalk. Dlatego wszystkie rozmowy i

spotkania, które proponujemy w majowym harmonogramie, będą prowadzone

przez naszą stronę na Facebooku w formie transmisji na żywo. 

 

Zapraszamy bardzo serdecznie do wzięcia w nich udziału, czekamy na wasze

pytania przesyłane drogą mailową lub poprzez Messanger oraz komentarze w

czasie transmisji – będziemy mogły na bieżąco śledzić wasze wypowiedzi i

reagować na nie. Wszystkie te rozmowy będą również do odsłuchania na naszym

fanpage’u.

Harmonogram na maj 2020 
 
Piątek 1 maja: Koronawirus: Jak radzić sobie z emocjami w czasach
pandemii? 

 
Piątek 8 maja: Klub Książki. Czytanie w czasach zarazy

 
Piątek 15 maja: Jak radzić sobie z emocjami dzieci podczas pandemii?

 
Piątek 22 maja: Przemoc domowa

 
Piątek 29 maja: Świat po pandemii. Porozmawiajmy.

Koronawirus: Jak radzić sobie z emocjami w
czasach pandemii? 
Piątek 1 maja, godz. 20.00 

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w czasach pandemii? Jak rozpoznać, kiedy
dzieje się z nami coś niedobrego? Kiedy udać się po pomoc i do kogo się po nią
zgłosić? 
 
Na te i inne Wasze pytania odpowiadali psycholodzy Karolina Kuklińska z GGZ
Keizersgracht Voorburg i Stichting Sarya w Rotterdamie oraz Jacek Ciepliński
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z GGZ Keizersgracht Voorburg i poradnia.nl.  
 
Zapraszamy do obejrzenia zapisu naszej rozmowy. 
https://www.facebook.com/2357679464512824/videos/292388175091050/

Klub Książki. Czytanie w czasach zarazy 
Piątek 8 maja, godz. 20.00

Wiele z nas ma nagle więcej czasu - czy w związku z tym czytamy więcej? Czy może
Netflix lub HBO w czasie pandemii wygrywa z książką? 
A może umierasz z pragnienia, by wreszcie opowiedzieć komuś o genialnej
książce, która zmienia życie i poszerza horyzonty lub dostarcza świetnej rozrywki
i poprawia humor?   
 
Zapraszamy serdecznie do dyskusji na naszym fanpage’u w piątek 8 maja o
godz. 20.00, czekamy na wasze komentarze! 
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Jak sobie radzić z emocjami dzieci podczas

pandemii?

Piątek 15 maja, godz. 20.00

Wszyscy zmagamy się z obecną sytuacją pełną stresu, strachu, złości czy nudy.
Dziecięce emocje, a szczególnie złość i agresja, bywają dla dorosłych bardzo
trudne. Często jako rodzice jesteśmy bezradni, nie wiemy co robić i do jakich
wzorców się odwołać. 

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego porozmawiamy m.in. o tym: 

- Jak reagować na ataki złości dzieci i młodzieży? 
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- Jak mówić, że czegoś nie wolno?

- Jak reagować na konflikty między dziećmi? Czy ingerować w kłótnie dzieci?

- Jak sobie radzić ze złością na swoje dzieci?

- Jak wspierać dziecko, które martwi się o chorobę rodziców czy dziadków?

Na te i inne Wasze pytania odpowie Iza Franssen, trenerka Familylab, organizacji
założonej przez Jespera Juula, psychoterapeutę rodzinnego i autora wielu cenionych
książek dotyczących wychowania. 

Zapraszamy do oglądania naszej rozmowy na fanpage'u POLKI! 
 
Zaczynamy o godz 20.00.

Przemoc domowa – gdzie szukać pomocy? 
Piątek 22 maja, godz. 20.00 

 

Przymusowa izolacja związana z trwającą pandemią koronawirusa oznacza
często przebywanie 24 godziny na dobę pod jednym dachem ze sprawcą
przemocy.  
Stres związany z taką sytuacją, często wzmocniony utratą pracy i niepokojem o
przyszłość może być zapalnikiem pobudzającym agresywne zachowanie osób,
które mają do niego tendencję. 
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Co robić w takich sytuacjach? Jak ochronić siebie i naszych bliskich? Gdzie szukać
pomocy? Na jakie wsparcie mogą liczyć ofiary przemocy domowej w Holandii?

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu poświęconym niezwykle
trudnemu problemowi przemocy domowej. 

W czasie spotkania z naszymi ekspertami będzie możliwość bezpośredniego,
anonimowego (!) zadawania pytań.

Zapraszamy na transmisję na żywo w piątek 22 maja od godziny 20.00 na
naszym fanpage’u na Facebooku.

Świat po pandemii. Porozmawiajmy. 
Piątek 29 maja, godz. 20.00

Dziwny jest ten świat, w którym przyszło nam żyć anno 2020. Żyjemy w czasach
historycznych. Tak, świat się radykalnie zmienia na naszych oczach.  
Trudno sobie wyobrazić to, co nas czeka, a skutki pandemii już nadchodzą. 
 
Porozmawiajmy o tym, pomoże nam to nieco ogarnąć przyszłość, tę bliższą i tę
bardziej odległą.  Niepewność rodzi strach, gniew, ból. Budując świadomość,
redukujesz poziom lęku, co więcej, zwiększasz pewność siebie! 
 
Zapraszamy na wideo rozmowę z Małgorzatą Bos-Karczewską, ekonomistką i
redaktor naczelną portalu Polonia.nl w transmisji na żywo w piątek 29 maja od
godziny 20.00 na fanpage’u Polki! 
 
Małgorzata komentuje w holenderskiej prasie, radio i tv wydarzenia w Polsce i te
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związane z polską migracją zarobkową w Niderlandach; współpracowała z
dziennikami "De Volkskrant" i "Rzeczpospolita".

 

Do zobaczenia na fanpage’u POLKI! 
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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. 
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