
4. Materiał prawdy 

 

- Katarzyna Warszawska – Ryterska 

 

Za górami za lasami w niewielkiej osadzie żył sobie szewczyk. Był bardzo biedny, ale posiadał 

niezwykły dar – potrafił szyć przepiękne buty. Zrobione przez niego trzewiki, pantofle czy czółenka 

były tak misternie wykonane, że mieszkańcy pobliskich wsi i okolic zwykli nazywać go Wielkim 

Mistrzem. Pewnego dnia szewczyk wyruszył do miasta kupić materiały na nowe buty. Będąc na 

bazarze usłyszał wołanie nadwornego krzykacza: „Ten śmiałek, który przyniesie księżniczce 

najpiękniejsze pantofelki zostanie jej mężem i następcą króla”. 

 

Szewczyk od dawna zakochany był w księżniczce, ale wiedział, że jest zbyt biedny aby być godnym jej 

szlachetnej ręki. Jego miłość była jednak tak wielka, że postanowił zawalczyć o serce księżniczki. Na 

miejskim targu kupił najpiękniejszy materiał na jaki było go stać od kupców ze wschodu. Starzec o 

arabskich rysach sprzedający mu materiał powiedział: „Pamiętaj, że kupujesz nie byle jaki materiał, 

ale materiał prawdy”. Szewczyk nie zrozumiał słów kupca. Zapłacił mu należycie, tkaninę schował do 

swojej sakwy i wrócił do domu. Jeszcze tego samego dnia zaczął szyć buciki dla królewny. Szył przez 

całą noc bez ustanku. Nazajutrz zaniósł pantofelki na zamek księżniczki gdzie przekazał je 

królewskiemu słudze. 

- Czyim posłańcem jesteś? - spytał nadworny jegomość. 

Szewczyk nie miał odwagi przyznać się, że buty są jego dziełem dlatego rzekł: 

– Trzewiki zrobił Wielki Mistrz – to powiedziawszy wrócił do swojego skromnego domu. 

 

Tymczasem księżniczka oglądała wszystkie buty, które otrzymywała od swoich wielbicieli. A były ich 

setki, a może nawet tysiące. Brała je do ręki wzdychając: – Ach, gdyby chociaż jedna z tych par butów 

była zrobiona dla mnie z miłości, a nie z chęci zagarnięcia mojego bogactwa – myślała. 

 

Wtedy królewski sługa przyniósł jej trzewiki od szewczyka. Księżniczka spojrzała na nie ze 

zdumieniem. Były skromne, uszyte z niezwykłą starannością. Nie miały tak jak pozostałe buty złotych 

nici, pereł czy drogocennych kamieni dlatego wydały jej się wyjątkowe i urzekły ją. 

- Od kogo są te trzewiki – dopytywała 

- Od Wielkiego Mistrza – powiedział sługa. 

Włożyła trzewiki na nogi i rzekła: Chciałabym ujrzeć prawdziwe oblicze tego Wielkiego Mistrza. I 

nagle ukazał się jej przed oczami obraz młodego szewczyka szyjącego trzewiki, które miała na nogach. 

Księżniczka od razu zrozumiała, że buciki są zaczarowane i że pokazują prawdę. Wówczas rzekła: 

chciałabym ujrzeć tego, który uszył dla mnie trzewiki z prawdziwej miłości, a nie z chęci wzbogacenia 

się. I ponownie ukazał jej się obraz szewczyka, tym razem kupującego dla niej materiał. Zrozumiała, 

że znalazła prawdziwą miłość. Udała się do swego ojca i wszystko mu opowiedziała. Król początkowo 

nie był zachwycony z wyboru biednego szewczyka na męża, ale zrozumiał, że tylko dzięki prawdziwej 

miłości jego dziecko będzie szczęśliwe i tylko prawdziwa miłość mogła dać biednemu szewczykowi 

odwagę, by sięgnąć po coś, po co żaden inny człowiek na jego miejscu nie śmiał by sięgnąć – po serce 

królewny. Jeszcze tego samego dnia król rozkazał przyprowadzić do siebie szewczyka po czym 

uroczyście ogłosił zaręczyny młodych. Wyprawił tak huczne wesele jakiego oczy nie widziały ani uszy 

nie słyszały, a szewczyk i królewna żyli długo i szczęśliwie. 

 



Drodzy rodzice, drodzy uczniowie. Każda z nadesłanych przeze mnie bajek do czytania 

zawiera jakieś wartości, które są w życiu bardzo ważne. Dlatego zależałoby mi na tym, aby po 

przeczytaniu bajki wspólnie z dzieckiem zastanowić się nad tym, jaki przekaz niesie ze sobą bajka oraz 

dlaczego jest on tak wartościowy.  

Kochani, zastanówcie się: 

1. Dlaczego księżniczka wybrała buciki uszyte przez młodego szewczyka, a nie inne, bardziej 

ozdobne? 

2. Dlaczego król zgodził się wydać księżniczkę za ubogiego szewczyka? 

3. Czym kierował się szewczyk szyjąc buty dla księżniczki? 

 

Pozdrawiam serdecznie – Beata Piotrowska . 


