
CZYTANIE (A 2 / B1 ) 

(wersja dla studenta) 

 

ROZMOWY PANI DOMU – ROBERT KUDELSKI („Pani domu”, nr 4-5 2009) 

 

Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. 

Beata Rayzacher: Panie Robercie, jesteśmy kolegami po fachu, skończył Pan 

przecież nie tylko studia aktorskie, ale także dziennikarskie. Ciekawa jestem, czy 

mógłby Pan zarabiać na chleb, pisząc… dajmy na to plotki o znanych osobach(…)? 

Robert Kudelski: Ja?! Co to, to nie. (…) Fakt, skończyłem studia dziennikarskie i 

jestem z tego dumny. Jednak to, co teraz widzę w telewizji i czytam w gazetach, 

moim zdaniem niewiele ma wspólnego z prawdziwym dziennikarstwem. Niestety, 

dziś dziennikarzy nie interesuje człowiek (…). 

B.R.: Skończył Pan też studia aktorskie… 

R.K.: Przyznam się szczerze, że to przypadek sprawił, że zostałem aktorem. 

Chciałem tylko zobaczyć, jak wyglądają egzaminy do szkoły aktorskiej. I tak się 

przyglądałem, że znalazłem się na liście przyjętych (śmiech) (…) 

B.R.: Podobno kiedy jest Pan zły, lepiej nie wchodzić panu w drogę. Czy to prawda? 

R.K.: A skąd, to plotka (śmiech)! Nienawidzę się kłócić i nie robię tego. Zresztą nie 

cierpię ludzi kłótliwych, zaborczych i agresywnych. Jeśli wokół mnie się tacy 

pojawiają, szybko i bez żalu usuwam ich ze swojego życia. (…) 

B.R.: Powiedział Pan kiedyś, że przyjaciele są jak rodzina. A co dał Panu rodzinny 

dom, czego nauczyli Pana rodzice? 

R.B.: Wychowałem się w Kutnie. Miałem szczęśliwe dzieciństwo (…). Od rodziców 

nauczyłem się uczciwości, pracowitości i szczerości. Dzięki nim nigdy nie wyciągnę 

ręki po coś, na co sam nie zapracowałem. Wpoili mi szacunek do prywatności 

człowieka (…) 

B.R.: Kiedyś Pan powiedział o sobie, że jest… leniwym misiem. To prawda? 

R.K.: Czasami, kiedy jestem bardzo zmęczony, marzę o tym, żeby nic nie robić. 

Chcę poleżeć w łóżku do południa i przez cały dzień oglądać telewizję. Ale gdy już 

zdarzy się taki dzień, to około godziny 14.00 zaczynam się nudzić i szybko szukam 

sobie jakiegoś zajęcia… 



B.R.: Początek nowego roku to czas postanowień. Czy Pan też wiele rzeczy planuje, 

ale słomiany zapał nie pozwala wszystkich zrealizować? 

R.K.: Gdybym miał słomiany zapał, to moje życie nie byłoby tak ekscytujące 

(śmiech). Robię wiele rzeczy równocześnie, czasami tylko niektóre odkładam, aby 

ponownie do nich wkrótce do nich powrócić za jakiś czas. Może dlatego mam tak 

wiele różnych, czasami zabawnych historii. Jedną z nich była 40-godzinna podróż 

autobusem bez klimatyzacji w czterdziestostopniowym upale do Marrakeszu. 

 

ĆWICZENIA PRZED CZYTANIEM: 

 

1. Proszę wpisać słowa z ramki w odpowiednie miejsce (proszę pamiętać o 

właściwych formach):  

 

wywiad   wyjątek   plotka   przypadek    nienawidzieć    zaborczy  równocześnie 

 

1. Reguły polskiej gramatyki mają wiele ……………………………………………. 

2. Nie potrafię prowadzić samochodu i ……………………………………. słuchać radia. 

3. Wczoraj przez ……………………………………………….. spotkałam na osiedlu moich 

znajomych. 

4. Dziennikarz zamierza przeprowadzić ………………………………………. ze znaną 

piosenkarką. 

5. Marian w miłości jest bardzo ………………………………………… - kiedy kocha, nie 

pozwala swojej dziewczynie nawet spojrzeć na innego mężczyznę. 

6. (ja) …………………………………………………… korków na drogach! 

7. Na tym portalu można znaleźć mnóstwo ………………………………… o gwiazdach. 

 

2. Proszę dopasować wyrażenia, związki frazeologiczne do definicji: 

1. kolega po fachu 

2. dajmy na to 

3. wyciągać po coś rękę 

4. mieć słomiany zapał 

5. mieć coś wspólnego z 

czymś 

a. kiedy oczekujemy czegoś, prosimy o coś, 

b. planować coś z entuzjazmem, a potem szybko 

rezygnować 

c. ktoś zajmujący się tym samym w pracy, 

d. kiedy coś ma jakiś związek z czymś innym, 

e. na przykład. 



 

 

 

Odpowiedzi: 1…………., 2…………., 3…………., 4 …………, 5 …………. 

 

 

ZADANIA DO TEKSTU: 

 

3. Proszę odpowiedzieć na pytania: 

 

1. Kim z wykształcenia jest Robert Kudelski? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Co myśli o współczesnych dziennikarzach? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Jakich ludzi nie lubi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Czego nauczył się od rodziców? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Co robi, kiedy jest bardzo zmęczony? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Co się stało w czasie podróży do Marrakeszu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

4. Proszę przeczytać tekst jeszcze raz i zaznaczyć poprawną odpowiedź: 

 

1. Robert Kudelski: 

a. jest dumny, że skończył dziennikarstwo i mógłby pracować jako 

dziennikarz, 

b. jest dumny, że skończył dziennikarstwo, ale nie mógłby pracować 

jako dziennikarz, 

c. teraz nie pracuje jako dziennikarz, ale chętnie pisałby o plotkach z 

życia gwiazd. 

2. Robert Kudelski zdawał do szkoły aktorskiej, bo: 



a. marzył o tym od dziecka, 

b. przypadkiem trafił na egzamin, 

c. chciał zobaczyć, jak wygląda egzamin. 

3. Jeżeli wokół Roberta są ludzie agresywni: 

a. kłóci się z nimi, 

b. nie przeszkadza mu to, 

c. zrywa z nimi kontakt. 

4. Rodzina nauczyła Roberta, że: 

a. na wszystko trzeba sobie zapracować, 

b. po wszystko trzeba wyciągnąć rękę, 

c. praca jest najważniejsza w życiu. 

5. Kiedy Robert jest bardzo zmęczony: 

a. leży w łóżku cały dzień, nudzi się i nic nie robi, 

b. cały dzień ogląda telewizję, 

c. szybko się nudzi tym, że nic nie robi. 

6. Robert: 

a. ma w życiu wiele śmiesznych historii, 

b. ma słomiany zapał, ale i tak jego życie jest ekscytujące, 

c. wiele rzeczy odkłada na później. 

 

 

Odpowiedzi:  

Zadanie 1. 

1. wyjątków, 2. równocześnie, 3. przypadek, 4. wywiad, 5. zaborczy, 6. 

nienawidzę, 7. plotek. 

Zadanie 2. 

1.c, 2.e, 3.a, 4. b, 5.d . 

Zadanie 3. 

1. Dziennikarzem I aktorem. 2. Nie interesuje ich człowiek. 3. Zaborczych, 

agresywnych i kłótliwych, 4. Uczciwości, pracowitości, szczerości, szacunku do 

innych. 5. Lubi leniuchować, nic nie robić, leżeć w łóżku i oglądać telewizję. 6. 

Trwała 40 godzin, był wtedy 40-stopniowy upał. 

Zadanie 4.  



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


