
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Drogie Polki!

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy życzymy Wam pięknych dni spędzonych w
serdecznym gronie najbliższych,  dni niosących światło, ciepło i nadzieję na
lepsze jutro.  Obyśmy wraz z ich nadejściem w pełni mogły cieszyć się nimi z
naszymi rodzinami i przyjaciółmi.

Tymczasem obostrzenia związane z pandemią nadal obowiązują, co ma
wpływ również na naszą działalność. Wiele spotkań, które zaplanowane były
jako stacjonarne, zostało przeniesionych do sieci lub odbędą się w innym
terminie, kiedy warunki będą już na to pozwalały.

Cieszymy się Waszym udziałem w webinarach i warsztatach online.

Dwudniowe warsztaty zorganizowane z okazji Dnia Kobiet – pierwsza nasza
tak duża impreza online – okazały się prawdziwym sukcesem.

Bardzo dziękujemy organizatorkom tego przedsięwzięcia, wszystkim
zaproszonym do współpracy gościom oraz sponsorom i oczywiście Wam,
drogie Polki, za to, że zechciałyście świętować te dni z nami.
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Kto nie miał okazji śledzić nas na żywo – nic straconego!

Wszystkie warsztaty są dostępne na naszej stronie internetowej:

www.polkacentrum.nl

na naszym fanpage’u na Facebooku:

Fanpage Facebook

oraz na naszym kanale YouTube:

YouTube

Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube!

Dziękujemy również za Wasze komentarze w trakcie trwania webinarów.
Naszym założeniem jest, by te transmisje na żywo miały jak najbardziej
interaktywny charakter i wychodziły naprzeciw Waszym potrzebom.

Z tą myślą przygotowałyśmy naszą kwietniową ofertę.

Harmonogram na kwiecień

Piątek 2 kwietnia (online)

20.00 POLKA kreatywnie – kropkowanie akrylem 

Piątek 9 kwietnia (online)

20.00 Klub Książki

Czwartek 15 kwietnia (online)

20.00 Mam nad tym kontrolę! – czy rzeczywiście? O uzależnieniu od alkoholu i
nie tylko

Piątek 16 kwietnia (online)

20.00 Jak zapobiegać długom? Zarządzanie domowym budżetem

Piątek 23 kwietnia (online)

20.00 Własna �rma: Pozycjonowanie marki, czyli jak wyróżnić się na tle
konkurencji?

Czwartek 29 kwietnia (online)

20.00 Na tapecie: różnice kulturowe w czasach pandemii
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E-mail www.polkacentrum.nl

Piątek 30 kwietnia (online)

20.00 Holenderskie przysłowia i powiedzenia

Przypominamy, że od 1 grudnia 2020 w budynkach użyteczności
publicznej obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Poza tym
przestrzegamy również zasady 1,5 m odstępu, dezynfekcji rąk oraz
wpisywania się na listę obecności przy wejściu na nasze spotkania. 

Uwaga: Na wszystkie spotkania w naszej siedzibie obowiązują
zapisy mailowo lub poprzez wysłanie wiadomości na naszej
stronie.

Piątek 2 kwietnia, godz. 20.00

POLKA kreatywnie –
kropkowanie akrylem
(online)
Zapraszamy na warsztat kreatywny,
który poprowadzi Sylwia Wessel. 

Przed rozpoczęciem spotkania
przygotuj sobie: farby akrylowe, przedmiot do ozdoby (kamień, tektura,
kawałek drewna czy też płótno) i coś do robienia kropek. Może to być
wykałaczka, patyczek do grilla, wkład kleju do pistoletu na gorąco, kredka,
ołówek – po prostu każdy przedmiot z okrągłym zakończeniem. Można też
kupić specjalne przybory do robienia kropek jak i szablony do mandali, ale nie
jest to konieczne.

Kropkowanie farbami akrylowymi jest bardzo relaksujące i odstresowujące.
Serdecznie zapraszamy na wspólne kropkowanie!

Spotkanie ma charakter darmowych warsztatów online dla grupy
zamkniętej (ZOOM meeting). Zgłoszenia przyjmujemy przez wiadomość
Messenger na naszej stronie na Facebooku.

Zapisz się!

Piątek 9 kwietnia, godz. 20.00

Klub Książki: „Zbrodnia
to niesłychana” – w
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świecie kryminałów
(online)
Gościem kolejnego Klubu Książki
online będzie pani Bogusia
Szewczyk – z wykształcenia
dziennikarka, z zamiłowania księgarka
i podcasterka oraz fanka kryminałów. 

Wspólnie poszukamy recepty na
świetny, trzymający w napięciu kryminał, porozmawiamy o nowościach
wydawniczych i imprezach związanych z powieścią kryminalną. Wszystkich
miłośników kryminałów i nie tylko zapraszamy na transmisję online na naszej
stronie na Facebooku. 

Czekamy na Wasze komentarze podczas trwania transmisji!

FACEBOOK

Czwartek 15 kwietnia, godz. 20.00

Mam nad tym kontrolę! –
czy rzeczywiście? O
uzależnieniu od alkoholu
i nie tylko (online)
Problem uzależnienia może
dotknąć każdego z nas: zarówno

dorosłych, jak i dzieci.  Oprócz od dawna znanych uzależnień od nikotyny czy
alkoholu w dzisiejszych czasach stajemy przed nowymi zagrożeniami
związanymi np. z uzależnieniem od internetu, hazardu czy leków. 

O tym, jak w Holandii prowadzone są terapie przeciw uzależnieniom i gdzie
należy szukać pomocy, porozmawiamy z Henryką Jędrzejczak-Creel oraz
Anją Piasecką, terapeutkami uzależnień i przedstawicielkami organizacji
Brijder zajmującej się osobami z uzależnieniami.

Zapraszamy na transmisję online na naszym Fanpage’u.

ZOBACZ Fanpage!

Piątek 16 kwietnia, godz. 20.00

Jak zapobiegać długom?
Zarządzanie domowym
budżetem (online)
Jak zarządzać swoimi pieniędzmi?
Jak znaleźć równowagę między
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naszymi dochodami a wydatkami? O
czym powinniśmy pamiętać, tworząc
swój domowy budżet? Jak
zapobiegać popadaniu w długi? 

Na te i inne pytania dotyczące
zarządzania swoim budżetem
spróbujemy odpowiedzieć wspólnie
z naszym gościem z fundacji
Leergeld.

Zapraszamy do dyskusji w czasie transmisji na żywo na naszym fanpage'u.

Facebook Fanpage

Piątek 23 kwietnia, godz. 20.00

Własna �rma:
Pozycjonowanie marki,
czyli jak wyróżnić się na
tle konkurencji? (online)
Jaka jest rola mojego produktu i dla
kogo jest przeznaczony? W jaki

sposób zaprojektować swoją ofertę tak, aby wyróżniała się na tle konkurentów i
jednocześnie zajmowała szczególne miejsce w umyśle twojego docelowego
klienta? I jak sprawić, aby w momencie podejmowania przez niego decyzji o
zakupie, z dostępnej oferty wybrał właśnie nasz produkt? 

O tym porozmawiamy na naszym kolejnym szkoleniu z cyklu ‘Własna �rma’.
Tym razem spotkanie poprowadzi Anna Kowalska, wykładowca marketingu,
biznesu międzynarodowego oraz różnic kulturowych w Hogeschool Leiden,
założycielka i koordynatorka naszego centrum POLKA. 

Spotkanie ma charakter warsztatów online dla grupy zamkniętej (ZOOM
meeting). Zgłoszenia przyjmujemy mailem: polka.segbroek@gmail.com

Koszt warsztatów: 5 euro

Napisz e-mail!

Czwartek 29 kwietnia, godz. 20.00

Na tapecie: różnice
kulturowe w czasach
pandemii (online)
Pandemia działa jak szkło
powiększające. Nagle pewne sprawy
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widzimy lepiej, wyraźniej, a te ukryte wychodzą na światło dzienne. 

Małgorzata Bos-Karczewska, dziennikarka i redaktor naczelna portalu
Polonia.nl i Anna Kowalska, założycielka Centrum POLKA w Hadze i
wykładowca w Hogeschool Leiden, biorą pod lupę różnice kulturowe w
czasach pandemii.  Co zobaczyły, co przykuło ich uwagę i dlaczego chcą się
tym z Wami podzielić? 

Zapraszamy na rozmowę i dyskusję „na gorąco” z Wami w komentarzach
podczas wydarzenia transmitowanego live na naszym Fanpage’u na
Facebooku.

Nasz Fanpage!

Piątek 30 kwietnia, godz. 20.00

Holenderskie przysłowia
i powiedzenia (online)
Met iemand in zee gaan; Wat heb ik
nou aan mijn �ets hangen?; Hij lacht
als een boer met kiespijn; Oost west,
thuis best – jeśli chcesz się
dowiedzieć, co oznaczają te

powiedzenia i w jakich sytuacjach ich używać, poznać historię kryjącą się za
holenderskimi przysłowiami i wzbogacić swoją znajomość języka
niderlandzkiego, zapraszamy na warsztaty, które poprowadzi Bram Kragtwijk
z fundacji VoorWelzijn. 

Dzięki tej wiedzy już nigdy nie będziesz met mond vol tanden staan!

Spotkanie ma charakter darmowych warsztatów online dla grupy
zamkniętej (ZOOM meeting). Zgłoszenia przyjmujemy przez wiadomość
Messenger na naszej stronie na Facebooku.

Zarezerwuj miejsce!

Do zobaczenia w POLCE!

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL
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Polka - Centrum voor Poolse Vrouwen

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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