
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Witamy Was wiosennie i pogodnie i zapraszamy

do zapoznania się z ofertą POLKI na maj.

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, składamy najserdeczniejsze
życzenia wszystkim Mamom – bo maj to również Wasze święto! Życzymy
Wam spełnienia się w macierzyństwie i pięknych relacji z Waszymi dziećmi. 

A skoro o dzieciach mowa, to chciałybyśmy przybliżyć wam kolejny projekt,
który realizujemy w POLCE. Zapewne pamiętacie organizowane przez nas
festyny z okazji Dnia Dziecka?

W zeszłym roku z powodu pandemii nie doszedł on niestety do skutku. W tym
roku ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne zorganizowanie dużego
festynu również nie będzie możliwe. Mimo to nie mamy zamiaru zawieść
naszych milusińskich – Dzień Dziecka odbędzie się w formie online!
Szczegóły są dopracowywane i będziemy o nich informować na bieżąco.
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Jak zawsze na realizację projektów potrzebny jest budżet. Będziemy
potrzebować wsparcia �nansowego na pokrycie kosztów związanych z obsługą
techniczną – montażem �lmów, tłumaczeniem, napisami (impreza będzie
dwujęzyczna), dlatego rozpoczynamy zbiórkę internetową (crowdfunding).
Szczegóły dotyczące zbiórki oraz link do wpłaty datku znajdziecie tutaj:

Ufunduj Dzień Dziecka 2021

Z góry prosimy o wsparcie oraz rozpowszechnianie zbiórki wśród
znajomych. Razem możemy stworzyć świetną imprezę dla naszych dzieci!

Harmonogram na maj

Piątek 7 maja (online)

20.00 Klub Książki 

Środa 12 maja (online)

20.00 Taalcoach – osobisty trener językowy. Spotkanie z Gilde Den Haag

Czwartek 20 maja (online)

20.00 Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy. Edukacja dla dorosłych w
Holandii

Piątek 21 maja (online)

20.00 Własna �rma: Branding, czyli jak świadomie budować swoją markę

Piątek 28 maja

20.00 Jak pisać o�cjalne listy po holendersku? 

www.polkacentrum.nl

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
przez Messenger na naszej stronie na Facebooku.
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E-mail FACEBOOK

Piątek 7 maja, godz. 20.00

Klub Książki online.
Spotkanie autorskie z
Martą Krajewską
Wraz z naszym gościem przeniesiemy

się tym razem w świat naszych przodków. Marta Krajewska jest autorką
cyklów powieściowych "Wilcza Dolina" oraz "Wilcza Dolina – Bratmił",
nawiązujących do kultury i wierzeń dawnych Słowian. 

Z wykształcenia jest kulturoznawcą, debiutowała w 2014 roku opowiadaniem
Śpij, chłopczyku w antologii Toystories. Pisze na portalu fantastyka.pl jako
krajemar, trzykrotnie była nominowana do nagrody im. Janusza Zajdla,
przyznawanej przez miłośników fantastyki autorom najlepszych polskich
utworów literackich tego gatunku. 

Wszystkich, którym bliskie są uroki dawnej wsi, którym nie jest obca
odrobina fantastyki zaprawiona szczyptą romansu, zapraszamy w
niezwykłą podróż w czasie podczas transmisji online na naszym
Facebooku.

FACEBOOK

Środa 12 maja, godz. 20.00

Taalcoach – osobisty
trener językowy.
Spotkanie z Gilde Den
Haag (online)
Chcesz nauczyć się sprawnie
porozumiewać po holendersku, ale
nie masz możliwości ćwiczyć języka w praktyce? Dobrym rozwiązaniem jest
taalcoach – osobisty trener językowy z organizacji Gilde Den Haag. 

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak pracuje się z taalcoachem, w jaki sposób można
zgłosić się do projektu Gilde i czy trzeba spełniać jakieś warunki – zapraszamy
na webinar. 

W rozmowie z naszym gościem opowiemy także, jakie inne wsparcie w nauce
języka holenderskiego można uzyskać w fundacji Gilde Den Haag. Zapraszamy
do dyskusji w czasie transmisji na żywo na naszym fanpage'u.

Facebook Fanpage
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Czwartek 20 maja, godz. 20.00

Wzmocnij swoją pozycję
na rynku pracy. Edukacja
dla dorosłych w Holandii
(online)
Zapraszamy na spotkanie online o
szkolnictwie wyższym i kursach

doszkalających. Jak wygląda dalsza edukacja w Holandii? Gdzie i w jaki sposób
można się przekwali�kować, by wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy? W
jaki sposób nostry�kować dyplom uzyskany w Polsce? 

Na te i inne pytania odpowiemy podczas transmisji online na naszej stronie
na Facebooku. Zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach!

ZOBACZ Fanpage!

Piątek 21 maja, godz. 20.00

Własna �rma: Branding,
czyli jak świadomie
budować swoją markę
(online)
Jak zbudować wizerunek swojej
marki tak, aby świadomie zaistniała
w umysłach naszych konsumentów? Jak najlepiej dobrać jej nazwę, logo i
slogan, którym będziemy ją reklamować? Jak dobrać inne charakterystyczne
elementy wizerunku marki, które będą regularnie powracać w Twoich
materiałach promocyjnych i reklamowych, takich jak wizytówki, papier
�rmowy, różnego typu gadżety reklamowe, strona internetowa czy sposób
komunikacji w mediach społecznościowych?

O tym porozmawiamy na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu ‘Własna
�rma’. Spotkanie poprowadzą Anna Kowalska, wykładowczyni marketingu w
Hogeschool Leiden i założycielka naszego centrum oraz Luiza Norowska,
właścicielka �rmy szkoleniowej TNP Szkolenia. 

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

Koszt warsztatów: 5 euro

Napisz e-mail!

Piątek 28 maja, godz. 20.00
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Sprawdź lokalizację Zarezerwuj miejsce

Jak pisać o�cjalne
listy po holendersku?
Chcesz dowiedzieć się, jakie są
różnice między formalną i
nieformalną korespondencją?
Poznać przydatne zwroty, których
możesz użyć, pisząc listy do różnych
instytucji? Poćwiczyć pisanie listu?

Zapraszamy na nasz trening! 

Zgłoś się już dziś wysyłając email na adres: a.k.sobczyk@gmail.com.
Spotkanie w języku holenderskim, jeśli sytuacja na to pozwoli, odbędzie się
w siedzibie POLKI: Wijkcentrum Regenvalk, Regentesseplein 148, 2562GR
Den Haag.

Do zobaczenia w POLCE!

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

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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