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Dziesięć lat temu Marta zaczęła studia na krakowskim ASP. Jako młoda studentka miała 

ogromne pokłady ambicji i ideałów, ale brakowało jej pieniędzy. Czepiała się wszystkich 

możliwych prac dorywczych, żeby zarobić kilka groszy na kefir i bułkę. Pewnej nocy, kiedy 

pracowała w barze na Starym Mieście, zaczął z nią rozmawiać starszy, elegancki mężczyzna. 

Wydawał się godny zaufania. Marta opowiedziała mu o swoich problemach finansowych i 

studiach na ASP. Mężczyzna przedstawił się jako galernik i koniecznie chciał zobaczyć jej 

obrazy. Spotkali się tego samego weekendu. Mężczyzna był zachwycony talentem Marty i 

zaprowadził ją na ulicę Krakowską, do starej kamienicy, gdzie swoją siedzibę miała pracownia 

malarska. Siedziało w niej dwoje młodych ludzi, też studentów. Mężczyzna nie owijał w 

bawełnę – prosto z mostu zaproponował Marcie układ. Powiedział, że zarobi naprawdę duże 

pieniądze w kilka miesięcy, jeśli przyjmie zlecenie sfałszowania jednego z obrazów Van Gogha. 

Marta poczuła dreszczyk emocji. Nie wahała się ani chwili. Tego samego dnia jej nowy szef 

dorobił jej klucze do pracowni.  Wieczorem, w akademiku Marta patrzyła na pęk kluczy i 

wyobrażała sobie zarobione pieniądze. „Nie będę musiała się na nie nawet wiele narobić!” 

myślała. 

Po kilku tygodniach pracy obraz był gotowy. Szef był zadowolony z efektu. Współpracownicy 

stwierdzili nawet, że Marta przerobiła oryginał na o niebo lepszą kopię. Pojawił się jednak 

problem. Osoba odpowiedzialna za transport obrazu do kupca w Hong Kongu wystawiła szefa.  

Kupiec dzwonił i ponaglał. Szef zdenerwowany chodził po pracowni i powtarzał „ Ale się 

porobiło! Ale się porobiło!” Po kilku godzinach rozmyślań zaproponował Marcie dodatkowe 

zlecenie – miała przetransportować obraz z Krakowa do Hong-Kongu.  

- Ale ja nawet nie mam paszportu! – broniła się przed nowym zadaniem przestraszona. 

- Wyrobimy ci lewe dokumenty, nie martw się. Wszystko pójdzie jak z płatka. – uspokajał ją 

szef. 

Jak obiecał tak zrobił. Paszport z przerobionymi nazwiskiem i zdjęciem był gotowy po dwóch 

dniach. Trzeciego dnia Marta z nowym kolorem włosów, nowymi dokumentami i obrazem 

schowanym w bagażu leciała do Hong-Kongu. Ręce pociły jej się z nerwów. Martwiła się, że 

narobiła sobie problemów tą pochopną decyzją. Miała ochotę napić się wina, ale bała się, że 

będzie musiała zachować zimną krew w razie problemów na miejscu. Wyobrażała sobie, że 

szef jest tak naprawdę oficerem policji i chce ją wrobić w przestępstwo. Albo, że klient jest 
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międzynarodowym agentem i na miejscu zostanie natychmiast aresztowana. Nic takiego się 

jednak nie stało. Nikt jej w nic nie wrobił. Przerobione dokumenty zadziałały, a z lotniska 

odebrał ją szofer klienta. Sam klient okazał się prawdziwym miłośnikiem sztuki, który nie miał 

pojęcia, że obraz jest fałszywy. Wiedza Marty o sztuce i jej wielki talent spodobały mu się tak 

bardzo, że nie chciał jej pozwolić wrócić do Polski. Nie opierała się długo. Została.  

Minęło piętnaście lat, które Marta spędziła między wystawami swoich obrazów, pracą w 

galeriach i przewijaniu, karmieniu a potem odrabianiu prac domowych z dziećmi i sprzątaniu 

bałaganu, który dzieci narobiły. Przez ten cały czas Marta wspominała swoją wielką przygodę 

i tęskniła za dreszczykiem emocji. W końcu, w tajemnicy przed mężem – byłym klientem, 

postanowiła wynająć małe studio na przedmieściach. Skontaktowała się z dawnymi 

współpracownikami i rozpoczęła na nowo przygodę tajemniczej fałszerki dzieł sztuki. 

1. Odpowiedz na pytania do tekstu: 

a) Czym zajmowała sie Marta, kiedy poznała szefa? 

Była studentką, pracowała w barze 

b) Jaki miała talent? 

Potrafiła malować 

c) Dlaczego nie zastanawiała się długo, żeby przyjąć jego ofertę? 

Bo potrzebowała pieniędzy. 

d) Dlaczego to Marta musiała lecieć do Hong Kongu? 

Bo osoba, która miała to zrobić wystawiła szefa 

e) Dlaczego Marta chciała znowu fałszować dzieła sztuki?  

Bo podobał jej się dreszczyk emocji z tym związany i nudziło ją jej dotychczasowe 

życie. 

 

2. Połącz kolokacje 

1.Zarobić  pieniądze 

2.Narobić  problemów 

3.Odrobić                     lekcje 

4.Dorobić  klucze 

5.Wyrobić  dokumenty 

6.Przerobić  zdjęcie 
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7.Wrobić  w przestępstwo 

 

3. Co oznaczają te wyrażenia: 

Owijać w bawełnę – nie mówić prawdy, ukrywać informacje 

Prosto z mostu – nie ukrywając niczego, od razu, bez pięknych słówek 

Narobić się – za dużo pracować 

Zachowac zimną krew – myśleć racjonalnie w chwili stresu 

O niebo lepszy – o wiele lepszy 

 

4. Uzupełnij zdania czasownikami z rdzeniem „robić”. 

1. Dostałam nową pracę i jestem bardzo szczęśliwa, bo jeszcze nigdy w życiu tyle nie 

zarabiałam . 

2. Nie wyjdziesz z domu dopóki nie odrobisz lekcji. 

3. Maciek wrobił mnie w dodatkowy dyżur! Mówił, że jego dziecko jest chore, a 

słyszałem od Marka, że tak naprawdę pojechał z rodziną do parku rozrywki. 

4. Rafał wie jak zarobić, ale się nie narobić . Wykorzystuje swój talent do języków i 

ceni się wysoko. Nie pracuje dużo, a patrz jakim Mercedesem jeździ! 

5. Szybko wyjdź stąd! Narobisz mi problemów i mama już nigdy nie pozwoli mi się z 

Tobą spotkać. 

6. Myślę, że to już czas, żeby nasz związek zrobił krok w przód. Dorobiłem/ dorobiłam 

ci klucze, cieszysz się? 

7. Chyba nie zdążę wyrobić nowego prawa jazdy, zanim skończy mi się stare. To może 

być problem, bo jestem w końcu kierowcą ciężarówki. 

 


