
CZYTANIE B1/B2 

„W małym europejskim domku”  

(wersja dla studenta) 

Wywiad z Moniką Richardson („Świat kobiety” nr ????, rozmawia Monika Gołąb) 

 

Proszę przeczytać tekst, a następnie zrobić zadania: 

 

Dziennikarka. Prowadzi telewizyjny talk-show „Europa da się lubić”. Zaprasza do 

niego cudzoziemców mieszkających na stałe w Polsce. 

- Czy Europę można lubić? 

- (…) Gdybym powiedziała, że zakochałam się w kontynencie, brzmiałoby to 

zabawnie, ale jestem Europą zafascynowana. Wciąż ją mało znam. Byłam w 

Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii, na Cyprze i Sardynii, w Niemczech, ale 

żeby mieć pojęcie o jakimś kraju, trzeba w nim spędzić co najmniej kilka 

miesięcy. Postudiować, popracować, poznać ludzi z różnych środowisk, 

posłuchać ulicy. Pewnie fajnie jest się też zakochać… 

- I to się Pani przydarzyło? 

- Mój pierwszy mąż był Amerykaninem, a obecny, Jamie – Szkotem (…). 

- Nie bała się pani, że będzie skąpy jak Szkot? 

- Tak się niby mówi. Ale oni wcale nie są skąpiradłami, tylko bardzo szanują 

pieniądze. Przed setkami lat byli bardzo biednym narodem (…). Mają 

szacunek dla pracy i oszczędności. Jeżeli Szkot ma do wyboru – wydać albo 

nie wydać – to nie wyda. Mój mąż jest taki sam. Nie przeszkadza mi to. 

Stereotypy pokutują w nas mocno, na przykład uważamy Anglików za mało 

rozrywkowych nudziarzy… 

- No, włoskich temperamentów to oni nie mają… 

- To prawda, że w Anglii nie wpada się do kogoś bez zaproszenia z butelką 

wódki i nie siedzi do późna w nocy. Wizyty, które wymagają zapowiadania 

się, wprowadzają dystans. Ale jeśli ktoś tylko z tego powodu uważa, że 

Anglicy są zimni i nietowarzyscy, bardzo się myli. Kto pozna ich bliżej, ten 

doceni ich finezyjne poczucie humoru i lojalność. Jeśli zdobędzie się 

przyjaźń Anglika, to już na całe życie (…). 

- Czy miała Pani jakieś własne uprzedzenia do cudzoziemców? 



- Oczywiście, jak każdy człowiek, choć utemperowała je praktyka życiowa. 

Byłam trochę uprzedzona do Skandynawów, bo ich nie znałam. Tymczasem 

zaskoczył mnie u nich brak zakłamania w związkach. W Skandynawii ludzie 

są ze sobą razem, dopóki łączą ich uczucia (…). 

- A co sądzi o nas, Polakach, i o naszym kraju, Pani szkocki mąż? 

- (…) Ucieszyło go (…) polskie, pyszne jedzenie (…). Lubi nasze zupy, pierogi i 

dziczyznę (…). Zachwycony jest, gdy zabieram go do znajomych, którzy 

bardzo dobrze gotują (…). 

- Co my możemy zaproponować Europie? 

- Cudzoziemcy cenią nasze więzi rodzinne (…). U nas nadal panuje zwyczaj 

opiekowania się dorosłymi dziećmi lub starszymi rodzicami. To jest piękne. 

- Czy Pani program uczy otwartości na innych? 

- To jest program o wolności. O tym, że nie ma tak naprawdę granic. Wszelkie 

mury budujemy sami w sobie. Boimy się innych, bo ich nie znamy. Musimy 

się więc bliżej poznać. 

 

1. Proszę wybrać poprawną odpowiedź: 

 

0. Monika Richardson jest z zawodu: 

a. dziennikarką, 

b. projektantką, 

c. architektem. 

 

1. Monika Richardson zaprasza do programu obcokrajowców, którzy: 

a. mieszkają w Polsce od niedawna, 

b. mieszkają w Polsce od dłuższego czasu, 

c. mieszkają u polskich rodzin. 

 

2. Wg Moniki Richardson, żeby poznać dobrze jakiś kraj… 

a. trzeba się w nim zakochać, 

b. trzeba tam spędzić jakiś czas, 

c. trzeba tam wyjechać na studia. 

 



3. Monika Richardson mówi o Szkotach, że: 

a. są oszczędni, bo kiedyś brakowało im pieniędzy, 

b. często zastanawiają się, czy wydać pieniądze, czy nie wydać, 

c. szanują czas i pieniądze. 

 

4. Wg Moniki Richardson Anglicy: 

a. nie lubią pić wódki, 

b. są zimni i nietowarzyscy, 

c. są wiernymi przyjaciółmi. 

 

5. Dlaczego Monika Richardson była uprzedzona do Skandynawów: 

a. bo są zakłamani w związkach, 

b. bo ich nie znała, 

c. bo nie okazują uczuć. 

 

6. Co obcokrajowcy cenią u Polaków: 

a. relacje z najbliższymi, 

b. polskie jedzenie, 

c. piękne kobiety. 

 

7. Czego uczy program Moniki Richardson? 

a. jeśli kogoś lepiej poznamy, przestaniemy się go bać, 

b.  jak stawiać swoje własne granice, 

c. dlaczego ludzie budują mury sami w sobie. 

 

2. Proszę ułożyć fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności: 

 

(0) Dziennikarka. Prowadzi telewizyjny talk-show „Europa da się lubić”. Zaprasza 

do niego cudzoziemców mieszkających na stałe w Polsce. 

- Czy Europę można lubić? 

 

 

 



(A……) - No, włoskich temperamentów to oni nie mają… 

- To prawda, że w Anglii nie wpada się do kogoś bez zaproszenia z butelką 

wódki i nie siedzi do późna w nocy. Wizyty, które wymagają zapowiadania 

się, wprowadzają dystans. Ale jeśli ktoś tylko z tego powodu uważa, że 

Anglicy są zimni i nietowarzyscy, bardzo się myli. Kto pozna ich bliżej, ten 

doceni ich finezyjne poczucie humoru i lojalność. Jeśli zdobędzie się 

przyjaźń Anglika, to już na całe życie (…). 

- Czy miała Pani jakieś własne uprzedzenia do cudzoziemców? 

 

(B…….) -To jest program o wolności. O tym, że nie ma tak naprawdę granic. 

Wszelkie mury budujemy sami w sobie. Boimy się innych, bo ich nie znamy. Musimy 

się więc bliżej poznać. 

 

(F…..) - Oczywiście, jak każdy człowiek, choć utemperowała je praktyka 

życiowa. Byłam trochę uprzedzona do Skandynawów, bo ich nie znałam. 

Tymczasem zaskoczył mnie u nich brak zakłamania w związkach. W Skandynawii 

ludzie są ze sobą razem, dopóki łączą ich uczucia (…). 

- A co sądzi o nas, Polakach, i o naszym kraju, Pani szkocki mąż? 

 

(C….) - Mój pierwszy mąż był Amerykaninem, a obecny, Jamie – Szkotem (…). 

- Nie bała się pani, że będzie skąpy jak Szkot? 

- Tak się niby mówi. Ale oni wcale nie są skąpiradłami, tylko bardzo szanują 

pieniądze. Przed setkami lat byli bardzo biednym narodem (…). Mają 

szacunek dla pracy i oszczędności. Jeżeli Szkot ma do wyboru – wydać albo 

nie wydać – to nie wyda. Mój mąż jest taki sam. Nie przeszkadza mi to. 

Stereotypy pokutują w nas mocno, na przykład uważamy Anglików za mało 

rozrywkowych nudziarzy… 

 

(D…..) - (…) Ucieszyło go (…) polskie, pyszne jedzenie (…). Lubi nasze zupy, 

pierogi i dziczyznę (…). Zachwycony jest, gdy zabieram go do znajomych, którzy 

bardzo dobrze gotują (…). 

- Co my możemy zaproponować Europie? 



Cudzoziemcy cenią nasze więzi rodzinne (…). U nas nadal panuje zwyczaj 

opiekowania się dorosłymi dziećmi lub starszymi rodzicami. To jest piękne. 

- Czy Pani program uczy otwartości na innych? 

 

(E…….) - (…) Gdybym powiedziała, że zakochałam się w kontynencie, brzmiałoby 

to zabawnie, ale jestem Europą zafascynowana. Wciąż ją mało znam. Byłam w 

Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii, na Cyprze i Sardynii, w Niemczech, ale żeby 

mieć pojęcie o jakimś kraju, trzeba w nim spędzić co najmniej kilka miesięcy. 

Postudiować, popracować, poznać ludzi z różnych środowisk, posłuchać ulicy. 

Pewnie fajnie jest się też zakochać… 

- I to się Pani przydarzyło? 

 

Odpowiedzi: 

Ćwiczenie 1.  

1. b, 2. b, 3. a, 4. c, 5. b 6. a 7. a. 

Ćwiczenie 2. 

A. 3, B. 6, C. 2, D. 5, E. 1, F. 4. 


