
Słowo wstępne 

Przygotowałem kolejną adaptację baśniowej klasyki. Po Calineczce czas na 

Kopciuszka. „Kopciuszek” jest starożytną baśnią, której przekłady braci Grimm, 

Jana Brzechwy czy Charlesa Perraulta znamy z licznych wydań książkowych. 

Pozwoliłem sobie po swojemu poprowadzić fabułę opowieści, zachowując trzon 

tej starożytnej baśni. Mając na uwadze małych aktorów posłużyłem się 

wierszem rymowanym. W LOŻY KOMENTATORÓW posadziłem samych 

braci Grimm, którzy nieco z boku komentują dziejące się wydarzenia. 

Na płycie ze ścieżką dźwiękową znajdują się utwory (w wersji z wokalem i bez) 

napisane specjalnie do tego scenariusza, muzyka ilustracyjna i efekty 
dźwiękowe. Na płycie, tradycyjnie, znajdują się także pliki tekstowe w formacie 

WORD z treścią scenariusza do edycji oraz projekt plakatu.  

UWAGA! Scenariusz można znacznie skrócić (szczególnie wtedy, gdy będzie 

wystawiany przez przedszkolaków) rezygnując z mniej znaczących scen. 

 

Fabuła w skrócie: 

- MACOCHA wychodzi za wdowca Ryszarda – ojca Anielki. MACOSZE udaje 
się zdominować RYSZARDA i uwięzić go w piwnicy. 

- Macocha z córkami – ALDONĄ I DELFINĄ wysługują się Anielką i 

nazywają ją Kopciuszkiem. Zadają jej niewykonalne ludzkimi siłami prace, w 

których z pomocą dziewczynce przybywają SZOPY PRACZE i GOŁĄBKI.  

- Pojawia się BABULKA (charakterystyka postaci znajduje się w miejscu jej 

pojawienia się w scenariuszu), która zostawia KOPCIUSZKOWI odrobinę 

konfitury o niezwykłej właściwości. 

- HEROLD ogłasza bal na zamku, na który udaje się MACOCHA z córkami. 

KOPCIUSZKOWI zostawia niewykonalną w krótkim czasie pracę, aby wybić 

jej z głowy bal. I tym razem dziewczynka może liczyć na pomoc GOŁĄBKÓW 

i SZOPÓW PRACZY.  

- KOPCIUSZEK biegnie na łąkę pod murami zamku i słysząc przez otwarte 

okna muzykę, tańczy z kwiatami. Pojawia się BABULKA i przyozdabia 

sukienkę KOPCIUSZKA, buciki (co ważne, KOPCIUSZEK ma buciki o dwa 



numery za duże) i jej włosy kwiatami tak, że MACOCHA i córki jej nie 

poznają. 

- KOPCIUSZEK zostaje dostrzeżona przez KRÓLEWICZA, który poleca 

sługom, aby ją przyprowadzili na salę balową. 

- KRÓLEWICZ jest zachwycony, lecz KOPCIUSZEK ucieka z balu gdy zegar 

wybija północ. Gubi bucik.  

- KRÓLEWICZ poszukuje nieznajomej. Mierzy zgubiony bucik dziewczętom w 

domu MACOCHY i okazuje się, że ten, ku zaskoczeniu publiczności, pasuje na 
stopę jednej z jej córek.  Sytuacja po chwili się wyjaśnia. 

- Służący uwalniają ojca KOPCIUSZKA, czyli ANIELKI, a on błogosławi 

młodą parę. Wszystko szczęśliwie się kończy, na scenie pojawiają się wszyscy 

aktorzy. Jest wzruszająco, zabawnie i tanecznie. Finałowa piosenka kończy 

przedstawienie.  

Życzę radosnej i twórczej pracy realizującym dorosłym i dzieciom! 

Adam Szafraniec 

 

AKT I 
Wstęp 

Aby fabuła stała się czytelna, zastosowałem LOŻĘ KOMENTATORÓW, w której 

zasiadają bracia Grimm – JACOB i WILHELM. Oczywiście lożę mogą tworzyć 

dowolne postaci, chodzi o to, aby była to aktywna narracja. Lożę można 

ulokować wśród publiczności, na balkonie albo w proscenium. Komentatorami 

mogą być dorośli lub dzieci, byleby to były osoby ciekawie komentujące i 

puentujące wydarzenia na scenie. Niekoniecznie muszą być widoczne. Można 

zastosować i połączyć teatr kukiełkowy lub cieni z żywym (LOŻA 

KOMENTATORÓW jako teatr kukiełkowy lub cieni). 

 

Występują: MACOCHA, RYSZARD, KOPCIUSZEK, DELFINA i ALDONA, 
LOŻA KOMENTATORÓW, DRAPIPAZUR, SZOPY PRACZE (rola 



epizodyczna), GOŁĄBKI (rola epizodyczna), HEROLD (rola epizodyczna), 

BABULKA, MYSZ (rola epizodyczna), PUBLICZNOŚĆ (rola epizodyczna) 

RYSZARD - pokorny, zagubiony człowiek, wdowiec wychowujący samodzielnie 

córkę  ANIELKĘ. 

MACOCHA – osoba bez ogłady, odpychająca, grubiańska, niemiła ale cwana i 

podstępna. Można ją ucharakteryzować, np. może być szczerbata (można 

założyć czarną koronkę na zęba lub zakupić tego typu elementy charakteryzacji 

w specjalnych sklepach, w tym wysyłkowych). 

Scenografia: Potrzebny jest stół, krzesła, mile widziana skrzynia lub inne meble 

kojarzące się z minionymi epokami, lustro itp. Scenografię warto dopełnić 

grafiką, czyli tłem – ścianą z np.: oknem. Aby nie komplikować wnętrza domu, w 

którym rozgrywa się akcja przedstawienia I i II Akt proponuję rozegrać w tzw. 

izbie, czyli kuchnio-jadalni. Wśród eksponatów musi być świecznik ze świecą. 

Należy przygotować: 

- sadzę lub inną substancję do charakteryzacji KOPCIUSZKA  

- świecznik ze świecami lub świecą, 

- naczynie z popiołem, 

- naczynie z ziarnem, 

- naczynie z piachem, 

- pranie (czyli sterta ubrań lub pościeli), 

- konfitura z róży lub coś podobnego, 

- łopatka i miotła. 

Zaczynamy! 

 

MACOCHA (wchodzą na scenę pod rękę z RYSZARDEM) 

Żeby było jasne, nie chcę się obłowić… 

 

RYSZARD (wchodząc jej w słowo) 



Więc oddam posiadłość królowi… 

 

MACOCHA (schlebia RYSZARDOWI i umiejętnie nim manipuluje) 

Dajże mi skończyć. Mój drogi, 

By was postawić na nogi  

Muszę się zaopiekować majątkiem. 

Wykaż się rozsądkiem! 

 

RYSZARD  

Chciałbym córce życie osłodzić… 

 

MACOCHA (wchodzi mu w słowo) 

Mnie o to samo chodzi. 

 

RYSZARD 

Wybacz, ale tracę głowę. 

 

MACOCHA (wyciąga spod sukienki w okolicach piersi zwiniętą w rulon kartkę) 

Ja ją uratuję. O! Już mam umowę. 

 

MACOCHA (zwraca się do publiczności) 

Ludzie będziecie świadkami!? Na mój znak 

Bez namysłu powiecie „tak” 

Tak? 



 

PUBLICZNOŚĆ 

Tak! 

 

MACOCHA 

Ryszardzie podpisz cyrograf  

Albo krzyżyk postaw. 

 

 

AKT III 

 

KRÓL  

Synu, żadnej nie wybrałeś? Dlaczego się wzbraniasz? 

 

KRÓLEWICZ 

Ojcze, jakoś do żadnej panny nie mam przekonania. 

 

KRÓLOWA 

Co? Wszystkie są do niczego? 

 

KRÓLEWICZ 

Po prostu nie mają w sobie tego czegoś… 

Nuda! 

 



 

 

KRÓLEWICZ 

Nie chodzi o anturaż ani gabaryty,  

Ale o to, czym zniewalają, co mają w sobie kobiety. 

Może nie być urodziwa, byle była urocza, 

Inteligentna, charakterna i niebo miała w oczach. 

 

KAWALER I (dialog KAWALERÓW stojących naprzeciw publiczności; są 

zapatrzeni w dal)  

Spójrz na tę panienkę co tańczy na łące, 

W sobie ma wdzięk, a we włosach słońce. 

 

KAWALER II 

Sukienka w kwiaty, na głowie kwietny wianek… 

 

KRÓLEWICZ (zauważa na kogo patrzą i rozkazuje żołnierzom) 

Przyprowadźcie mi tu tę uroczą damę! 

W stosownym, wybranym momencie wyłączamy ilustrację muzyczną. 

Zamieszanie, wszyscy wyglądają przez okna (czyli spoglądają w stronę 

publiczności).  

Dwaj SŁUDZY (lub jeden) opuszczają scenę, by po chwili wrócić z 

KOPCIUSZKIEM. W tym czasie wszyscy rozmawiają o nieznajomej, gwar, 

zamieszanie. 

LOŻA KOMENTATORÓW 

JACOB 



Nie poznałbym jej, ależ się zmieniła, 

Babuleńka to sprawiła. 

Żeby tylko nie prysł czar… 

Na scenę wkracza KOPCIUSZEK w asyście SŁUŻĄCYCH. KOPCIUSZEK jest 

ubrana tak jak zwykle, ale przyozdobiona kwiatami na sukience, na głowie ma 

kwietny wianek, nawet buty ma zdobne w kwiaty. Czuje się zmieszana. W tym 

czasie ilustracja muzyczna jest już wyłączona.  

KRÓLEWICZ (klęka przed nią, to znowu wstaje)  

Pani, bardzo na to liczę (ociera chusteczką pot z czoła), 

Że nie wzgardzisz królewiczem. 

 

KOPCIUSZEK (nie jest łatwa do zdobycia) 

Wprawdzie nie lubię narwańców, 

Lecz nie odmówię, przekonam się w tańcu, 

KRÓLEWICZ mdleje ze szczęścia, ktoś go podtrzymuje, w końcu bierze się w 

garść, jest taki trochę zniewieściały, ale zabawny i sympatyczny, rozbawia 

KOPCIUSZKA, a ona, wprost ujęta jego słabością, ulega. 

KRÓLEWICZ 

Poruszyłaś wszystkie moje zmysły, 

Już mam na przyszłość fajne pomysły. 

Itd. 

Kupującym tę usługę, jaką jest scenariusz z dołączoną płytą ze ścieżką dźwiękową udzielamy jednorazowej licencji 
na wykorzystanie wg Regulaminu Sklepu Internetowego Biała Łódka. 
Płyta jest uzupełnieniem scenariusza, a zatem niemożliwym jest zakup oddzielnie samej płyty ze ścieżką dźwiękową.


