
"Zaczarowana spinka" 

 

 Dawno, dawno temu w  niedużej wiejskiej osadzie żyła sobie 

dziewczynka nazywana przez wszystkich Anielą. Ludzie zwracali się tak do 

niej, ponieważ była anielsko piękna. Aniela była również mądrą i zawsze 

pomocną dziewczynką. Nie znała swoich rodziców. Wychowywała się na wsi u 

rodziny, która ją odnalazła w zniszczonym domu. Rodzina ta wiodła ubogie 

życie, rodzice mieli na wychowaniu jeszcze dwie córki, ale mimo biedy jaka im 

dokuczała przygarnęli dziewczynkę pod swój dach.  Wszystko co mieli, to małe 

gospodarstwo z trzema krowami, kilkoma świniami i kurami. Żyli z tego, co 

wyhodowali. Rodzice ciężko pracowali, żeby zapewnić swoim córkom jak 

najlepsze życie, mimo to nie okazywały one wdzięczności...poza Anielą. Była 

ona najbardziej pracowita ze wszystkich córek, dzięki czemu zyskała sobie 

miłość i akceptację ludzi, którzy ją przygarnęli.  Dobroć Anieli wywoływała 

wielką zazdrość wśród jej sióstr. Były zazdrosne o wszystko, o nieziemską 

urodę dziewczynki, o jej rzadko spotykaną wśród tak młodych panienek 

pracowitość, o to jak traktowali ją jej nowi rodzice... Wykorzystywały jej 

dobroć przy każdej nadarzającej się okazji. Zawsze mówiły do niej: 

- Anielico chodźże do nas, pomóż nam w naszych obowiązkach, bo 

wiesz...rodzice będą bardzo źli jak nie skończymy na czas naszej pracy – 

mówiły ze smutnym wyrazem twarzy. 

Łagodna Aniela zawsze pod namową sióstr wykonywała za nich pracę, mimo, iż 

miała na głowie swoje obowiązki. 

Pewnego ranka Anielka wybrała się na spacer nad jezioro. Spacerując wzdłuż 

brzegu dostrzegła coś połyskującego w wodzie. 

- Co tak pięknie błyszczy pod taflą wody? – zastanawiała się Aniela. Zdjęła 

trzewiki, zanurzyła stopy w wodzie i ręką chwyciła mieniącą się na złoto spinkę. 

 - Och, cóż za piękna spinka do włosów! – krzyknęła radośnie dziewczynka i 

uniosła ją wysoko z niedowierzania.  

- Dziękuję, że mnie uratowałaś. Już myślałam, że spędzę tu całą wieczność! –

odezwał się po chwili jakiś głos.  Aniela z zaskoczeniem w oczach rozejrzała się 

dookoła siebie, szukając kogoś, kto do niej przemówił. 

- Hej, dziewczynko! Kogo szukasz? To ja do ciebie mówię, trzymasz mnie w 

ręku – odezwała się spinka. 

Dziewczyna przestraszyła się i upuściła spinkę na ziemię. Nigdy bowiem nie 

słyszała o mówiących przedmiotach. Ze zdumieniem rzekła: 



- Ty mówisz?! Ale...ale... jak to możliwe, żeby spinka mówiła?! Przecież to 

niemożliwe... 

- Nie jestem zwykłą spinką... Jestem zaczarowaną spinką mającą moc spełniania 

życzeń... Ale chwila... Może najpierw mnie podnieś? Ten upadek był dosyć 

bolesny, muszę przyznać, że... 

- Oj bardzo przepraszam pani spinko, naprawdę nie chciałam sprawić pani bólu, 

po prostu się przestraszyłam – przerwała spince Aniela. 

- Już wszystko w porządku, wyczułam że nie miałaś złych intencji – odparła 

spinka. 

- Jak się tu znalazłaś? Do kogo należysz? Myślę, że mogę ci pomóc wrócić do 

twojego właściciela – powiedziała z podekscytowaniem Aniela. 

- O nie, nie! Niech mnie niebiosa chronią! Nie zamierzam nigdzie i do nikogo 

wracać... bo widzisz moja poprzednia właścicielka nie była dobrą osobą. Jej 

życzenia miały unieszczęśliwiać ludzi. Poza tym kto mnie znajdzie jest moim 

właścicielem, a więc teraz ty nim jesteś.  

- W takim razie zabiorę cię do domu – powiedziała Aniela wpinając spinkę we 

włosy. 

W drodze powrotnej, niedaleko osady natrafiła na swojego biednego sąsiada, 

który siedział przy drodze i płakał. 

Aniela podeszła do niego: 

- Co się stało drogi sąsiedzie? – zapytała  

- Szedłem do miasta, żeby kupić mąkę na chleb dla rodziny, ale zgubiłem 

pieniądze, a więcej już nie mam. Jak ja teraz wykarmię rodzinę? – powiedział 

szlochając. 

Aniela bardzo się przejęła jego słowami i cicho powiedziała życzenie: 

- Chciałabym, aby sąsiad odnalazł swoje pieniądze i żeby w domu miał tyle 

jedzenia, co król na swoim dworze. 

- Co powiedziałaś dziewczynko? – zapytał sąsiad. 

- Żeby pan wracał do domu, bo rodzina czeka, a pieniędzmi proszę się nie 

martwić. Odprowadzę pana. 

Wracając sąsiad odnalazł swoje pieniądze, a w domu czekała na niego rodzina z 

ucztą godną każdego króla. Zapytał Anieli jak to się stało? Ta jednak 

uśmiechnęła się i wyszła do siebie. 

Następnego dnia gdy szła po wodę nad strumień, spotkała małą córkę kowala, 

która siedziała nad brzegiem ze spuszczoną głową i smutkiem w oczach.. Aniela 

zapytała: 

- Dlaczego jesteś taka smutna?  



Dziewczynka odpowiedziała smutnym głosem: 

- Puszczałam po strumyku łódkę z łupiny z żaglem, którą zrobił mi tata, ale 

strumień ją porwał i już jej nie ma. A tatuś tyle czasu ją robił. 

Aniela uśmiechnęła się do dziewczynki i powiedziała: 

- Mam pomysł, wypowiedzmy głośno życzenie, żeby żaglówka wróciła i 

zobaczymy czy się spełni.  

Tak też zrobiły. Raptownie zerwał się wiatr. Ku zaskoczeniu zza zakola 

wypłynęła łódka dziewczynki. Córka kowala bardzo się ucieszyła. Niedługo 

potem o tych wydarzeniach usłyszała cała osada. Do Anielki przybywali ludzie 

z różnymi potrzebami i trwogami. Dziewczyna pomagała każdemu, a w zamian 

była uwielbiana przez ludzi. Jej rodzina również przestała cierpieć biedę. 

Wszystkim to odpowiadało poza jej dwiema siostrami. Widząc popularność 

Anieli postanowiły ją zniszczyć. Pewnego wieczoru postanowiły, że wymalują 

jej całą twarz węglem. Zakradły się wieczorem pod pokój Anieli, jednak przez 

lekko uchylone drzwi usłyszały, że Aniela z kimś rozmawia. Podejrzały przez 

szparę i ujrzały jak spinka mówiła do Anieli: 

- Świetnie się dzisiaj spisałyśmy, pomogłyśmy wielu ludziom.  

- Masz rację spinko. Spełniłaś sporo dobrych życzeń.  

Siostry widząc to postanowiły wykraść w nocy spinkę spełniającą życzenia.  

Następnego dnia, gdy Aniela się obudziła zobaczyła, że spinki nie ma. 

Przeraziła się. Szukała jej w całym domu, ale nigdzie jej nie było. Pobiegła 

zatem do sióstr, aby zapytać, czy nie widziały spinki. Te jednak odpowiedziały: 

- Nie. Nie widziałyśmy jej. Pewnie zgubiłaś ją gdzieś na spacerze w lesie.  

Aniela jednak nie uwierzyła siostrom, bo pamiętała jak poprzedniego wieczoru 

rozmawiała ze swoją spinką. Poszła zatem do domu, aby pomóc rodzicom przy 

porządkach. Siostry również poszły, jednak zamiast pomagać, powiedziały 

życzenie: 

- Chcemy aby podłoga się sama zamiotła. 

I podłoga w magiczny sposób została zamieciona. Aniela widząc to upomniała 

się u sióstr o swoją spinkę: 

- W jaki sposób spełniacie życzenia? Ukradłyście spinkę! Oddajcie mi ją, bo 

wiele osób potrzebuje pomocy.  

Siostry odpowiedziały: 

- Może i ukradłyśmy, ale teraz jest nasza. Nigdy Cię nie lubiłyśmy, zawsze 

byłaś taka dobra dla wszystkich. Chcemy, żeby zjadł cię niedźwiedź!  

Wszyscy zamarli. Spinka strasznie chciała wrócić do Anieli, bo z nią robiła 

wiele dobrego. Musiała jednak spełnić to życzenie. Troszkę jednak je zmieniła.  



Nagle rozległ się straszliwy ryk ze strony pobliskiego lasu. Wybiegł z niego 

ogromny niedźwiedź. Zaczął biec w stronę domu.  Aniela przerażona faktem, że 

życzenie sióstr się spełniło rzuciła się do ucieczki. Ku zaskoczeniu wszystkich 

niedźwiedź jednak biegł nie na Anielę, lecz na jej wredne siostry.  Dziewczyna 

widząc to zatrzymała się: 

- Muszę im jakoś pomóc, nie mogę pozwolić na to, żeby stała im się krzywda!  

I w tym momencie zauważyła jak jedna z sióstr w popłochu upuściła spinkę. 

Aniela podbiegła ile tylko miała sił w nogach po spinkę, wzięła ją w ręce i 

powiedziała: 

-  Chciałabym, żeby ten przerażający niedźwiedź zniknął! – wykrzyknęła 

jednym tchem dziewczyna, po czym jej życzenie się spełniło. Siostry całe 

roztrzęsione bez słowa przeszły obok Anieli, nawet na nią nie spojrzawszy. 

Rodzice dowiedziawszy się o całym zajściu byli bardzo zdenerwowani oraz 

zasmuceni. Matka rzekła do córek: 

- Jak mogłyście narazić Anielę i przy okazji siebie na takie niebezpieczeństwo?! 

Przecież to wasza siostra! Macie zakaz na wszelkie przyjemności...do 

odwołania! 

- A i nie myślcie sobie, że ktokolwiek będzie was wyręczał w waszych 

obowiązkach... ostatnio widzieliśmy jak wykorzystywałyście Anielę...myślę, że 

to nie było pierwszy raz. Jak tak można? Była dla was taka dobra, we wszystkim 

wam pomagała, była miła i życzliwa, a wy jaki dałyście przykład? Wstyd mi za 

was! – powiedział z oburzeniem ojciec. 

- Ależ tato... – rzekły siostry, lecz nikt ich już nie słuchał. 

- Przepraszam was, nie chciałam żeby sprawy się tak potoczyły. Myślałam, że 

mnie lubicie, że mam prawdziwą rodzinę, na której mogę polegać... – 

powiedziała ze smutkiem Aniela. 

- Daruj sobie swoje miłe słówka! – przerwała jej siostra – Nigdy cię nie 

zaakceptujemy, zawsze będziesz dla nas tylko głupiutką przybłędą! 

Aniela rozpłakała się i wybiegła z domu prosto do lasu. Biegła i biegła przed 

siebie, aż nagle usłyszała głos dobiegający zza pobliskich krzaków: 

- Na pomoc! Niech mi ktoś pomoże! 

Bez chwili zastanowienia podbiegła do miejsca skąd niósł się głos, a tam 

zobaczyła młodzieńca przygniecionego przez konia. 

- Panienko proszę pomóż mi. Napadli mnie bandyci i zranili mojego konia, 

który runął razem ze mną na ziemię przygniatając mnie. Spróbuj mnie 

wyciągnąć, a okażę swą wdzięczność – rzekł z powagą młodzieniec. 



Aniela bez chwili zastanowienia podeszła do niego i próbowała ze wszystkich 

sił wyciągnąć chłopaka spod konia, jednak była zbyt słaba. Zrezygnowana 

usiadła koło niego i powiedziała: 

- Przykro mi, chyba jednak nie dam rady... – lecz w tej samej chwili 

przypomniała sobie o swojej zaczarowanej spince. Wyszeptała więc: 

- Chcę, żeby koń został uleczony, a młodzieniec szczęśliwie wrócił do domu.  

Chwilę później rumak młodzieńca podniósł się wraz ze swoim właścicielem, 

który powiedział do Anieli: 

- Jestem ci niezmiernie wdzięczny piękna niewiasto.  Zmierzam właśnie na 

dwór królewski, gdzie król wydaje ucztę. Chciałbym żebyś mi towarzyszyła. 

Zgodzisz się? 

- Nigdy nie byłam na dworze królewskim... Nie wiem czy wypada żeby taki 

porządny młodzieniec pokazał się z taką wieśniaczką... Nie mam nawet 

odpowiedniego ubrania. 

- Będę najszczęśliwszym młodzieńcem na uczcie mając taką towarzyszkę. 

- A więc nie wypada mi odmówić – odrzekła Aniela i po cichu wypowiedziała 

swoje pierwsze życzenie: 

- Chciałabym mieć skromną, czystą sukienkę na bal – w jednej chwili 

dziewczyna tak się zmieniła, że mogłaby konkurować z najpiękniejszymi 

księżniczkami. Zamiast starej, podziurawionej i lekko przybrudzonej sukienki, 

miała na sobie olśniewająco piękną niebieską suknię balową z pięknymi 

koralami zawieszonymi na szyi oraz buciki mieniące się złotem.  

Młodzieniec zaniemówił z wrażenia i ruszył z dziewczyną w drogę. Nie minęło 

dużo czasu, gdy znaleźli się w wielkim zamku stojącym na wysokiej skale. Jak 

się okazało wszyscy z niecierpliwością czekali na młodzieńca, który okazał się 

księciem. Opowiedział co mu się przytrafiło, a wszyscy z zaciekawieniem 

słuchali jak taka drobna dziewczyna uratowała królewicza z opałów, a następnie 

rzekł do Anieli: 

- Piękna moja wybawicielko! Całe życie czekałem na kogoś takiego jak ty. Na 

taką błyskotliwą, dobrą, niezwykle mądrą i przepiękną dziewczynę. Gdy 

ujrzałem cię w lesie od razu się w tobie zakochałem. Dodałaś blasku mojemu 

życiu. Chciałbym pojąć cię za żonę – powiedział z radością książę. 

- Panie, nie znam cię nawet, jak więc mogłabym pojąć cię za męża i żyć jak 

królewna skoro wokół tylu ludzi potrzebuje mej pomocy? – spytała zatroskana. 

- O to się nie martw. Twoim bliskim niczego nie zabraknie.  



Aniela zgodziła się poślubić księcia. Na dworze królewskim zamieszkała wraz 

ze swoimi rodzicami. A co się stało z zazdrosnymi siostrami? Nie wiadomo... 

Wiadomo tylko tyle, że uciekły z domu, by uniknąć kary za swoje postępki.  


