
Dla Cathy, która wczeœniej 
mieszka³a w zat³oczonym Lon-
dynie (15 mln mieszkañców 
w ca³ej aglomeracji), Gliwice 
musz¹ wydawaæ siê spokoj-
nym miasteczkiem. Jak ob-
cokrajowiec, zamieszka³y na 
sta³e w Gliwicach, spêdza 
czas wolny? - „Najbardziej 
lubiê chodziæ po starówce, 
odwiedzaj¹c ma³e butiki z 
ciuchami oraz sklepy z an-
tykami. Pobieram te¿ lekcje 
tañca, dwa razy w tygodniu. 
Super sprawa!”.

Myli³by siê ktoœ, s¹dz¹c, ¿e 
„native speakerzy“ tworz¹ 
pewnego rodzaju kastê, 
spêdzaj¹c czas tylko we 
w³asnym towarzystwie. 
„Owszem, spotykamy siê 
czasami, jednak wielu z nas 

- Polacy s¹ przyjacielscy, gadatliwi i bardzo goœcinni - uwa¿a mieszkaj¹ca od 8 lat w Gliwicach Cathy.

„Podoba mi się tutaj”

wiarnie i puby. Jednak bez-
apelacyjnie najpozytywniej 
zmieni³y siê sklepy i centra 
handlowe. Gdy przyjecha³am, 
w okolicy by³o tylko M1, a 
obecnie mamy Forum, Pla-
tan, Tesco i Arenê. Wybór 
jest ogromny, a to cieszy”, 
z entuzjazmem mówi Cathy.

„Niestety, ceny drastycznie 
posz³y w górê. Nie chodzi tylko 
o ceny nieruchomoœci czy zie-
mi, ale np. ubrania, kosmety-
ki czy ¿ywnoœæ – to wszystko 
skoczy³o w przeci¹gu ostat-
nich paru lat. 

Obecnie bardziej 
opłaca się kupić 
markowe ciuchy 
w Londynie niż 
w Polsce. 

Oczywiœcie nie jest to minus 
tylko Gliwic, to ogólnokrajo-
wy trend”, twierdzi sympa-
tyczna Irlandka z Pó³nocy.

Czy zamierza wyjechaæ w Gli-
wic? Cathy nawet nie bierze 
tego pod uwagê - „Podoba 
mi siê tutaj poniewa¿ jak na 
stosunkowo du¿e miasto, w 
Gliwicach wszystko znajduje 
siê w zasiêgu rêki – dystanse 
nie s¹ wielkie. Niez³a lokali-
zacja do wszelkiego rodzaju 
wypadów - blisko do Krakowa 
czy Wroc³awia, niedaleko do 
Czech, Austrii czy na Wêgry. To 
wszystko sprawia, ¿e dla oso-
by uwielbiaj¹cej podró¿owaæ, 
a za tak¹ siê uwa¿am, Gliwi-
ce, wbrew pozorom, s¹ do-
brym rozwi¹zaniem”, koñczy 
Cathy.

Micha³ Pac Pomarnacki

wieni do œwiata. Dodatkowo, 
czasami obs³uga w sklepach, 
zw³aszcza wœród m³odszych 
ekspedientek, pozostawia... 
hmm, wiele do ¿yczenia”.  

Na pytanie o trudnoœci 
zwi¹zane z przeprowadzk¹ z 
kosmopolitycznego Londynu 
do swojskich Gliwic, Cathy 
odpowiada z wahaniem - 
„Najwiêkszy problem sprawia 
mi nauka polskiego. Jako na-
uczycielka staram siê wiêc nie 
traciæ cierpliwoœci do uczniów 
maj¹cych k³opoty z opanowa-
niem angielskiego. Dla mnie 
samej nauka waszego jêzyka 
jest niemo¿liwoœci¹!”.

Innym minusem s¹ przyzwy-

Cathy, jest nauczycielk¹ jêzyka an-
gielskiego, pochodz¹c¹ z Irlandii 
Pó³nocnej. Do Gliwic przeprowadzi³a 
siê osiem lat temu. Jak sama 
twierdzi, do Polski przyjecha³a 
„by zakosztowaæ spokojniejszego 
¿ycia i poznaæ zupe³nie now¹ kulturê”. 

Native speaker to osoba, która jest 
u¿ytkownikiem swojego ojczystego (pier-
wotnego) jêzyka. W szkolnictwie natomiast, 
zwrot ten oznacza osobê z zagranicy, która 
naucza w innym pañstwie swojego jêzyka.

zak³ada rodziny z Polakami 
lub Polkami, wtapia siê w 
tutejsz¹ ludnoœæ. Obecnie 
mam mniej wiêcej tyle samo 
znajomych st¹d, co wœród 
obcokrajowców. Polacy s¹ 
przyjacielscy, gadatliwi i bar-
dzo goœcinni. Mo¿na z nimi 
porozmawiaæ na wiele tema-
tów”. 

tach gastronomicznych. Jed-
nak i ona ma swoje ulubione 
dania z naszej rodzimej kuch-
ni. 

- „Uwielbiam ogór-
kową i pierogi ru-
skie! W Gliwicach 
powstaje coraz wię-
cej restauracji, oferu-
jących dania kuchni 
jarskiej, jednak trze-
ba przyznać, że w 
Polsce wciąż trudno 
jest być wegetaria-
ninem”, wzdycha 
Cathy.
Bêd¹c w Gliwicach ju¿ 
osiem osiem lat, trudno nie 
zauwa¿yæ przemian jakie 
zasz³y w mieœcie. 
„Jeœli chodzi o szeroko pojêt¹ 
estetykê, Gliwice zmieni³y 
siê na lepsze. Go³ym okiem 
widaæ, ¿e sporo publicznych 
pieniêdzy zosta³o wpompo-
wanych w renowacje parków, 
rynku, kamienic itp. Jest te¿ 
wiêcej ró¿norodnoœci jeœli 
chodzi o restauracje, ka-

Poproszona o wskazanie wad 
Polaków, Cathy stwierdza z 
przekonaniem - „Jesteœcie 
zbyt pesymistycznie nasta-

czajenia kulinarne w Polsce. 
Cathy, która nie je miêsa, 
czêsto pozostaje jedynie wy-
bór sa³atek lub ryb w punk-


