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TEXTE
Dojsé do siebie na piechot~l
Gdy ludzie spragnieni mocnych wrazen i adrenaliny uciekaj'l w czasie wolnym do swiata
sport6w ekstremalnych, osoby poz'ldaj'lce chwili wytchnienia i tempa odmiennego niz to,
kt6re musz'l znosié w zyciu zawodowym, powracaj'l do najstarszej i najzdrowszej formy
rekreacji : pieszych wedr6wek. Mozliwosé spokojnego dotarcia do miejsc niedostepnych dIa
zmotoryzowanych oraz szansa na nabranie dystansu do gonitwy dnia codziennego to nie
jedyne zalety takiego sposobu sp~dzania wolnego czasu.
Wolniej i pelniej

Kiedy idziesz, stanowisz cz~sé swiata, w kt6rym si~ znajdujesz - m6wi Tamara Dubiel,
kt6ra swoj'l pasj~ w~drowania i poznawania r6Znych cz~sci globu przeniosla na grunt
zawodowy i wraz z przyjaci6lk'l zalozyla biuro podr6zy. S'l miejsca, do kt6rych nie da si~
dotrzec inaczej niz mechanicznymi srodkami transportu, choéby dZipem, poniewaZ do
pokonania S'l olbrzymie przestrzenie. Na przyklad Wielki Erg Wschodn? trudno byloby
przemierzyé na piechot~. Ale S'l tez miejsca, kt6re powinno si~ zwiedzac wyl'lcznie na
wlasnych nogach. Dotyczy to zwlaszcza miast posiadaj'lcych star6wke. Generalnie,
WYJasnla
obserwuj'lc swiat migaj'lcy za szyb'l widzi si~ mniej i mniej si~ przezywa
podr6zniczka. Ekstremaln'l form'l wypoczynku pieszego jest udanie si~ na pustyni~ : bez
kom6rki, dostepu do intemetu, bez mozliwosci kontaktowania si~ ze swiatem zewnetrznym,
czyli bez zadnych bodzc6w4 odrywaj'lcych od przezywanego tu i teraz. Ale to forma
atrakcyjna dIa nielicznych, kt6rzy chc'l calkowicie si~ wyciszyé. Wi~kszosci przydaloby si~
po prostu wstanie od czasu do czasu zza biurka i regulame spacery.
Wychodzone zdrowie

o

zdrowotnych walorach pieszych w~dr6wek nie trzeba nikogo specjalnie przekonywaé,
choé warto przypomnieé kilka liczb. Warto, poniewaZ mimo wiary Europejczyk6w w to, ze
fizyczna aktywnosé sluzy naszemu zdrowiu, tylko 40 procent mieszkaiic6w naszego
kontynentu (a Polakow zaledwie 25 procent) zajmuje si~ jak'lkolwiek aktywnosci'l fizyczn'l
przynajmniej raz w tygodniu - wynika z najnowszego badania Eurobarometru.

M. Wallusiak, Dodatek do Gazety Wyborczej,22-23.05.2010

1 Jeu de mots basé sur deux expressions: dojsé do siebie (retrouver ses esprits) et dojsé na piechotfl
(arriver à pied).
2

Wielki

3

Starowka = stare miasto

4

bodziec : stimulant, excitant

Wchodni = piaszczysta pustynia wschodniej

cz~sci

Sahary.
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TRAVAIL À FAIRE
Le candidat rédige les réponses exclusivement sur sa copie, les présente dans
J'ordre et les numérote conformément au sujet.

I.COMPRÉHENSION (10/20 points)

Rédigez en polonais les réponses aux questions suivantes:

1. Jak sp~dzaj'l. wolny czas ludzie spragnieni mocnych wra.zen, a jak
poz'l.daj 'l.cy chwili wytchnienia ?
2. Czym zajmuje

si~

Tamara Dubiel ?

3. Jakich miej sc nie mozna przemierzyé na piechot~ ?
4. Co mowi podrozniczka 0 ekstremalnej formie pieszego wypoczynku ?
5. Jak wyglada aktywnosé fizyczna Europejczykow, a jak Polakow ?

Il.EXPRESSION (10/20 points)

Imaginez et rédigez en polonais (150 mots environ) la suite de cet article.
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