
    

Księżniczka Róża i zaczarowane drzewo
 

Dawno, dawno temu, w dalekiej krainie, w pałacu mieszkała księżniczka Róża. 

Dziewczynka została zaproszona na bal urodzinowy do swojej przyjaciółki. Chciała dać jej 

wyjątkowy prezent, ale nie wiedziała jaki. Zależało jej, aby przyjaciółka Wiktoria była 

zachwycona podarunkiem.

Róża udała się do pałacowego czarodzieja prosić o poradę. Dobry magik opowiedział jej o 

magicznym drzewie, które pojawia się w ogrodzie królewskim po wypowiedzeniu zaklęcia. 

Uradowana dziewczynka pobiegła do ogrodu. Wypowiedziała tajemnicze słowa i nagle z 

ziemi wyrosło drzewo, na którym lśniły kolorowe kwiaty. Róża wyciągnęła rękę przed 

siebie i próbowała zerwać kwiat, który lśnił bardziej niż inne. Nagle płatki kwiatu zwinęły 

się w pączek i odezwał się głos:

−       Jestem magicznym kwiatem, który spełnia jedno życzenie. Możesz mnie zerwać tylko 

wtedy, gdy podlejesz drzewko wodą ze studni, które znajduje się wysoko w górach. 

Po tych słowach drzewko zapadło się pod ziemię. Różyczka postanowiła wyruszyć na 

poszukiwanie tajemniczej studni. Następnego dnia zabrała ze sobą ciepłe ubranie, 

jedzenie i ruszyła w stronę gór. Maszerowała pół dnia, a góry zdawały się w ogóle nie 

przybliżać. Zmęczona usiadła na trawie. W pewnym momencie pojawiła się koło niej 

wiewiórka. Odezwała się ludzkim głosem. 

−        Dlaczego jesteś sama i dokąd podążasz?

Dziewczynka była zaskoczona, że dzika wiewiórka mówi ludzkim głosem. O wszystkim 

opowiedziała wiewiórce. Rude zwierzątko oznajmiło, że lepiej zna okoliczne tereny i 

poprowadzi ją przez dziką krainę. Uradowana Róża z sympatyczną wiewiórką ruszyły 

dalej. Zbliżał się wieczór i było coraz zimniej. Podróżniczki dotarły do podnóża gór. 

Zapadała ciemność. Mała księżniczka zaczęła się martwić, jak wytrwają taką chłodną noc. 

Towarzyszka podróży zauważyła jej smutną minę i powiedziała:

−        Niedaleko mieszka moja dobra znajoma, lisica. Ma dużą norę. Tam będziemy mogły 

się ogrzać i przenocować do rana.

Wkrótce dotarły do mieszkania lisicy. Weszły do środka. Po chwili zobaczyły światło. Róża 

pomyślała, że nora musi być zaczarowana. Okazało się, że lisica była bardzo miłym 

stworzeniem. Podobnie jak wiewiórka mówiła ludzkim głosem. Rude zwierzątko 

przedstawiło swojej znajomej dziewczynkę i opowiedziała całą historię dzisiejszego dnia. 

Lisica słuchała z dużą uwagą. Powiedziała, że bardzo się cieszy, iż może je gościć 

u siebie. Resztę wieczoru spędziły na opowiadaniu zabawnych historyjek.



Następnego dnia rano, gdy zbierały się do dalszej podróży, księżniczka podziękowała za 

nocleg i miło spędzony czas. Pożegnały i wyruszyły dalej. Lisica pokazała im właściwą 

drogę prowadzącą do celu. Oznajmiła, że na końcu wskazanej drogi znajduje się mała 

chatka dobrej wróżki, która wie o zaczarowanej studni. Droga przebiegła spokojnie. Po 

południu dotarły do starej chaty. Podeszły do drzwi i zapukały. Po chwili drzwi się 

otworzyły, a w nich ukazała się twarz kobiety. Jej oczy błyskały mądrością:

−       Witam, oczekiwałam was. Wiedziałam, że dzisiaj do mnie przyjdziecie - odezwała się 

wróżka ciepłym głosem.

Dziewczynka i wiewiórka weszły do środka. Miła staruszka poczęstowała je gorącą 

czekoladą. Róża opowiedziała, co je tutaj sprowadza. 

−     Doskonale trafiliście. Wiem, gdzie znajduje się studnia, którą poszukujecie. Możemy 

tam pójść - powiedziała kobieta.

−     Gdy dotarły na miejsce, wróżka wskazała na starą, zniszczoną studnię. 

−     To w tej studni znajduje się zaczarowana woda? - zdziwiła się księżniczka.

Wróżka uśmiechnęła się. W tym samym momencie otworzyło się wieko studni, 

a ze środka wypłynęło wiadro wody.

−       Musisz jak najszybciej nabrać wodę, ponieważ zaraz wszystko zniknie - oznajmiła 

staruszka.

Różyczka wpadła w panikę.

−                  Do czego nabiorę wody? Nie mam przy sobie żadnego naczynka!

−                  Ja mam tylko kilka orzechów! - krzyknęła wiewiórka. 

−                  Dobrze, że jesteś ze mną, wykorzystamy orzechy! - odrzekła 

księżniczka.

Mała podróżniczka nabrała wody w łupinki orzechów. Zaczarowana studnia znikła. Róża z 

towarzyszką podróży postanowiły czym prędzej wracać do domu. Pożegnały się z dobrą 

wróżką i ruszyły w drogę powrotną. Gdy znalazły się w ogrodzie królewskim, księżniczka 

wypowiedziała magiczne zaklęcie, które sprawiło ponowne pojawienie się drzewa.

−       Witaj Różo. Widzę, że przyniosłaś dla mnie wodę z niezwykłej studni. Mam jednak 

dla ciebie propozycję - rzekł kwiat.

−       Oddam ci dwa płatki mojego kwiatu, które spełnią twoje dwa życzenia. W zamian 

podlejesz drzewo, ale obiecaj, że mnie nie zerwiesz.

Księżniczka zaskoczona propozycją zamilkła. Po chwili na jej twarzy pojawił się uśmiech, 

ponieważ już wiedziała, co ma zrobić. Przyjęła propozycję kwiatka i otrzymała dwa płatki. 

Nagle drzewo znikło. Mała Róża jeden płatek wręczyła wiewiórce, która wspierała ją w 

podróży.



−        Proszę droga przyjaciółko. Ten płatek jest dla ciebie, on spełni twoje życzenie.

Wiewiórka z wielką radością podziękowała za płatek kwiatu. Nagle zwierzątko zamieniło 

się w rudowłosą dziewczynkę.

−        Ojej! - krzyknęła Różyczka - Teraz rozumiem, dlaczego mówiłaś ludzkim 

głosem.

−       Mam na imię Rozalia. Jestem sierotą, moi rodzice nie żyją. Zostałam uwięziona 

w zaczarowanym lesie. Zła czarownica rzuciła na mnie klątwę i zamieniła w wiewiórkę – 

rzekła dziewczyna.

−       A więc kim jest lisica? - dopytywała się Różyczka. Ona też mówi ludzkim głosem? 

−       Jak ci wcześniej mówiłam, ona jest moją przyjaciółką - wyjaśnia Rozalia. 

Księżniczka Róża nie zastanawiała się długo. Drugi płatek, który spełniał życzenie, oddała 

sympatycznej lisicy. Różyczka wprawdzie nie miała już wyjątkowego prezentu 

urodzinowego dla swojej przyjaciółki, mimo to była bardzo szczęśliwa. Dzięki wyprawie do 

dzikiej krainy i dokonania dobrego wyboru zyskała nowe przyjaciółki, dziewczynkę 

o imieniu Rozalia oraz Marlenę, która kiedyś była lisicą. 

Wszystkie dziewczynki żyły w zgodzie i wielkiej przyjaźni.
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