
Wakacje, wakacje i po wakacjach.

Po długiej przerwie wracamy wypoczęte, opalone i pełne zapału do pracy

oraz pomysłów na dalsze działanie.

Trudno uwierzyć, że pierwszy rok działalności POLKI już za nami! Nie

zamierzamy zwalniać tempa i od najbliższego piątku zapraszamy Was

ponownie co tydzień do naszego Centrum.  A wrzesień w POLCE

zapowiada się wyjątkowo interesująco. 

Nasze Centrum jest otwarte jak zwykle, w każdy piątek od godziny 19.00.

Harmonogram na wrzesień 2019 
 

06.09 (piątek)

     

20:00 

 

Klub Książki   

 

13.09 (piątek)

   

19:30 

 

Warszaty z kaligrafii 
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20.09 (piątek)

  

 

19:00 

 

20:00

Warsztaty z ekspresji głosu 

 

Spotkanie dotyczące przemocy domowej

27.09 (piątek) 

  

 

19:00 

 

20:15

 

Fitness z Sandrą 

 

Joga Kundalini z Łukaszem

Klub Książki 

Pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu Książki odbędzie się jak zwykle w pierwszy
piątek miesiąca. Porozmawiamy o naszych wakacyjnych lekturach oraz planach
czytelniczych na nadchodzącą jesień. Zapraszamy również do naszej Polkowej
biblioteki!

Kiedy: 6 września, godz. 20.00

Warsztaty z kaligrafii

Kaligrafia to sztuka starannego i estetycznego pisania, często również
zdobionego artystycznie. Bo pisanie to nie tylko sposób na wyrażenie myśli i
pomysłów – charakter pisma może stanowić ważne narzędzie graficzne, a także
nadać pismu odręcznemu więcej wyrazu.

Wszyscy, którzy chcieliby nauczyć się ładnie pisać, mogą wziąć udział w warsztatach
po wcześniejszej rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kiedy: 13 września, godz. 19:30 (zajęcia potrwają około 3 godzin).

Koszt: 5 euro.

Prowadząca: Agata Tkaczyk.
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Jabber- ekspresja głosu

Gu gu da da, do gu du!

Już w trzeci piątek września 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: 20 września, godz. 19:00-20:00.

Koszt: 2 euro.

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o zapisywanie się pod wydarzeniem na
Facebook’u.
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Przemoc domowa – jak ochronić siebie i
bliskich?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym niezwykle trudnemu problemowi
przemocy domowej. Jak reagować i gdzie szukać pomocy? Na jakie wsparcie
mogą liczyć ofiary przemocy domowej w Holandii? Jak możemy ochronić siebie,
swoich bliskich, osoby z naszego otoczenia? Na te pytania spróbujemy
odpowiedzieć w czasie kolejnych spotkań z tego cyklu. 
 
Pierwsze z nich poprowadzi Sylwia Wessel z Crisisdienst Huisverbod, która na co
dzień w swojej pracy spotyka się z rodzinami dotkniętymi tym problemem, oraz
Jolanta Chromińska, mająca doświadczenie w pracy z rodzinami w Polsce.

Kiedy: 20 września, godz. 20:00.

Wstęp bezpłatny.
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Fitness z Sandrą

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

Kiedy: 27 września, godz. 19:00.

Koszt: 2 euro.

Kundalini Yoga

Kundalini Yoga polega na tworzeniu świadomości i równowagi w obszarze
fizycznym, mentalnym i duchowym w celu osiągnięcia zdrowia i szczęścia; jest to
prosta, uporządkowana praktyka jogi o świetnych efektach. Łączy w sobie wszystkie
techniki oddziaływania na umysł i ciało: ćwiczenia fizyczne, oddechowe, medytacje,
mantry, mudry (ruchy rąk). Mają one na celu pobudzenie i zharmonizowanie
wewnętrznych czakr, czyli ośrodków energetycznych w ciele, co prowadzi do
odzyskania równowagi fizycznej, psychicznej i emocjonalnej, uwolnienia się od
stresu oraz wejścia na wyższy poziom świadomości.    
  
Prowadzący: Łukasz Deroń, od 11 lat mieszkający w Holandii, prowadzący zajęcia
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w Den Haag i Voorburg.  Fascynat pracy z dźwiękiem i jego wpływem na ciało i
umysł. 
 
 
Kiedy: 27 września, godz. 20:15.  
 
Koszt: 2 euro. 
 
Liczba miejsc ograniczona, prosimy o zapisywanie się pod wydarzeniem na
Facebook’u. 
 

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! 
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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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