Karta 01
Awers
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Pewnego razu młody król wybrał się na
przechadzkę.
Dotarł do chałupki na pustkowiu, w której
mieszkały trzy siostry.
Podsłuchał jak rozmawiały za kogo
chciałyby wyjść za mąż.
Pierwsza chciała mieć za męża królewskiego
kucharza,
druga królewskiego pokojowca,
a trzecia samego młodego króla.

Miniatura ilustracji nr 02,

prawy górny róg A3
Raz sa mladý kráľ vybral na prechádzku.
Prišiel k osamelej chalúpke, v ktorej bývali
tri sestry.
Počúval, ako sa zhovárajú, za koho by sa
rady vydali.
Prvá sa chcela vydať za kráľovského
kuchára,
druhá za kráľovského komorníka
a tretia za samotného mladého kráľa.
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I tak się stało.
Król spełnił życzenia sióstr. Wyprawiono
huczne wesela.
Jedna została królewską kucharką, druga
królewską pokojową.
A kiedy najmłodsza siostra została
królową.
starsze siostry zapłonęły nienawiścią i
zazdrością.

Miniatura ilustracji nr 03

A tak sa aj stalo.
Kráľ splnil želania sestier. Vystrojili sa
veľkolepé svadby.
Jedna zo sestier sa stala kráľovskou
kuchárkou, druhá kráľovskou
komorníčkou.
A keď sa najmladšia sestra stala kráľovnou,
staršie sestry zahoreli nenávisťou a
závisťou.
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Wkrótce król musiał wyruszyć na wojnę.
Poprosił królewską pokojową i kucharkę
o opiekę nad królową, która spodziewała
się dziecka.
Niedługo królowa urodziła synka.
Złośliwe siostry tak sprytnie ukradły
dziecko
i umieściwszy je w koszyku puściły na
wodę.
Królowi napisały list, że królowa urodziła
szczeniątko.
Król bardzo się zasmucił ale gdy wrócił
wybaczył królowej.

Miniatura ilustracji nr 04,

Zakrátko musel kráľ odísť do vojny.
Poprosil kráľovskú komorníčku a
kráľovskú kuchárku,
aby sa starali o kráľovnú, ktorá čakala
dieťa.
Onedlho kráľovná porodila synčeka.
Zlé sestry jej prefíkane ukradli dieťa,
dali ho do košíka a pustili po rieke.
Kráľovi napísali list, že kráľovná porodila
šteňa.
Kráľ sa zarmútil, ale keď sa vrátil,
kráľovnej odpustil.
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Miniatura ilustracji nr 05,

Po jakimś czasie znów król musiał wyruszyć
na wojnę.
Znowu prosił kucharkę i pokojową o opiekę
nad królową,
bo spodziewała się dziecka.
Wkrótce królowa urodziła jeszcze
piękniejszego synka.
Zazdrosne siostry znów ukradły dziecko
i umieściwszy je w koszyku puściły na wodę.
Kiedy Król wrócił powiedziały mu, że
królowa urodziła kociątko.
Bardzo się zasmucił, ale i tym razem
wybaczył królowej.

Po nejakom čase musel kráľ opäť odísť do
vojny.
Znova poprosil kuchárku a komorníčku,
aby sa starali o kráľovnú,
lebo čakala dieťa.
Závistlivé sestry opäť ukradli dieťa,
dali ho do košíka a pustili po rieke.
Keď sa kráľ vrátil, povedali mu, že kráľovná
porodila mača.
Veľmi sa zarmútil, ale aj tentoraz kráľovnej
odpustil.
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Miniatura ilustracji nr 06,

Za rok król znów wyjechał w dalekie kraje.
Wkrótce też królowa urodziła piękną
dziewczynkę.
A zazdrosne siostry włożyły dziecko
do koszyka i puściły je na wodę.
A królowi napisały list, że królowa urodziła
polano.
Kiedy król powrócił bardzo się rozgniewał.
Rozkazał wybudować ciemnicę z jednym
okienkiem i zamknąć w niej królową.
A każdy kto przechodził obok, musiał na nią
napluć.

O rok kráľ znova odišiel do ďalekých krajov.
Krátko na to kráľovná porodila utešené
dievčatko.
A závistlivé sestry vložili dieťa
do košíka a pustili ho po rieke.
Kráľovi napísali list, že kráľovná porodila
trúchnivé drevo.
Keď sa kráľ vrátil, veľmi sa nahneval.
Rozkázal postaviť temničnú dieru s jedným
okienkom
a zamknúť v nej kráľovnú.
A každý, kto tadiaľ išiel, musel do okienka
napľuť.
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Mijały lata.
W dalekiej krainie dzieci króla i królowej
zostały uratowane przez dobrego
ogrodnika.
Wszyscy troje wyrośli na wspaniałych
młodych ludzi.
Pomagali swojemu opiekunowi w
pielęgnowaniu ogrodu.
A podróżni chętnie zatrzymywali się i w
nim odpoczywali.

Miniatura ilustracji nr 07

Uplynuli roky.
V ďalekej krajine zachránil kráľovské
deti dobrý záhradník.
Zo všetkých troch vyrástli krásni mladí
ľudia.
Pomáhali svojmu pestúnovi v starostlivosti
o záhradu.
Pocestní sa v nej radi zastavovali a
oddychovali.
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Pewnego dnia przechodziła tamtędy
staruszka.
Pochwaliła piękny ogród. Ale powiedziała,
że byłby jeszcze wspanialszy
gdyby były w nim trzy czarodziejskie rzeczy.
A jakie to rzeczy pytali?
A ona odpowiedziała:
- drzewo, co wszystko ozdabia
a spod niego bije źródło, co wszystko
ożywia,
a na tym drzewie mieszka ptak, co wszystko
wyjawia.

Miniatura ilustracji nr 08,

Jedného dňa tadiaľ prechádzala starenka.
Pochválila krásnu záhradu. Povedala, že
záhrada by mohla byť ešte krajšia,
keby v nej boli tri divotvorné veci.
A aké veci to sú? – pýtali sa.
Starenka odpovedala:
Strom, čo všetko okrašľuje
a pod ním vyviera voda, čo všetko oživuje,
a na tom strome býva vtáčik, čo všetko
vyjaví.
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Miniatura ilustracji nr 09

Ja pójdę szukać tych rzeczy powiedział
najstarszy brat.
Ale gdzie ich szukać?
Staruszka zerwała jabłko i powiedziała, że
ono będzie wskazywać drogę.
Wskoczył na konia i rzucił jabłko a ono
poturlało się pod wielką górę.
Tam powitał go starzec słowami:
-Witaj królewiczu, musisz przejść przez tę
dolinę gdzie syczeć będą węże,
i słyszeć będziesz głosy. Nie oglądaj się
jednak bo zamienisz się w kamień.

Ja tie veci pôjdem hľadať, povedal najstarší
brat.
Ale kde ich hľadať?
Starenka odtrhla jablko a povedala, že mu
bude ukazovať cestu.
Skočil na koňa a hodil jablko, ktoré sa
kotúľalo pod veľkú horu.
Tam ho privítal starec slovami:
- Vitaj, kráľovič, musíš prejsť cez tú dolinu,
kde budú sipieť hady a
budeš počuť hlasy. Nesmieš sa obzrieť,
lebo sa premeníš na kameň.
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Wędrował doliną aż zobaczył zamek.
Wokół syczały węże, wilki i niedźwiedzie
doskakiwały do niego.
Nagle usłyszał tajemniczy głos.
- Skąd się tu wziąłeś synku?
Obejrzał się i wtem zamienił się w
kamień.
Po trzech dniach wyruszył na ratunek
młodszy brat
i też niestety został zamieniony w kamień.

Miniatura ilustracji nr 10

Putoval dolinou, pokým neuvidel zámok.
Vôkol neho sipeli hady a skákali doň vlky a
medvede.
Náhle počul tajomný hlas:
- Odkiaľ si sa tu vzal, synak?
Obzrel sa a v tej chvíli sa premenil na
kameň.
Po troch dňoch sa mladší brat vybral
zachrániť ho
a tiež sa, žiaľ, premenil na kameň.
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Miniatura ilustracji nr 11

W końcu siostra postanowiła szukać
braci.
W dalekiej krainie spotkała starca a on
powitał ją słowami:
- Witaj księżniczko.
Dała mu chleb i opiekowała się nim z
czułością.
On wskazał jej drogę do zaklętego zamku i
dał włos ze swej brody by mogła otworzyć
zaczarowaną bramę.

Nakoniec sa sestra rozhodla bratov hľadať.
V ďalekej krajine stretla starca a ten ju
privítal slovami:
- Vitaj, princezná.
Dala mu chlieb a láskavo sa oň starala.
On jej ukázal cestu do začarovaného
zámku
a dal jej chlp zo svojej brady, aby mohla
otvoriť začarovanú bránu.
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Wędrowała przez straszną dolinę.
Spotkała dzikie zwierzęta i słyszała głosy
swych braci.
Jednak nie odwróciła się. Poszła do
zamku. Dotknęła włosem
bramy a ona natychmiast się otworzyła.

Miniatura ilustracji nr 12

Putovala strašnou dolinou.
Stretla divé zvery a počula hlasy svojich
bratov.
Napriek tomu sa neotočila. Prišla k zámku.
Dotkla sa
vlasom brány a tá sa hneď otvorila.
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Miniatura ilustracji nr 13

Ujrzała piękne drzewo, którego liście lśniły
każde inną barwą
a ledwie powiał wietrzyk rozdzwoniło się
pięknymi dźwiękami.
Na gałązce wisiała złota klatka a w niej
ptaszek.
A spod drzewa wypływała ze źródła woda.

Uvidela nevídaný strom, ktorého listy sa
jagali každý inou farbou
a sotva zavial vetrík, rozozneli sa
utešenými zvukmi.
Na konári visela zlatá klietka a v nej vtáčik.
A spod stromu vyvierala z prameňa voda.
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Ptaszek powiedział aby nabrała wody i
pobiegła do doliny.
Pokropiła kamienie-swych braci a potem
wszystkie inne.
Ożyli jej bracia i ożyły też kamienie i
przemieniły się w ludzi.
Wszyscy obejmowali dziewczynę i
dziękowali za wyswobodzenie.
A ona odłamała małą gałązkę z
zaczarowanego drzewa,
nabrała do dzbana wody i zabrała złotą
klatkę z ptaszkiem.

Miniatura ilustracji nr 14

Vtáčik povedal, aby nabrala vody a zbehla
do doliny.
Pokropila kamene – svojich bratov a
potom aj všetky ostatné.
Ožili jej bratia a ožili aj tie kamene a
premenili sa na ľudí.
Všetci dievčinu objímali a ďakovali jej za
vyslobodenie.
Odlomila malú halúzku z čarovného
stromu,
nabrala do džbánu vodu a vzala zlatú
klietku s vtáčikom.
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Gdy wrócili do domu, zasadzili gałązkę a z
niej wyrosło
piękne drzewo, spod korzeni wypływał
strumień a
wszyscy podziwiali ptaszka, co wszystko
wiedział.
Wkrótce usłyszał o tych cudownych rzeczach
król.
Pojechał do słynnego ogrodu. Zobaczył troje
pięknych młodych ludzi. Rozmawiał z nimi,
był
pełen podziwu dla ich pracowitości i dobroci.
Zaprosił ich w gościnę do swego zamku.

Miniatura ilustracji nr 15

Keď sa vrátili domov, zasadili halúzku a z
nej vyrástol
krásny strom, spod koreňov vyvieral
prameň a
všetci obdivovali vtáčika, ktorý všetko
vedel.
Zakrátko sa o tých divotvorných veciach
dopočul kráľ.
Prišiel do slávnej záhrady. Uvidel troch
pekných mladých ľudí, rozprával sa s nimi.
Obdivoval ich pracovitosť a dobrotu.
Pozval ich na hostinu do svojho zámku.
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Parę dni później przyjechała po nich
królewska kareta.
Kiedy dojechali do miasta, stangret kazał im
wysiąść i napluć do do zakratowanego
okienka.
Oni jednak tego nie uczynili.
Powiedzieli:
- Ta kobieta jest matką bez dzieci
a my dziećmi bez matki.
Wtedy straż zamknęła wszystkich troje w
więzieniu.

Miniatura ilustracji nr 16

O niekoľko dní neskôr pre nich prišiel
kráľovský hintov.
Keď prišli do mesta, pohonič im kázal
vystúpiť a napľuť do zamrežovaného
okienka.
Oni to napriek tomu neurobili.
Povedali:
- Tá žena je matka bez detí
a my sme deti bez matky.
Vtedy ich stráže všetkých troch uvrhli do
väzenia.

Karta 16
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 16

Król bardzo się zasmucił. A w duszy
zagościł mu żal
i tęsknota za czarodziejskim ogrodem.
Szczególnie za ptaszkiem, co wszystko
wyjawia.
Wybrał się jeszcze raz do cudownego
ogrodu.

Miniatura ilustracji nr 17

Kráľ sa veľmi zarmútil. V duši sa mu
rozhostil žiaľ
a smútok za čarovnou záhradou.
Predovšetkým za vtáčikom, čo všetko
vyjaví.
Vybral sa ešte raz do čarokrásnej záhrady.
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Ptaszek wyjawił królowi,
że królowa porodziła troje wspaniałych
dzieci
a jej zazdrosne siostry pokojowa i
kucharka
zabrały je i spuściły na wodę by utonęły.
Ocalił je dobry człowiek i wychował na
porządnych ludzi.
A kiedy przyjechały do ciebie odmówiły
naplucia
na królową i dostały się do więzienia.
Król bardzo się wzruszył i zapłakał.

Miniatura ilustracji nr 18

Vtáčik vyjavil kráľovi,
že kráľovná porodila tri prekrásne deti
a jej závistlivé sestry, komorníčka a
kuchárka
ich vzali a pustili na vodu, aby sa utopili.
Zachránil ich dobrý človek a vychoval z
nich poriadnych ľudí.
A keď prišli k tebe, odmietli napľuť
na kráľovnú a dostali sa do väzenia.
Kráľ sa veľmi rozrušil a zaplakal.
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Miniatura ilustracji nr 19

Potem poszedł porozmawiać z ogrodnikiem
a on
wszystko potwierdził, co mówił ptaszek.
Król podziękował mu jak bratu i hojnie
wynagrodził.
Nabrał wody i pojechał do królowej
zamkniętej w ciemnicy.
Uwolnił ją i obmył żywą wodą a ona stała
się młoda i piękna.
Zaraz rozkazał wypuścić swoje dzieci z
więzienia.

Potom sa šiel porozprávať so záhradníkom,
ktorý potvrdil všetko, čo hovoril vtáčik.
Kráľ mu poďakoval ako bratovi a hojne ho
odmenil.
Nabral vody a išiel ku kráľovnej zatvorenej
v temnici.
Oslobodil ju a umyl živou vodou, ona
omladla a opeknela.
Hneď prikázal prepustiť svoje deti z
väzenia.
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Odtąd król i królowa z trojgiem dzieci żyli
długo i szczęśliwie.
A kucharkę i pokojową wypędzili ze swego
zamku.
W królewskim ogrodzie rośnie drzewo,
co wszystko ozdabia,
a spod jego korzeni wypływa woda,
co wszystko ożywia
a w złotej klatce mieszka ptaszek,
co wszystko wie.

Miniatura ilustracji nr 20

Od tých čias žili kráľ a kráľovná so svojimi
troma deťmi dlho a šťastne.
A kuchárku a komorníčku vyhnali zo zámku.
V kráľovskej záhrade rastie strom, čo všetko
okrašľuje,
spod jeho koreňov vyviera voda, čo všetko
oživuje
a v zlatej klietke býva vtáčik, čo všetko vie.
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