
Kończy się lato - już jesień 

dzień odlotów, pożegnań czas. 

Znów klucz żurawi szuka gwiazd 

i znowu pusto wokół nas. 

  

Kończy się lato - już jesień 

nuty szpaków rozwiał wiatr. 

Brzask jak nóż przejrzystą ciszą spadł, 

wyruszyć czas już ptakom w dal. 

  

Jesień... jesień...    

  

Anna Jantar „Kończy się lato“ 

 

A nam w Polce wcale nie tak żal, że nadchodzi jesień z długimi wieczorami. W

każdy piątkowy wieczór zapraszamy na spotkania w licznym i bardzo

zróżnicowanym kręgu polskich kobiet w Segbroek. Październik zapowiada się

interesująco, a mamy nadzieję, że cały nasz jesienny program Wam się
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spodoba i z chęcią do nas zawitacie. 

 

POLKA lada dzień skończy rok. Chcąc uczcić ten jubileusz, zapowiadamy

imprezę urodzinową: zarezerwujcie sobie koniecznie wieczór 8 listopada,

będziemy świętować! 

Więcej informacji wkrótce na naszym profilu na Facebook’u. 

 

Zapraszamy!

Harmonogram na
październik

4.10 

(piątek)
20:00 Klub Książki

11.10 

(piątek)

20:00 Mądry Polak po szkodzie. O odszkodowaniach

powypadkowych

18.10 

(piątek)

19:00 Jabber – zajęcia z ekspresji głosu 

 

 20:00 Samoobrona dla kobiet

25.10 

(piątek)

19:00 Fitness z Sandrą 

 

 
20:00 Krąg Kobiet. Warsztaty dla rodziców: Sztuka mówienia

NIE z czystym sumieniem

Klub Książki 

Czy wiecie, że październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek
Szkolnych? Z tej okazji tematem przewodnim naszego spotkania będzie biblioteka
właśnie. 
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Porozmawiamy o tym, jak biblioteka funkcjonuje w naszej zmodernizowanej
rzeczywistości i powspominamy zakurzone półki naszych szkolnych bibliotek.
Zajrzymy też do naszej własnej biblioteczki w POLCE. 
 
Poza tym giełda pomysłów na tematy kolejnych naszych spotkań oraz  jak zawsze
Polecanki – Wymienianki. 
 
Kiedy: 4 października, godz. 20:00

Mądry Polak po szkodzie. O odszkodowaniach
powypadkowych.

Uległeś wypadkowi komunikacyjnemu lub wypadkowi w pracy?
Doznałeś szkody cielesnej?
Czy winę za wypadek ponosi ktoś inny?
Co teraz?
Do kogo musisz zgłosić się o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia?

 
Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci w dziedzinie odszkodowań
powypadkowych na terenie Holandii. 
 
Kiedy: 11 października, godz. 20:00 
 
Wstęp bezpłatny.
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Jabber- ekspresja głosu

Gu gu da da, do gu du!

Już w trzeci piątek pażdziernika zapraszamy do POLKI na zajęcia z ekspresji
głosu.

Jabber (czyt. Dżaber) to prehistoryczna mowa, którą porozumiewali się
neandertalczycy i którą będziemy praktykować na naszych zajęciach.

"Przeniesiemy się do czasów jaskiniowców, aby uwolnić nagromadzone w nas
emocje. Możesz poczuć się jak dziecko." – zapewnia prowadząca Maria
Nastawska.

Będzie można usłyszeć głos na sawannie, swingowanie w Jabber, ryk lwa i śmiech
hieny :) Nie jesteście ciekawe?

Zabierzcie ze sobą poduszki dla wygody.

Gu gu da da, do gu du! 
 
Kiedy: 18 października, godz. 19:00

Koszt: 2 euro.

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o zapisywanie się pod wydarzeniem na
Facebook’u.
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Samoobrona dla kobiet

Już po raz drugi podejmujemy w POLCE ważny, a zarazem bardzo trudny temat
fizycznej i psychicznej przemocy.  
Tym razem porozmawiamy o tym, jak rozpoznać sytuację przemocy, jak możemy jej
zapobiec i co zrobić, jeśli już się w niej znajdziemy. 
 
Naszymi gośćmi będą tym razem specjaliści od kursów samoobrony dla kobiet
– Daniel i Koos, którzy nie tylko opowiedzą, ale i zilustrują nam, jak poprzez swoją
postawę, rozmowę lub fizyczną samoobronę możemy trudną sytuację rozwiązać. 
 
Kiedy: 18 października, godz. 20:00 
 
Wstęp bezpłatny.

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:;


Fitness z Sandrą

Wytrwałe i dbające o kondycję panie zapraszamy w ostatni piątek miesiąca na
zajęcia sportowe prowadzone przez Sandrę.

Kiedy: 25 października, godz. 19:00.

Koszt: 2 euro.

Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem.
Warsztaty dla rodziców, dziadków, opiekunów i

nauczycieli.

Prowadząca Iza Franssen, trenerka Familylab Polska, psychoterapeutka
systemowa. 
 
- Czy zdarza ci się mieć trudności w odmawianiu dziecku? 
- Czujesz, że Twoja obawa przed powiedzeniem „nie” psuje nie tylko Twoje relacje z
dzieckiem, ale i z innymi dorosłymi? 
- Wahasz się między byciem konsekwentnym a byciem autentycznym?
- Chciałbyś wychować dziecko, które potrafi powiedzieć „nie” w sytuacjach
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zagrożenia poza domem? 
- Czasem wolisz, by Twoje dziecko było uprzejme i posłuszne, a innym razem
szczere, niezależne i w kontakcie ze swoimi potrzebami? 
 
Jeśli trapią Cię podobne wątpliwości, to zapraszamy na nasze seminarium, na
którym wspólnie im się przyjrzymy i odniesiemy je do sytuacji z życia. 
 
O czym właściwie będziemy rozmawiać?   
 
Warsztaty są poświęcone komunikowaniu granic w relacji. 
Jasne stawianie granic pozwala na budowanie relacji pełnej szacunku dla siebie i
innych. Dziecko ma możliwość poznania autentycznego dorosłego i tym samym uczy
się stawiania i pilnowania własnych granic. Umiejętność odmawiania i konfrontacja z
odmową wpływają na ochronę integralności, czyli osobistych granic, potrzeb i
wartości. 
„Nie dostaniesz”, „nie wolno”, „nie zgadzam się”, „nie kupię ci”, „nie ma”. Możemy
nauczyć się mówić „nie” w sposób, który nie jest odrzuceniem i pozwala wspierać
dziecko w radzeniu sobie z odmową i frustracją. Oczywiście, my dorośli mamy prawo
odmówić, ale dziecko ma prawo do swojej indywidualnej reakcji na naszą odmowę.
Jeśli chcemy, żeby relacje w naszej rodzinie były zbudowane na równej godności
wszystkich domowników, musimy otworzyć się dla "nie", dla dialogu i dla dyskusji. 
 
Zapraszamy! 
 
Kiedy: 25 października, godz. 20:00 
 
Koszt: 5 euro. 
 
Liczba miejsc ograniczona, prosimy zapisywać się pod wydarzeniem
zamieszczonym na naszej stronie na Facebook’u. 
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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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