
        BYŁ SOBIE TALERZYK ... 
 

Leżały porzucone w starym magazynie na obrzeżach miasta. 
Dawniej na pewno cieszyły oko swoich właścicieli, stanowiły całość z 
innymi elementami zastawy. Od razu przywołały skojarzenie z piękną    
i niezwykle mądrą baśnią J. Ch. Andersena pt. „Imbryk”.  
 Każdy w klasie „wylosował” kawałek, a potem zainspirowany 
jego wyglądem starał się zrekonstruować całość. Tak powstały ilus-
tracje i to był pierwszy etap. Następnie zabawiliśmy się w baśniopisarzy, 
układając opowieści o talerzykach. 
 

        Chciwość nie popłaca 
 
Dawno, dawno temu w niewielkiej wiosce mieszkali dwaj 

bracia: Staś i Jaś. Byli młodymi drwalami. Charaktery mieli ró żne. 
Staś był chciwy, zachłanny i samolubny. Natomiast Jaś skromny, 
zawsze pomocny innym. 

 Pewnego wieczoru wracając do domu, chłopcy usłyszeli w lesie cichy płacz. Rozejrzeli się 
uważniej i dostrzegli dwóch małych krasnoludków. Szlochali, że nie potrafią udźwignąć węgla, 
który nieśli do swojej wioski. Jaś, nie wahając się, postanowił pomóc stroskanym skrzatom. 
Drugi z braci sprzeciwiał się, twierdząc, że za darmo nie będzie dźwigał. Małe ludki nie miały 
pieniędzy. Jedyną wartościową rzeczą, którą posiadały, był amulet- kawałek zbitego talerzyka. 
Otrzymały go kiedyś od czarodziejki i wiedziały, że posiada magiczną moc- potrafi spełniać ży-
czenia.  
 Uczynny Jaś, nie oczekując żadnej zapłaty, zaoferował swoją pomoc. Staś, burcząc pod 
nosem, z konieczności przyłączył się do brata. Zanieśli węgiel do wioski krasnali. Skrzaty – w 
formie zapłaty – zaproponowały, by każdy z nich wziął do swojej torby sporą grudę węgla.  
 Bracia wrócili do domu później niż zwykle i mocno zmęczeni, bo w trakcie wędrówki 
mieli wrażenie, że podarowany węgiel jest bardzo ciężki.  Jakież było ich zdziwienie rano, gdy spostrzegli, że torby mają wy-
pełnione nie czarnymi grudami, ale złotymi monetami. Sprawiły to skrzaty z pomocą czarodziejskiego kawałka talerzyka. 
Zaskoczony ogromnie Staś zaczął skakać do góry z radości, bo nigdy nie posiadał złotej monety. Jaś zaś stwierdził, że spotkała 
ich zbyt duża nagroda, bo bez wielkiego wysiłku stał się bogaty. Dodał też, że i bez zapłaty chętnie pomógłby krasnalom raz 
jeszcze. 
 To wyznanie sprawiło, że w głowie pazernego Stasia powstał chytry plan. Następnego ranka nie czekając na brata, 
pobiegł szybko do wioski skrzatów i zaoferował swoją pomoc w przyniesieniu węgla.  Potem, nie pytając krasnali o pozwole-
nie, jako zapłatę załadował całą swoją torbę węglowymi bryłami. Dopiero w chacie pochwalił się bratu, co zrobił i jakim stanie 
się bogaczem następnego dnia.  
 Rankiem, ledwie wstało słońce, Staś pobiegł, by wyspać złote monety z torby. Chciał je jak najszybciej przeliczyć. 
Jednak ze zdziwieniem spostrzegł, że w torbie miał tylko węgiel, a ponadto złote monety, które otrzymał od krasnali wcześniej 
również zamieniły się z powrotem w kawałki węgla. Zrozumiał, że został ukarany za chciwość. Skrzaty pokazały, że ten, kto 
chce mieć za dużo, zostaje z niczym. 
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Kawałek talerzyka drogą do szczęścia 
 
 Była sobie piękna i wyjątkowo mądra wieśniaczka o imieniu Katarzyna. Na jej szesnaste urodziny odwiedziła ją 
wróżka Alicja i podarowała dziewczynie kawałek talerzyka. Powiedziała: „To będzie Twoja droga do szczęścia.” Katarzyna 
nie bardzo zrozumiała, co wróżka ma na myśli i zanim zdążyła zapytać, Alicja znikn ęła.  
 Rezolutna Kasia postanowiła, że odnajdzie zastawę, z której pochodził zapewne fragment talerzyka. Wiele dni wę-
drowała, rozpytywała, ale nikt nie potrafił jej pomóc. Zniechęcona wróciła do domu. W środku nocy obudziło ją jasne światło 

i znowu ujrzała wróżkę, która powiedziała tajemniczo: „Nie trać nadziei!” 
 Rankiem młoda wieśniaczka wybrała się do lasu, aby nazbierać jagód. Nagle zobaczyła 
rannego mężczyznę. Zaprowadziła go do chaty, opatrzyła ranę. Gdy chory o imieniu Maciej poczuł 
się lepiej, poszedł do kuchni, by napić się wody. Zauważył wtedy kawałek talerzyka. Przypomniał 
sobie historię sprzed kilkunastu lat. 
 Wyjaśnił Katarzynie, że właśnie wtedy jako rycerz jechał z rodziną królewską. W lesie 
napadli ich rozbójnicy, rabując różne cenne przedmioty i porywając malutką córkę króla. Kwiatowy 
wzór ze srebrnym paskiem na brzegu talerzyka przypomniał mu skradzioną królewską zastawę. 
Zdziwił się, że jej mały kawałek znalazł w chacie wieśniaczki.  
 Maciej poprosił, by Katarzyna pojechała razem z nim do królewskiego zamku Khorinis. 

Dziewczyna udała się w długą podróż i w drodze opiekował się rannym rycerzem. Minęli siedem gór i siedem lasów, aż wresz-
cie zobaczyli cel swojej wędrówki. Podczas audiencji w sali tronowej król Łukasz rozpoznał ozdobny motyw na kawałku por-
celany i domyślił się, że Katarzyna jest jego uprowadzoną córką.  
 Radość była ogromna. Cały dwór już dawno stracił nadzieję na odnalezienie porwanej księżniczki. Król z wielką czu-
łością przytulił Katarzyn ę do serca. A Maciej w dowód królewskiej wdzięczności mógł poprosić o rękę Kasi i został przyjęty, 
bo wspólna długa wyprawa  bardzo młodych zbliżyła. Młoda para wyprawiła huczne wesele i odtąd żyła długo i szczęśliwie. 
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