
„Kopciuszek”  - wersja nowoczesna 

Dawno, dawno temu za górami, za lasami mieszkała kobieta z dwiema córkami i pasierbicą 

Polą. Córki nie były pięknościami, ale chciały się wszystkim przypodobać. Zaniedbywały 

gospodarstwo i prace domowe, które spadały na ich przyrodnią siostrę. Spędzały czas na 

strojeniu się oraz zabawach. 

Matka, mimo swojej zamożności, nie mogła zapewnić córkom wszystkiego, co chciały.  

Przekładało się to na jej zły humor, a napięcie rozładowywała na Poli. Pola była bardzo ładną, 

smukłą i zgrabną dziewczyną, często jednak musiała pracować jak kucharka, praczka czy 

sprzątaczka, usługując matce i siostrom. Zdarzało się, że wyglądała nie dość schludnie, jak na 

panienkę przystało, była brudna i obdarta jak żebraczka. Z powodu wykonywanych przez 

dziewczynę obowiązków domowych siostry stwierdziły, że będą ją nazywać Kopciuszkiem, 

nawiązując do tego z baśni. Pola sama zapomniała swego imienia, ale jednak nie godziła się ze 

swoim losem. Czuła, że jej się dzieje krzywda i nieraz myślała sobie o poprawieniu losu. 

Pewnego razu dziewczyna, wykonując obowiązki, usłyszała rozmowę sióstr z matką, z której 

wynikało, że przystojny, pochodzący z dobrej, zamożnej rodziny chłopak wyprawia swoje 

urodziny, na które zaprasza koleżanki i kolegów z miasta. Matka była wniebowzięta, ponieważ 

myslała, że któraś z córek może przyprowadzi niedługo tego chłopca jako swojego 

narzeczonego. Siostry Poli były pochłonięte przygotowaniami do imprezy. Kopciuszek również  

chciałaby pójść na jego urodziny, jednak matka powiedziała, że jej nie zabiorą. Jak zwykle był to 

powód do wyśmiewania przez siostry.  

Poli było niezwykle przykro, że ona nigdzie nie może pójść. Matka wsypała do popiołu mak, 

ironicznie mówiąc, że Kopciuszek może pójść, gdy oddzieli mak od popiołu. Posłuszna, zaczęła 

robić to, co jej kazano, panny wyszły, matka oddała się w łazience domowemu spa. Pola zaczęła 

sobie myśleć, co by było, gdyby pojawiła się niespodziewanie jako najpiękniejsza na przyjęciu. 

Wtedy jej oczom, jak na zawołanie, ukazała się wróżka.( Pola bardzo wierzyła w siły 

nadprzyrodzone). Anna - tak przedstawiła się "wróżka dobruszka", zamieniła Polę w atrakcyjną 

kobietę, na którą z pewnością każdy chłopak zwróci na przyjęciu uwagę. Zapewniła, że ktoś za 

nią wykona prace w gospodarstwie. Pod dom podjechała limuzyna z prywatnym szoferem. Anna 

życzyła Kopciuszkowi świetnej zabawy, ale prosiła, by zjawiła się w domu zpowrotem przed 

północą, ponieważ wtedy czar pryśnie. Pola pomyślnie wymknęła się z domu. 

Urodziny Franciszka odbywały się w wielkim dworku. Zaproszono blisko 200 osób. Był 

przewodniczącym szkoły, dlatego zyskał sympatię wielu uczniów szkoły średniej. Do tego był 

przystojny, dobrze zbudowany i wszechstronnie uzdolniony. Spóźniony Kopciuszek od razu 

przykuł uwagę jubilata. To ją jako pierwszą poprosił do tańca. Zbliżała się godzina 00, a 

Kopciuszek nadal bawił się na przyjęciu. Na szczęście zorientowała się, że powinna już wracać do 

domu. Śpiesząc się zgubiła telefon, jednak zdążyła dotrzeć do domu, kiedy czary przestały 



działać. Poszła do swojego pokoju i położyła się spać, wtedy wbiegły do niej siostry. Zaczęły 

opowiadać o imprezie tak, aby im zazdrościła, ponieważ nie wiedziały, że sama na niej była. 

Wspomniały nawet o atrakcyjnej dziewczynie, która tuż przed północą zmyła się. Nazajutrz 

Franciszek zjawił się pod ich domem. Zadziwiona matka poszła otworzyć drzwi. Dziewczęta 

szybko wstały z łóżek i wystroiły się, jak tylko umiały. Franek zapytał sióstr, czy to one zgubiły 

telefon, te zaczęły się sprzeczać między sobą, bo czuły, że ta wizyta zakończy się bliską relacją 

którejś z nich z najlepszym w szkole chłopakiem - przecież nie zaprzątałby sobie głowy 

telefonem dziewczyny, która nie byłaby dla niego ważna. Pola w tym momencie weszła do 

salonu. Uśmiechnęła się na widok Franciszka. On powiedział, że to pewnie jej telefon i to ona 

zawróciła mu wczoraj w głowie. Dziewczyna przyznała mu rację, przyciskając na telefonie touch 

ID.  

Wkrótce Franciszek i Pola zostali parą i żyli szczęśliwie we własnym mieszkaniu, na które 

zapracowali. 
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