Karta 01
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 1

Nie tak dawno temu w góreckim dworze
mieszkali Państwo Zofia i Zygmunt.
Mieli dwóch chłopców Julka i Tadeusza
oraz gromadkę zwierząt.
W tym gościnnym domu mieszkały także
istoty niewidzialne,
a na straży porządku w tych dwóch
światach stał skrzat Kacperek.
Nad domem i chłopcami czuwały również
dwa anioły: Tanema i Majala.

Miniatura ilustracji nr 02,
prawy górny róg A3

Nedávno bývali v kúrii v dedine Górky
manželia Žofia a Žigmund.
Mali dvoch synov Julka a Tadeáša a hŕbku
zvierat.
V tejto pohostinnej domácnosti bývali
neviditeľné bytosti.
Poriadok v oboch týchto svetoch strážil
škriatok Gašparko.
Dom a chlapcov ochraňovali a strážili aj
dvaja anjeli: Tanema a Majala.

Karta 02
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 2

Kacperek był dobrym duchem góreckiego
domu.
Liczył sobie 314 lat, ale czuł się młody i
szczęśliwy.
W lewym uchu nosił czarodziejski kolczyk
„maru”.
Dzięki niemu mógł dobrze spełniać swoje
obowiązki.

Miniatura ilustracji nr 03

Gašparko bol dobrým duchom tejto
domácnosti.
Mal 314 rokov, ale sa cítil mladý a šťastný.
V ľavom uchu nosil čarodejnú náušnicu „maru”,
vďaka ktorej si mohol riadne plniť svoje
povinnosti.

Karta 03
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 3

Dużo miał pracy Kacperek z ludźmi i
zwierzętami. Znajdował zagubione rzeczy.
Drzwi zamykał, lampę zapomnianą zgasił,
łagodził konflikty psa Topsiego
z kotką Miauliną.

Miniatura ilustracji nr 04

Gašparko mal s ľuďmi a so zvieratami veľa
práce.
Nachádzal stratené veci.
Zatváral dvere, zhasínal zabudnutú lampu,
urovnával konflikty psa Topsiho s mačkou
Miaulinou.

Karta 04
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 4

Pilnował nasz skrzat porządku i wśród
istot niewidzialnych dla ludzkiego oka.
Żyły w tym domu niespokojne Igi-igi,
rdzawy Kluczek, krzykliwy Szczypiórek,
wesołe Piruski, Kanapony, w fortepianie
Klawiki,
zaś w skrzynce na węgiel siedział swarliwy
Smolik.

Miniatura ilustracji nr 05

Náš škriatok strážil aj poriadok medzi
bytosťami pre ľudské oko neviditeľnými.
V tejto domácnosti žili nezbedné Igi-igi,
hrdzavý Kľúčik, krikľúň Pažítka, veselé
Pirusky, Gaučovky, v klavíri Kladivká,
a v krabici na uhlie sedel hašterivý Smolík.

Karta 05
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 5

Pewnego dnia Tadzio i Julek, podczas
zabawy znaleźli na łące ranną sowę.
Zabrali ptaka do domu.
I to stało się początkiem kłopotów naszego
skrzata.
Nie wiedzieli, że sowa była na usługach
złego ducha leśnego Sato,
który zamieszkiwał górę Zebrzydkę.

Miniatura ilustracji nr 06

Jedného dňa našli Tadeáško a Julko počas
hry na lúke zranenú sovu.
Vzali vtáka domov.
A to bol začiatok patálií nášho škriatka.
Nevedeli, že sova bola v službách zlého
lesného ducha Sata,
ktorý obýval vrch Zebrzydka.

Karta 06
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 6

Góra ta porośnięta była lasem, pełnym
drzew, kwiatów i grzybów.
Jak głosi legenda, przed laty zbójnicy ukryli,
pod wielkim głazem,
swoje skarby, których pilnował złośliwy
Sato.
Razem ze swoimi kompanami Chichotkiem
drzewnym, Latopkiem,
strasznym Sowotwórem i Awilo stale
dokuczali zwierzętom.
Kto mógł, uciekał z tego nieprzyjemnego
miejsca.
Tylko lękliwe pieczarki zostały zmuszone do
przekładania złotych monet.

Miniatura ilustracji nr 07

Vrch bol pokrytý lesom, plný stromov,
kvetov a húb.
Legenda hovorí, že tu pred rokmi zbojníci
pod veľkým balvanom skryli
svoje poklady, ktoré strážil zlomyseľný
Sato.
Spolu so svojimi kamarátmi stromovým
Chichotkom, Latopkom,
strašným Sovotvorom a Avilom stále
podnecovali zvady zvierat.
Kto mohol, utekal z toho nepríjemného
miesta.
Iba ustrašené šampiňóny boli nútené
prekladať zlaté mince.

Karta 07
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 7

Miniatura ilustracji nr 08

A tymczasem we dworze zdecydowano, że
przyniesiona przez chłopców
ranna sowa, do wieczora będzie
odpoczywać na strychu.
W ciemnym pomieszczeniu ptak szybko
odzyskał siły,
rozglądał się bystrymi oczkami wokoło, aż
zauważył jakiś blask.
Między belkami na posłaniu Kacperka
leżało jego „maru”.
Nieostrożny skrzat zostawiał go tam
czasem.

Počas toho bolo v kúrii rozhodnuté, že
ranená sova,
ktorú doniesli chlapci, bude do večera
oddychovať na povale.
V tmavej miestnosti vták rýchlo nabral nové
sily,
rozhliadal sa dookola múdrymi očkami, až si
všimol nejakú žiaru.
Medzi trámami ležalo na Gašparkovej
posteli jeho „maru”.
Neopatrný škriatok ho tam nechal.

Karta 08
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 8

- Zaniosę go Sato – pomyślała sowa.
- Od dawna o nim marzy, z jego pomocą
będzie mógł czynić zło na całym świecie.
- Na pewno wspaniale mnie wynagrodzi.
I już układała w głowie, czego zażąda za tak
wspaniały dar.
Zabrała kolczyk i odleciała w kierunku
ciemnej góry.

Miniatura ilustracji nr 09

- Odnesiem ho Satovi – pomyslela si sova.
- Oddávna o ňom sníva, s jeho pomocou
bude môcť konať zlo na celom svete.
- Určite ma štedro odmení.
A hneď začala premýšľať o tom, čo bude
žiadať za tento skvelý dar.
Vzala náušnicu a odletela smerom k tmavému
vrchu.

Karta 09
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 9

Kiedy wieczorem Kacperek wrócił na strych,
zauważył, że nie ma jego talizmanu.
Szukał dokładnie w całym domu, pytał
domowników,
wreszcie po dokładnym dochodzeniu
podejrzenie padło na srebrzystą sowę.
Strach i smutek przepełnił skrzata i
wszystkich jego podopiecznych.

Miniatura ilustracji nr 10

Keď sa večer Gašparko vrátil na povalu,
všimol si, že jeho talizman chýba.
Usilovne ho hľadal v celom dome, pýtal sa
domácich,
po dôslednom skúmaní nakoniec padla vina
na striebornú sovu.
Strach a zármutok naplnili škriatka a všetkých,
o ktorých sa staral.

Karta 10
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 10

Tymczasem Sato do przekłutego ucha
włożył zaczarowany kolczyk.
Wypowiedział zaklęcie, ale nic się nie
zmieniło.
Nadal był na Zebrzydce i stał przy swoim
głazie.
Moc „maru” na niego nie działała.
Zły na wszystkich obmyślił nowy plan - trzeba
porwać skrzata.

Miniatura ilustracji nr 11

V tomto čase si Sato vložil do
prepichnutého ucha čarovnú náušnicu.
Vyriekol magickú formulku, ale nič sa
nezmenilo.
Naďalej bol na Zebrzydke a stál pri svojom
balvane.
Moc „maru” naň nepôsobila.
Nahnevaný na celý svet vymyslel nový plán – je
potrebné uniesť škriatka.

Karta 11
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 11

Kacperek z psem Bekasem postanowili
pójść do lasu i odebrać „maru”.
Pod wieczór skrzat czekał przed domem
na swojego przyjaciela.
Lecz nagle złapały go lepkie ramiona
Awilo, ścisnęły go mocno
i poniosły w kierunku góry, do siedziby
Sato.

Miniatura ilustracji nr 12

Gašparko so psom Chlpáčom sa rozhodli
ísť do lesa a získať „maru” späť.
Pred večerom škriatok čakal na svojho
kamaráta pred domom.
Ale náhle ho zasiahli lepkavé ruky Avila,
silne ho schmatli
a odniesli smerom k vrchu do sídla Sata.

Karta 12
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 12

Miniatura ilustracji nr 13

Porwanie skrzata wywołało zamieszanie,
wzmogło lęk wśród mieszkańców domu.
Anioł uspokajał wystraszone zwierzęta i
stworki radził, aby poszli i uwolnili
przyjaciela.
- Jak to zrobić? - pytał jeden drugiego.
Mądry, stary Kluczek zdecydował, że trzeba
iść po radę
do Hlacza-Chlustacz, który mieszkał w rzece
Brennicy.
Z poselstwem udały się psy Topsy i Bekas.
Władca Brennicy obiecał swoją pomoc.

Únos škriatka vyvolal zmätok a vystrašil
miestnych obyvateľov.
Anjel upokojoval vystrašené zvieratá a
bytosti, radil,
aby sa vybrali oslobodiť kamaráta.
- Ako to urobiť? – pýtali sa jeden druhého.
Múdry starý Kľúčik rozhodol, že musia ísť
po radu
k Chľastošovi-Polievačovi, ktorý býval v
rieke Brennica.
S posolstvom vyrazili psy Topsy a Chlpáč.
Vládca Brennice im sľúbil svoju pomoc.

Karta 13
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 13

Hlacz-Chlustacz popłynął w górę rzeki
szukać utopca Świdrowca.
Opowiedział mu o całym zdarzeniu.
Radził, aby przez 9 dni, na najwyższym
drzewie, słońcować talizman,
bo tylko słońce przywróci mu dawną siłę.
Wiedział, bowiem, że Świdrowiec
przekaże tę wieść Sato.

Miniatura ilustracji nr 14

Chľastoš-Polievač plával proti prúdu rieky
pohľadať vodníka Vŕtačkovca.
Porozprával mu o celej udalosti.
Vodník radil, aby na najvyššom strome 9
dní slnkom zahrievali talizman,
Pretože iba slnko mu vráti jeho silu.
Vŕtačkovec však vedel,
že Chľastoš-Polievač túto správu odovzdá
Satovi.

Karta 14
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 14

I tak się stało
Sato umieścił maru na najwyższym
drzewie.
Codziennie słońce złociło swymi
promieniami talizman.
Lecz nic się nie zmieniało.

Miniatura ilustracji nr 15

A tak sa aj stalo
Sato umiestnil „maru“ na najvyšší strom.
Každý deň slnko zlátilo svojimi lúčmi
talizman,
ale nič sa nemenilo.

Karta 15
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 15

A we dworze odbywała się burzliwa narada.
Trzeba iść po Kacperka.
Przestraszona gromada zaczęła szukać
wymówek:
my jesteśmy mali, słabi, nie damy rady.
- Pójdziemy wszyscy albo nikt! - zdecydował
Kluczek - co z nas za przyjaciele!
Zawstydzone stworki odpowiedziały
chórem:
- Idziemy wszyscy! Na Zebrzydkę! Po
Kacperka! Po „maru”!

Miniatura ilustracji nr 16

A v kúrii prebiehala búrlivá porada. Bolo
potrebné ísť po Gašparka.
Prestrašená hŕstka začala hľadať
výhovorky:
my sme malí, slabí, nezvládneme to.
- Pôjdeme všetci alebo nikto! - rozhodol
Kľúčik – pekní sme kamaráti!
Zahanbené bytosti zvolali ako jeden:
- Ideme všetci! Na Zebrzydku! Po
Gašparka! Po „maru”!

Karta 16
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 16

Miniatura ilustracji nr 17

O świcie, pod wodzą Kluczka, ruszyli
zgodnie w kierunku góry.
Dzień był gorący, droga długa, męcząca.
Plan bitwy był prosty, atak musi nastąpić
równocześnie.
Kiedy zwierzęta i stworki będą walczyć o
Kacperka,
gołąb Filon zdejmie z drzewa „maru” i odda
go Kacperkowi.

Na úsvite, pod Kľúčikovým velením, sa v
zhode vydali smerom k vrchu.
Bola horúčava a cesta bola dlhá a náročná.
Plán bitky bol jednoduchý, útok sa musí
odohrať naraz.
Keď budú zvieratá a bytosti bojovať o
Gašparka,
holub Filón zoberie zo stromu „maru” a vráti
ho Gašparkovi.

Karta 17
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 17

Dzielni wojownicy cichutko dotarli na szczyt
Zebrzydki.
Zobaczyli związanego Kacperka.
Wtedy na rozkaz Kluczka ruszyli do ataku,
walczyli wszyscy dzielnie.
Pies Miluś uwolnił Kacperka.
Gołąb Filon po ciężkiej walce z Latopkiem
odzyskał „maru”.
Wdzięczny Skrzat przecierał oczy, w których
pojawiły się łzy szczęścia.
Nie spodziewał się, że ma tylu odważnych i
wiernych przyjaciół.

Miniatura ilustracji nr 18

Chrabrí bojovníci sa potichučky dostali na
vrchol Zebrzydky.
Uvideli spútaného Gašparka.
Vtedy na Kľúčikov rozkaz zaútočili, všetci
statočne bojovali.
Pes Miláčik oslobodil Gašparka.
Holub Filón po ťažkom boji s Latopkom
získal „maru”.
Vďačný škriatok si pretieral oči, v ktorých
sa objavili slzy šťastia.
Netušil, že má toľko chrabrých a verných
kamarátov.

Karta 18
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 18

Czarodziejski kolczyk, gdy dotknął dłoni
Kacperka,
zajaśniał niesamowitym blaskiem
sprawiając,
że Sato i jego kompani zmaleli i stracili
swoją złą moc.
A naszym zmęczonym bohaterom
błyszcząca poświata
dodała siły na bezpieczny i wesoły powrót
do domu.

Miniatura ilustracji nr 19

Keď sa čarovná náušnica dotkla Gašparkovej
dlane,
rozžiarila sa mimoriadnou žiarou
a spôsobila,
že sa Sato a jeho kumpáni zmenšili a stratili
svoju silu.
A našim unaveným hrdinom trblietavý lesk
dodal silu na bezpečný a veselý návrat
domov.

Karta 19
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 19

Wieczorem dzielni wybawcy zasnęli
spokojnym snem,
każdy w ulubionym kąciku.
Kacperek swoim zwyczajem obszedł i
sprawdził wszystko.
Odwiedził również anioła, czuwającego
przy łóżeczkach chłopców.
Przed zaśnięciem przyrzekł sobie, że już
nigdy nie zgubi swojego „maru”.
Szczęście i spokój ponownie zagościło w
góreckim domu.

Miniatura ilustracji nr 20

Večer chrabrí osloboditelia zaspali
pokojným spánkom,
každý vo svojom obľúbenom kútiku.
Gašparko podľa svojho zvyku všetko
poobchádzal a skontroloval.
Navštívil aj anjela, ktorý bdel pri
postieľkach chlapcov.
Pred spánkom si ešte sľúbil, že už nikdy
nestratí svoje „maru”.
Šťastie a pokoj nanovo zavládli v góreckej
domácnosti.

Karta 20
Awers

Rewers karty
Duży NR karty 20

Miniatura ilustracji nr 1
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