
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Kochane Polk i!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Wam siły,  zdrowia i

wsparcia najbliższych w codziennych zmaganiach,  wiary,  miłości i nadziei

na lepsze jutro.  Wszystkim słońca,  ciepła i wiosny w sercach!

Marzec był dla nas niezwykle intensywny:  wiele działań networkingowych,

spotkań z haskimi organizacjami, dzień otwarty w POLCE, Dzień Kobiet w

teatrze De Nieuwe Regentes. Bardzo nam miło, że tak chętnie brałyście udział w

naszych przedsięwzięciach. Kolejny raz udowodniłyśmy, że Polki to

wspaniałe,  ciekawe i chętne do integracji i poznawania nowych ludzi

kobiety! Dzięki wam udało się pięknie pokazać działalność naszej

organizacji innym mieszkańcom Hagi.  Dziękujemy!

Od dwóch lat żyłyśmy pod covidową presją. Teraz, gdy wreszcie wszystkie

obostrzenia zostają zniesione, musimy zmagać się z nową trudną sytuacją.

Radość z naszych wspólnych sukcesów mocno przyćmiewa to, co dzieje się za

wschodnią granicą Polski. Sercem jesteśmy z Ukrainą i mamy nadzieję na

szybkie zakończenie tej wojny.
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Zapraszamy Was w kwietniu do POLKI nie tylko po garść użytecznych

informacji i umiejętności (Taalcafé,  spotkanie z Huurteam),  ale również  po

chwilę wytchnienia i wskazówki,  jak radzić sobie z wyzwaniami,  jakie niesie

ze sobą sytuacja na świecie (spotkanie z psychoterapeutą ,  Klub Książki,

warsztaty kreatywne).  

Szczegóły wszystkich spotkań znajdziecie poniżej.

Harmonogram na kwiecień

Piątek 1 kwietnia

18.45 Klub Książki

20.00 Wielkanoc w POLCE: warsztaty kreatywne

Piątek 8 kwietnia

Taalcafé: Co oznacza holenderskie “gezelligheid”?

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

20.00 Spotkanie z Huurteam

Piątek 22 kwietnia

Taalcafé: Koningsdag – największe święto narodowe w Holandii

18.30 Grupa początkująca (A1-A2)

19.30 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

Piątek 29 kwietnia

19.30 Od pandemii do wojny. Jak wzmacniać swoją odporność psychiczną w

trudnych czasach.

Przypominamy, że w naszym centrum przy wejściu wpisujemy

się na listę obecności. 

Uwaga:  Na niektóre spotkania w naszej siedzibie obowiązują

zapisy mailowo lub poprzez wysłanie wiadomości przez

Messenger na naszej stronie na Facebooku.

Piątek 1 kwietnia,  godz.  18.45

Klub Książki: Spotkanie z

literaturą skandynawską

Zapraszamy na kwietniowy Klub

Książki! Tym razem porozmawiamy

o literaturze skandynawskiej, która

w ostatnich latach cieszy się bardzo
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Zarezerwuj miejsce Facebook

dużym zainteresowaniem czytelników na całym świecie.

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

nami o tym porozmawiać, przyjdź do POLKI 1 kwietnia .

Wstęp wolny.

Facebook

Piątek 1 kwietnia,  godz.  20.00

Wielkanoc w POLCE:

warsztaty kreatywne

Zapraszamy na kreatywne

warsztaty wielkanocne.  

Tym razem każda z Was będzie

miała moż liwość w łasnoręcznie

zrobić pisankę z materiału,  wstążek i innych ozdób.  Nasze wolontariuszki

zaprezentują sposób wykonania, pomogą w dobraniu wzorów i odpowiedzą na

wszelkie pytania.

Prosimy o wcześniejsze zapisy na warsztaty.

Koszt:  3€.  

Piątek 8 kwietnia,  godz.  18.00/ 19.00

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” .  

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.  Wstęp wolny.

Piątek 8 kwietnia,  godz.  20.00
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Spotkanie z Huurteam

Jak sprawdzić, czy czynsz za

mieszkanie, które wynajmujesz, nie

jest za wysoki? Kto odpowiada za

naprawy usterek w wynajmowanym

przez Ciebie mieszkaniu? Czego

dotyczą tzw. servicekosten i jak są

naliczane? Co zrobić, gdy makler lub

właściciel mieszkania nie stosuje się

do zaleceń Huurcommissie? Co to jest Huurbalie? 

O tych i innych problemach związanych z wynajmowaniem mieszkania w

Holandii porozmawiamy na spotkaniu z Huurteam (zespołem

doradzającym w sprawach wynajmu mieszkań gminy Haga).  Spotkanie

będzie tłumaczone na język polski.

Po ogólnej prezentacji będzie moż liwość indywidualnej   konsultacji z

przedstawicielami Huurteam (ok.  10 min).  Chętnych na taką konsultację

prosimy o wcześniejsze zgłoszenie mailowo na adres:

inschrijven@polkacentrum.nl.  

Godz.  20.00-22.00 (kawa i herbata od 19.30)

Wstęp wolny.

Piątek 22 kwietnia,  godz.  18.30/

19.30

Taalcafé: Koningsdag –

największe święto

narodowe w Holandii

Zapraszamy do udziału w Taalcafé –

konwersacjach po holendersku na

poziomie początkującym i średniozaawansowanym.  

Tym razem będziemy wspólnie rozmawiać o pomarańczowej gorączce

związanej z Koningsdag – Dniem Króla . 

18.30 Grupa początkująca (A1-A2)

19.30 Grupa średniozaawansowana (B1-B2) 

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.  Wstęp wolny.

Piątek 29 kwietnia,  godz.  19.30

Od pandemii do wojny.  Jak

wzmacniać swoją
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odporność psychiczną w

trudnych czasach.

Żyjemy w czasach,  które narażają

nas na spore wyzwania.  Ledwo

kończą się trudy izolacji i pandemii, a

zastaje nas rzeczywistość wojny na

Ukrainie. Powiedzenie, że życie to

nieustanna zmiana, jest bardzo

aktualne. Dlaczego niektórzy z nas

radzą sobie z trudnościami lepiej niż inni? Co sprawia, że potra�ą się podnieść i

iść dalej?

Zdolność do adaptowania się do zmieniających się okoliczności i

odpowiedniego reagowania na przeciwności losu jest ważna dla każdego i

zawsze,  ale dzisiaj szczególnie.  Jak ją zbudować i jak o nią dbać,  dowiemy

się na spotkaniu z psychoterapeutką i psycholożką Dorotą Wysok.  

Liczba miejsc ograniczona,  obowiązują zapisy.

Koszt.  5€.

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

info@polkacentrum.nl

Otrzymujesz ten e-mail ponieważ jesteś na liście

subskrybentów, aby się wypisać,  kliknij poniżej:

Usuń z listy

https://www.youtube.com/watch?v=lk75qDst8wE
mailto:inschrijven@polkacentrum.nl
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juz_sa_nowe_kwietniowe_wydarzenia_w_polce&utm_term=2022-03-30
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juz_sa_nowe_kwietniowe_wydarzenia_w_polce&utm_term=2022-03-30
https://www.facebook.com/POLKA-centrum-voor-Poolse-vrouwen-in-Segbroek-2357679464512824?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juz_sa_nowe_kwietniowe_wydarzenia_w_polce&utm_term=2022-03-30
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/g2z4o2j3j4&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juz_sa_nowe_kwietniowe_wydarzenia_w_polce&utm_term=2022-03-30
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/g2z4o2j3j4&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juz_sa_nowe_kwietniowe_wydarzenia_w_polce&utm_term=2022-03-30
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https://preview.mailerlite.com/g2z4o2j3j4
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https://preview.mailerlite.com/g2z4o2j3j4
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f67327a346f326a336a34
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f67327a346f326a336a34
https://goo.gl/maps/3abHwVMsKYCvc2FA8?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juz_sa_nowe_kwietniowe_wydarzenia_w_polce&utm_term=2022-03-30
https://goo.gl/maps/3abHwVMsKYCvc2FA8?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juz_sa_nowe_kwietniowe_wydarzenia_w_polce&utm_term=2022-03-30
https://goo.gl/maps/3abHwVMsKYCvc2FA8?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juz_sa_nowe_kwietniowe_wydarzenia_w_polce&utm_term=2022-03-30
mailto:info@polkacentrum.nl
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f67327a346f326a336a34


https://www.mailerlite.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juz_sa_nowe_kwietniowe_wydarzenia_w_polce&utm_term=2022-03-30

