
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Kochane Polk i!

Poszerzamy nasze horyzonty i wychodzimy na zewnątrz!

Marzec upłynie nam w POLCE przede wszystkim pod hasłem Dnia Kobiet,

który w tym roku będziemy świętować w gronie międzynarodowym i

wielokulturowym, razem z kobietami skupionymi wokół innych organizacji

społecznych w Hadze.  

Gwoździem programu będzie z pewnością impreza,  którą

współorganizujemy z teatrem De Nieuwe Regentes:  oprócz zwiedzania

teatru i wspólnego muzykowania,  na scenie pojawi się wolontariuszka

POLKI! 

Bierzemy również  udział w ogólnokrajowej akcji NLdoet – chcemy zachęcić

Was do zapoznania się z licznymi haskimi inicjatywami i spróbowania

swoich sił w wolontariacie.  

Zapraszamy także na dzień otwarty do POLKI,  organizowany w ramach

szerszej akcji Wereldreis door Eigen Stad.  Pokażmy naszą siłę – przecież

https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zapraszamy_cie_na_wspolne_swietowanie_dnia_kobiet&utm_term=2022-03-02
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zapraszamy_cie_na_wspolne_swietowanie_dnia_kobiet&utm_term=2022-03-02
https://twitter.com/polka_in?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zapraszamy_cie_na_wspolne_swietowanie_dnia_kobiet&utm_term=2022-03-02
mailto:info@polkacentrum.nl
https://www.youtube.com/channel/UCZdi0YxHtK_CAG6Ckh893aQ
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f74396338683576336835


E-mail FACEBOOK

POLKA jest KOBIETĄ !

Szczegóły dotyczące spotkań w ramach Dnia Kobiet, NLdoet i Wereldreis

znajdziecie poniżej. 

Poza tym zapraszamy na cykliczne spotkania do Regenvalk – czekamy na

Was w Klubie Książki i w Taalcafé.  Przygotowałyśmy dla Was także

spotkania informacyjne dotyczące wyborów do rady gminy oraz opieki nad

dziećmi w wieku 0-4 lat.  

Do zobaczenia!

Harmonogram na marzec

Piątek 4 marca

19.30 Klub Książki

Sobota 5 marca

13.30-17.00 Haskie Obchody Dnia Kobiet – spotkanie networkingowe

Niedziela 6 marca

13. 15-16.00 Dzień Kobiet w teatrze De Nieuwe Regentes

Piątek 11 marca

19.00 Wszystko o wyborach do rady miasta (gemeenteraadsverkiezingen)

NLdoet – włącz się z nami do akcji promującej wolontariat!

Sobota 12 marca

NLdoet – włącz się z nami do akcji promującej wolontariat!

Piątek 18 marca

19.30 Kinderopvang – wszystko, co musisz wiedzieć o żłobkach i opiece nad

dziećmi w Holandii

Sobota 19 marca

12.00-17.00 W podróży po własnym mieście – dzień otwarty w POLCE

Piątek 25 marca

Taalcafé: Co oznacza holenderskie “gezelligheid”?

18.30 Grupa początkująca (A1-A2)

19.30 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

Przypominamy, że w naszym centrum przy wejściu dezynfekujemy

ręce oraz wpisujemy się na listę obecności. 

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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Zapisz się Facebook

Piątek 4 marca,  godz.  19.30

Klub Książki: Spotkanie z

literaturą skandynawską

Zapraszamy na marcowy Klub

Książki.  Tym razem porozmawiamy

o literaturze skandynawskiej, która

to wpisała się do światowego kanonu

literatury, inspirując innych twórców

po dzień dzisiejszy.

Po które książki warto sięgnąć i jak wygląda klasyka literatury – jeśli chcesz z

nami o tym porozmawiać, przyjdź do POLKI 4 marca .

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.  Wstęp wolny.

Sobota 5 marca,  godz.  13.30-17.00

Haskie Obchody Dnia

Kobiet – spotkanie

networkingowe

Chcesz poznać aktywne kobiety działające społecznie na terenie naszego

miasta, posłuchać inspirujących historii ich życia i dowiedzieć się bliżej, czym

się zajmują? A może chciałabyś dołączyć do nas lub innej organizacji działającej

na rzecz kobiet w Hadze? 

Odwiedź  zatem nasze stanowisko w sobotę 5 marca na spotkaniu

networkingowym haskich organizacji kobiecych w ramach obchodów

tegorocznego Dnia Kobiet!

Gdzie:  ZZINN (1 piętro w budynku NS Centraal Station)

Godzina:  13.30-17.00

Wstęp wolny,  bez zapisów.

Niedziela 6 marca,  godz.  13. 15-16.00

Dzień Kobiet w teatrze

De Nieuwe Regentes

Zapraszamy serdecznie do

wspólnego świętowania Dnia

Kobiet w teatrze De Nieuwe

Regentes.

W programie:

13. 15-14. 15 zwiedzanie stuletniego budynku teatru

14.30-16.00 wspólne muzykowanie ze studentkami Królewskiego

Konserwatorium
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Zarezerwuj miejsce Fanpage FB

Napisz email FACEBOOK Fanpage

odważne monologi kobiet z sąsiedztwa

zapowiedź przedstawienia “One of us” grupy Girls in Woods.

Liczymy na Waszą obecność tym bardziej,  że w monologach bierze udział

jedna z naszych wolontariuszek! Zapraszamy!

Wstęp wolny.  Zapisy przez stronę teatru:  www.deniuweregentes.nl,

Messenger POLKI na Facebooku  lub mailowo:

inschrijven@polkacentrum.nl.

Piątek 11 marca,  godz.  19.00

Wszystko o wyborach do

rady gminy

16 marca 2022 odbywają się w całej

Holandii wybory do rad gminy

(Gemeenteraadsverkiezingen).  

Zastanawiasz się ,  czy nie posiadając

holenderskiego paszportu możesz głosować? Podpowiadamy:  jeśli tylko

jesteś zarejestrowana w gminie,  to TAK! 

Dlaczego zatem warto iść do wyborów? Czym właściwie zajmuje się rada

gminy (gemeenteraad)? Jak możesz oddać swój głos? Na te i inne pytania

odpowiemy podczas spotkania, które poprowadzą dla nas eksperci z ProDemos

– niezależnej organizacji pozarządowej,  która informuje obywateli o

demokracji i praworządności oraz umoż liwia im aktywny udział w

podejmowaniu decyzji politycznych.

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.  Wstęp wolny.

Piątek 11 marca i sobota 12 marca

NLdoet – w łącz się z

nami do akcji promującej

wolontariat!

NLdoet to ogólnokrajowa akcja

promująca wolontariat:  11 i 12 marca

organizacje pozarządowe

przygotowują różne akcje,  w które można w łączyć się jako wolontariusz.  To

świetna okazja, żeby poznać lokalne organizacje i zrobić coś dobrego dla innych.

Na przykład: wypić herbatę z mieszkańcami naszego miasta doświadczającymi

samotności, pomóc w przycinaniu drzew lub przygotowaniu ogródków

warzywnych na wiosnę.

Co chcemy zrobić? Zbieramy osoby,  które chciałyby z nami iść pomóc

innym organizacjom jako wolontariusze.  Jesteś zainteresowana? Zgłoś się!

W grupie raźniej pomagać! 
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Zarezerwuj miejsce! FACEBOOK

Zapisz się Facebook

Liczba miejsc ograniczona.  Szczegóły dotyczące akcji oraz organizacji,  które

odwiedzimy już  wkrótce na naszym Facebooku! Zapisy przez nasz

Messenger na Facebooku lub mailem: inschrijven@polkacentrum.nl.

Piątek 18 marca,  godz.  19.30

Kinderopvang – wszystko,

co musisz wiedzieć o

żłobkach i opiece nad

dziećmi w Holandii

Jesteś mamą i chciałabyś zadbać o

w łaściwą opiekę i rozwój dla

swojego malucha lub myślisz o

powrocie do pracy ?

Zapraszamy na spotkanie,  na którym odpowiemy na pytania dotyczące

rodzajów opieki nad dziećmi w Holandii dla dzieci w wieku 0-4 lat,

wyjaśnimy terminy dotyczące opieki, takie jak dagopvang, �exopvang,

gastouder, babysitter. Porozmawiamy o kosztach opieki i warunkach, które

uprawniają do korzystania z opieki nad dzieckiem.

Na spotkaniu dowiesz się również, jaka jest różnica między edukacją

przedszkolną a wczesną (VVE), kto może z nich korzystać i na jakich warunkach.

Nasi goście opowiedzą również o alternatywie dla rodziców maluchów 0-3, jaką

są miejsca spotkań dla mam i dzieci.

Nasi eksperci to w łaścicielka kinderopvang,  trenerka pedagogiczna VVE

oraz pielęgniarka z CJG.

Na spotkaniu będzie również  moż liwość poznania innych mam z Hagi i

wymiany doświadczeń.  

Wstęp wolny.   Zapisy mailowo na adres:  inschrijven@polkacentrum.nl  lub

poprzez Messenger POLKI na Facebooku.

Sobota 19 marca,  godz.  12.00-17.00

W podróży po w łasnym

mieście – dzień otwarty

w POLCE

Serdecznie zapraszamy na

nietypową podróż  po naszym

mieście pod hasłem “ Wereldreis door Eigen Stad” ,  w ramach której

będziecie mieć okazję do zapoznania się z różnymi organizacjami

kulturowymi,  religijnymi i społecznymi działającymi na terenie naszego

miasta.  
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Wyśl i j  email Fanpage FB

Zapisz się Facebook

W tegorocznej edycji tej wyjątkowej inicjatywy,  na zaproszenie gminy Haga

bierze udział także POLKA! Jeżeli chcecie nas bliżej poznać i dowiedzieć się, jak

wygląda nasza praca “od kuchni”, to zapraszamy w sobotę 19 marca do nas! 

Nasze wolontariuszki przybliżą Wam działalność każdej z naszych sekcji i

opowiedzą ,  na jakich zasadach działamy.  Będzie także możliwość wzięcia

udziału w Taalcafé czyli zajęciach z konwersacji w języku holenderskim, które

specjalnie dla Was poprowadzi w tym dniu nasza nieoceniona wolontariuszka

Carolien.

Gwarantujemy dobrą zabawę ,  domowe wypieki i typowo polskie przekąski!

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.  Wstęp wolny.

Piątek 25 marca,  godz.  18.30 i 19.30

Taalcafé: Co oznacza

holenderskie

“ gezelligheid” ?

Zapraszamy do udziału w Taalcafé –

konwersacjach po holendersku na

poziomie początkującym i

średniozaawansowanym.  

W miłej atmosferze i pod czujnym okiem naszej wolontariuszki Carolien

porozmawiamy na bieżące i interesujące Was tematy. Tym razem zastanowimy

się wspólnie, co kryje się pod szerokim pojęciem “gezelligheid”. Serdecznie

zapraszamy!

18.30 Grupa początkująca (A1-A2)

19.30 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.

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

info@polkacentrum.nl

Otrzymujesz ten e-mail ponieważ jesteś na liście

subskrybentów, aby się wypisać,  kliknij poniżej:

Usuń z listy
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