
Dzień dobry POLKI!

Jesień zagościła na dobre, ale czy to oznacza, że powinnyśmy teraz ukryć się na

kanapie, pod kocem? Ależ skąd, my zapraszamy do Polki na herbatę i kawę w

przemiłym gronie!

W każdy piątek możecie nas odwiedzić w naszym centrum i ciekawie spędzić

wieczór. Za to w środy to Wy możecie nas gościć nie wychodząc z domu –

wystarczy zajrzeć na naszą stronę i być na żywo z nami. A październik

zapowiada się bardzo interesująco!

Przypominamy roztrzepanym: w ostatni weekend października zmieniamy

czas na zimowy!

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

Harmonogram na październik 2020

Piątek 2 października

19.30 O poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Warsztaty dla rodziców i

opiekunów

Środa 7 października

20.00 Dlaczego warto zarejestrować się w gminie? (online)

Piątek 9 października

19.00 Klub Książki
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20.30 Stichting Yasmin z wizytą w Centrum Polka

Piątek 16 października

19.00 Kreatywna Polka: Makrama – warsztaty rękodzielnicze

19.30 Młodzież i narkotyki. Spotkanie z gościem Polki

Środa 21 października

20.00 Świadoma dieta gwarancją witalności. Rozmowa z dietetyczką (online)

Piątek 23 października

19.00 Pod dyktando malarza, czyli… haskie Muzeum Sztuki w Polce!

20.30 Krąg Kobiet: Ważność czy uważność?

Piątek 30 października

20.00 Zielono mi! – czyli czy i jak dbamy o naszą planetę. Dyskusja z ekspertami

Piątek 2 października, godz. 19.30

Warsztaty: O poczuciu
własnej wartości i
pewności siebie

Fundacja Poema oraz fundacja Familylab Polska zapraszają rodziców i

opiekunów na warsztat „O poczuciu własnej wartości i pewności siebie”. 

Zdrowe poczucie własnej wartości daje nam możliwość rozwijania swojego

potencjału, adekwatnego wykorzystania własnych zasobów, budowania

satysfakcjonujących relacji z ludźmi, funkcjonowania zgodnie ze swoimi

wartościami i otwartości na opinie innych.

Podczas spotkania dowiecie się,  jak odróżnić poczucie własnej wartości od

pewności siebie i czy można wspierać w dzieciach ich poczucie własnej

wartości, pomimo że nasze własne zostało mocno nadszarpnięte w toku

socjalizacji?

Projekt „Warsztaty dla rodziców i opiekunów: Wspieramy polskie rodziny na

emigracji” jest współ�nansowany z Funduszy Polonijnych Ministerstwa Spraw

Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

KOSZT: 5 euro

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: iza.franssen@stichtingpoema.nl
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Środa 7 października, godz.20.00

Dlaczego warto
zarejestrować się w
gminie? (online)

Co wiąże się z rejestracją w gminie i jakie są konsekwencje niedopełnienia tej

formalności? Co to jest status rezydenta? Jaki jest Twój status i z czym się on

wiąże? Co oznaczają takie skróty, jak: BSN, BRP, RNI i kiedy mamy z nimi do

czynienia?

Na te i inne pytania odpowie nasz gość specjalny pani Anna Jansen – doradca

d.s. polityki emigracji zarobkowej w gminie Westland.

Zapraszamy na rozmowę na naszym fanpage’u (POLKA - Centrum voor

Poolse Vrouwen in Segbroek) na Facebook’u.

Piątek 9 października, godz.19.00

Klub Książki

Serdecznie zapraszamy na

październikowe spotkanie Klubu

Książki. Tym razem będziemy

rozmawiać na temat literatury

historycznej, a konkretniej o kobietach, które zapisały się na kartach historii

średniowiecznej Europy. 

Czy znacie na przykład Świętosławę, córkę Mieszka I i Dobrawy, która została

królową w dalekiej Skandynawii i wśród wikingów była znana jako Sigrid

Storråda? To jej życie stało się kanwą powieści Elżbiety Cherezińskiej, o których

porozmawiamy  na najbliższym spotkaniu.  Oczywiście, pojawi się wielu

autorów i różne tytuły, podzielcie się swoimi wrażeniami, podsuńmy sobie

wzajemnie ciekawe pozycje.

Niezmiennie zapraszamy do zapoznania się z naszą biblioteczką.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Piątek, 9 października, godz.20.30
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Fundacja Yasmin w
Centrum Polka

Naszymi gośćmi w Polce będą

przedstawicielki Fundacji Yasmin, z

którymi porozmawiamy o naszej

wspólnej sprawie: jak wspierać kobiety w rozwoju osobistym i ich aktywnym

udziale w życiu społecznym. 

Fundacja Yasmin to centrum aktywizacji dla mieszkanek Hagi. Oferuje kursy

językowe, coaching, warsztaty służące odkrywaniu talentów, aż po

aktywizację ukierunkowaną na szukanie pracy bądź wolontariatu.  Yasmin

współpracuje z różnymi organizacjami społecznymi i instytucjami

edukacyjnymi w Hadze, dzięki czemu jej podopieczne mogą optymalnie

wykorzystać swoje możliwości.

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu!

Wstęp wolny.

Obowiązują zapisy przez polka.segbroek@gmail.com lub wysłanie do nas

informacji przez Facebook.

Piątek 16 października, godz.19.00

Kreatywna Polka:
Makrama – warsztaty
rękodzielnicze

Czy przyglądasz się czasami

rękodziełu i nawet widzisz dla tych

rzeczy idealne miejsce u siebie lub wiesz, że byłyby tra�onym prezentem, ale

cena Cię zniechęca, a własnych umiejętności brak? Wobec tego Polka zaprasza

na warsztaty rękodzielnicze. 

Podczas nich będziesz mogła wykonać swoją własną makramę: uroczą sowę.

Ponadto nauczysz się trzech podstawowych splotów, które umożliwią Ci

samodzielne wyplecenie np. kwietnika lub makatki, oraz dowiesz się, jak

wybrać sznurki idealne do plecenia makram i gdzie można je kupić. Po

warsztacie dostaniesz też krótki �lmik instruktażowy.

Uwaga: zdolności manualne nie są wymagane!

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: magdasucha.wojtecka@gmail.com

KOSZT: 5€ (wpłacane przy rejestracji). 
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Ilość miejsc ograniczona.

Piątek 16 października, godz.19.30

Młodzież i narkotyki

Podejrzewasz, że Twoje dziecko ma

kontakt z narkotykami? Czujesz się

bezradna i nie wiesz, co robić? Zapraszamy na spotkanie z pracownikiem

zespołu prewencji do spraw uzależnień poradni zdrowia psychicznego

Indigo (Parnassia Groep). 

Dowiesz się na nim m.in. o różnych typach środków odurzających, z którymi

może mieć do czynienia Twoje dziecko i jakie one mają działanie, co to jest

uzależnienie i jakie są jego różne stadia. Dostaniesz również narzędzia, jak

rozmawiać o tym problemie z dzieckiem – co robić i czego przede wszystkim

nie robić, a także gdzie zwrócić się po pomoc, kiedy czujesz, że sytuacja

zaczyna Cię przerastać.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Środa 21 października, godz.20.00

Świadoma dieta
gwarancją witalności
(online)

Co się kryje za słowem dieta? Czy istnieją złe i dobre kalorie? Czy rzeczywiście

geny de�niują naszą wagę? Co mówi nam nasz organizm, gdy mamy ochotę

na „coś”? Czemu przybieramy na wadze, mimo że jemy mało oraz czy

zdrowe jedzenie musi być drogie, a gotowanie czasochłonne? 

Na te i inne pytanie odpowie nam Dorota Sobolewska, dietetyczka w poradni

zdrowia Laila w Hadze i autorka bloga Twój Dietetyk Den Haag.

Zapraszamy na rozmowę na naszym fanpage’u (POLKA - Centrum voor

Poolse Vrouwen in Segbroek) na Facebook’u.
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Piątek 23 października, godz.19.00

Pod dyktando malarza,
czyli… haskie Muzeum
Sztuki w Polce!

To będzie wyjątkowy wieczór: jedno z najważniejszych haskich muzeów

przybywa do nas z wizytą! Pytacie, jak to możliwe? Przyjdźcie i przekonajcie

się! Przewodnik po Kunstmuseum w Hadze Wieke Terpstra w

niekonwencjonalny sposób zaprosi nas do wspólnej przygody z

zaczarowanym światem sztuki. 

A jak to zrobi? Pod dyktando malarza, oczywiście! Czy jesteście już

zaintrygowane? Chcecie dowiedzieć się więcej? A zatem przybywajcie, drogie

Panie! 

Na uczestniczki naszych warsztatów czeka niejedna niespodzianka…

KOSZT: 2 euro

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Piątek 23 października, godz.20.30

Krąg Kobiet: Ważność
czy uważność?

Jak często te dwa pojęcia goszczą w

naszym codziennym życiu? Jak się

mają do szeroko pojętego radzenia

sobie i osiągania naszych celów? Co oznaczają w praktyce i jak je umiejętnie

wykorzystać do działania? 

Prowadząca zajęcia Agnieszka Bińka postara się wyjaśnić znaczenie i różnice

między tymi dwoma pojęciami. 

Zapraszamy.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Piątek 30 października, godz.20.00



Zielono mi! – czyli jak
dbamy o naszą planetę

Za nami lato, które pobiło wszelkie

rekordy upałów. W Holandii

informowano o zbyt niskim stanie

wód, Australia i Ameryka mierzyły się

z ogromnymi pożarami – to tylko niektóre konsekwencje tego, o czym wiemy

od dawna: klimat się zmienia. Czy możemy temu przeciwdziałać?

Ograniczanie konsumpcji i ilości odpadów, segregacja śmieci, oszczędne

gospodarowanie wodą i energią – czy to jest realne przy obecnym stylu życia?

A może uważasz, że robienie więcej nie jest konieczne? Jesteśmy ciekawi Twojej

opinii. Zapraszamy na spotkanie, na którym praktycznymi wskazówkami i

przykładami podzielą się z nami trzy wspaniałe kobiety: Caroline Verduin,

nasza wolontariuszka i doradca parlamentarny do spraw polityki w zakresie

klimatu i energii z ramienia partii D66, Julia IJsselmuiden, która pracuje dla

Contronics Dry Misting i wie wszystko o marnowaniu żywności i

przeciwdziałaniu temu, oraz Stefanie Schuddebeurs, liderka projektów w

fundacji Initiatives of Change.

Uwaga: Bonus! Uczestniczki spotkania dostają od nas zaproszenie na

wegetariańskie warsztaty kulinarne, które odbędą się pod koniec listopada!

Spotkanie we współpracy z Komisją Europejską oraz Buro EU, które z ramienia

fundacji Initiatives of Change rozmawia z mieszkańcami Hagi o ich troskach

związanych z naszą planetą.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

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

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/l5y4b9&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kliknij_i_zobacz_co_przyniesie_pazdziernik&utm_term=2020-10-01
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/l5y4b9&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kliknij_i_zobacz_co_przyniesie_pazdziernik&utm_term=2020-10-01
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https://preview.mailerlite.com/l5y4b9
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https://preview.mailerlite.com/l5y4b9
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6c3579346239
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6c3579346239
https://goo.gl/maps/3abHwVMsKYCvc2FA8?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kliknij_i_zobacz_co_przyniesie_pazdziernik&utm_term=2020-10-01
https://goo.gl/maps/3abHwVMsKYCvc2FA8?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kliknij_i_zobacz_co_przyniesie_pazdziernik&utm_term=2020-10-01
https://goo.gl/maps/3abHwVMsKYCvc2FA8?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kliknij_i_zobacz_co_przyniesie_pazdziernik&utm_term=2020-10-01
mailto:polka.segbroek@gmail.com
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6c3579346239
https://www.mailerlite.com/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kliknij_i_zobacz_co_przyniesie_pazdziernik&utm_term=2020-10-01

