
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Kochane Polk i!

Bardzo serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszymi czerwcowymi

spotkaniami!

Przygotowany z rozmachem przez nasze wolontariuszki polski obiad okazał

się wielkim sukcesem, był okazją do zaprezentowania naszej kuchni i kultury:

oprócz pysznych dań uczestnicy spotkania (ponad 60 osób!) obejrzeli pokaz

zdjęć z najpiękniejszych zakątków Polski, posłuchali recytacji poezji naszej

noblistki Wisławy Szymborskiej i wzięli udział w quizie dotyczącym polskiej

geogra�i, historii i kultury. 
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Fotogra�e wykonał Floris Scheplitz.

Zobacz więcej zdjęć!

Dużą popularnością cieszył się również  warsztat o różnicach kulturowych

przygotowany wspólnie z redaktor naczelną portalu Polonia.nl,  panią

Małgorzatą Bos-Karczewską .  Fantastyczna interakcja między prowadzącą i

słuchaczami, żywa wymiana doświadczeń i obserwacji sprawiły, że było to

bardzo interesujące i udane spotkanie.

W czerwcu odbył się również kolejny warsztat z cyklu Finansowej

Niezależności Polskich Kobiet poświęcony zarządzaniu domowym budżetem,

który również cieszył się dużym zainteresowaniem.

Cieszymy się, że nasze propozycje spotkań i warsztatów odpowiadają Waszym

potrzebom.

Przed nami wakacje. Czas odpoczynku, zwolnienia tempa i ładowania baterii na

kolejne miesiące. Życzymy Wam słonecznego lata, ale zanim jeszcze

rozjedziecie się na zasłużony wypoczynek, wpadnijcie do Klubu Książki po

propozycje ciekawych lektur, a po powrocie, w sierpniu, wybierzcie się z nami

zwiedzać Hagę i do muzeum. Zapraszamy!

Harmonogram na lipiec i sierpień

Piątek 1 lipca

19.30 Klub Książki

Sobota 20 sierpnia

14.00 Wizyta w Kunstmuseum – zwiedzanie wystawy Alfonsa Muchy

Sobota 27 sierpnia

14.00 Haga mniej znana. Wspólny spacer po mieście z Gilde Den Haag.

https://polkacentrum.nl/pl/spotkajmy-sie-przy-wspolnym-stole/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lato_z_polka_wybierz_cos_dla_siebie_i_baw_sie_dobrze&utm_term=2022-07-01


E-mail FACEBOOK

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 lipca,  godz.  19.30

Klub Książki

Na lipcowym spotkaniu Klubu

porozmawiamy o książkach na

wakacje.  Każdy z nas marzy o

odpoczynku, czy to zwiedzając inne

kraje, czy też opalając się we własnym

ogródku lub na działce. A jak można

odpocząć najlepiej,  jeśli nie przy dobrej lekturze? 

Jesteśmy ciekawi, jakie pozycje zabierzecie ze sobą na wakacje. Czy będzie to

literatura lekka i przyjemna? Czy wprost przeciwnie, skorzystacie z możliwości

skupienia się na czymś poważnym i wymagającym zastanowienia? Jakikolwiek

będzie Wasz wybór, zapraszamy do Polki, by o nim porozmawiać.

Wszystkim chętnym udostępniamy książki z naszej biblioteczki,  nie tylko na

wakacje.

FACEBOOK

Sobota 20 sierpnia,  godz.  14.00

Wizyta w Kunstmuseum:

Alfons Mucha, czyli Art

Noveau w Paryżu

Serdecznie zapraszamy do haskiego

Kunstmuseum na wspólne

zwiedzanie wystawy dzieł Alfonsa

Muchy,  mistrza Art Nouveau,  ilustratora i genialnego twórcy przepięknych

plakatów,  ale również  projektanta biżuterii,  dekoracji i kostiumów.  

Jego prace są niepowtarzalne, stworzył własny styl, którego cechą są

wystylizowane postacie kobiet w otoczeniu motywów kwiatowych, arabesek i

elementów symbolicznych, rozpoznawalna miękka, płynna linia i ciepłe kolory.

Koszt:  5 euro

Liczba miejsc ograniczona! Zapisy przez wysłanie wiadomości na naszym

fanpage’u na Facebooku lub mailem na adres: inschrijven@polkacentrum.nl
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Zarezerwuj miejsce Facebook

Napisz email FACEBOOK Fanpage

Sobota 27 sierpnia,  godz.  14.00

Haga mniej znana.

Wspólny spacer po

mieście z Gilde Den

Haag.

Na zakończenie letnich wakacji

zapraszamy serdecznie na spacer

po Hadze.  Wspólnie z przewodnikiem poznamy mniej znane zakątki miasta

i ciekawe historie z nim związane.

Uwaga! Ponieważ jest to dość odległy termin, godzina rozpoczęcia może

jeszcze ulec lekkiemu przesunięciu, prosimy o śledzenie informacji na naszej

stronie na Facebooku.

Koszt 5 euro

Liczba miejsc ograniczona! Zapisy przez wysłanie wiadomości na naszym

fanpage’u na Facebooku lub mailem na adres: inschrijven@polkacentrum.nl

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:
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Usuń z listy
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