Polak w Northampton
Klub Polski

<p> </p>DOM POLSKI (THE POLISH CLUB)<br />POLSKA SPO�ECZNO��KATOLICKA W
NORTHAMPTON<br />CRAVEN STREET<br />NORTHAMPTON<br />NN1 3EZ<br />TEL. 01604 628 304<p
align="center"> </p><p>Dom Polski umiejscowiony jest on tu� obok polskiej parafii i ko�cio�a. Wej�cie do
ko�cio�a jest od Duke Street, do klubu za� od ulicy Craven Street. Min� ju� ponad 30 lat od chwili, kiedy
ówczesna spo�eczno��polonijna dokona�a zbiórki i wykupi�a zabudowania ko�cio�a, plebanii i klubu. Si��
w�asnych ramion doprowadzili oni zapuszczone pomieszczenia do stanu u�ywalno�ci. Cho�by�o ich wtedy
niewielu (mo�e zaledwie 1% obecnej liczby Polaków w Northampton), dokonali oni wielkiego dzie�a. </p><p>Klub
stanowi miejsce spotka�zarówno dla tych, ktorzy wywodz� si�w�a�nie z tzw. starej imigracji (powojennej), jak i
dla tych, ktorzy przybyli do Wielkiej Brytanii ju� po wst�pieniu Polski do Unii Europejskiej. Znajdziemy tutaj osoby
w ró�nym wieku i ró�nym baga�em do�wiadcze� </p><p>Podstawowym miejscem w Domu Polskim jest
<strong>sala klubowo-telewizyjna</strong>. Tam w�a�nie mo�emy zamówi�co� przy <strong>barze</strong>
(napoje ró�nego typu czy drobne przek�ski). Cz� go�ci pozostaje przy ladzie, by porozmawia�z managerem klubum
inni wol� usi���przy stolikach. Do dyspozycji mamy <strong>telewizor z polskim kana�ami, stó� bilardowy,
tarcz�do darta (gry w rzutki)</strong>. </p><p>Wi�szo��imprez, jakie odbywaj� si�w klubie ma miejsce w
<strong>du�ej sali</strong>. Tam w zale�no�ci od charakteru wydarzenia mo�na przygotowa�<strong>scen�i
miejsca dla widowni</strong>, rozstawi�stoliki i zapewni�<strong>dost� do kuchni, baru czy grilla</strong>.
Czasem wieksza cze��sali pozostaje wolna, by umo�liwi�rozwieszenie siatki do <strong>badmintona czy
siatkówki</strong>. Dla mi�o�ników <strong>ping ponga</strong> cz�to rozstawia si�sto�y, dla mi�o�ników
<strong>ta�a</strong> zapewnia za� odpowiedni� przestrze�na parkiecie.</p><p>W dodatkowych
pomieszczeniach na parterze i pierwszym pi�rze odbywaj� si�<strong>zaj�ia dla dzieci</strong> i doros�ych,
spotkania <strong>grup wsparcia</strong> czy inne. </p><p>Obecnie ze sta�ych zaj� klubowych odbywaj� si�<br
/> - warsztaty artystyczno-plastyczne dla dzieci (bardzo popularne, mo�e by�trudno o wolne miejsca);<br /> treningi sportowe pod okiem by�ego zawodnika sekcji bokserskiej klubu Stoczniowiec Gda�k;<br /> - zaj�ia
taneczne prowadzone przez do�wiadczon� nauczycielk�ta�a;<br /> - spotkania Stowarzyszenia Artystycznego
"PopArcie";<br /> - meetingi polskiej grupy Anonimowych Alkoholików.</p><p>Ponadto Dom Polski w Northampton
jest miejscem, gdzie regularnie odbywaj� si�<br /> - wyst�y zespo�ów muzycznych,<br /> - przedstawienia, <br />
- zabawy taneczne, <br /> - zawody sportowe,<br /> - inne spotkania czy imprezy organizowane przez przedstawicieli
polskiej spo�eczno�ci.</p><p>Rozmiary du�ej sali oraz dostepno��kuchni pozwala na przygotowywanie przyj�
okoliczno�ciowych. </p><p> </p><p align="center"><strong>Obecnie Dom Polski w Northampton jest otwarty:
</strong></p><p align="center"><strong><br />czwartek 19.00 - 23.00 <br />
piatek
19.00 - 23.00 <br />sobota 19.00 - 23.00<br />niedziela 11.30 - 14.00 oraz 20.00 - 22.00
</strong></p><p align="center"> </p><p align="center">Wi�ej informacji i aktualno�ci na stronie internetowej
klubu<br /><a href="http://www.klubpolskinorthampton.co.uk/index.html"
target="_blank">www.klubpolskinorthampton.co.uk</a> </p><p> </p><p> </p><p align="center"><br /> </p><p>
</p><p>
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