
SZEWCZVK 
DRATEWKA 



SCENA INICJATYW AKTORSKICH 
TEATRU LALEK W WAŁBRZYCHU 
przedstawia 

SZEWCZYKA 
MARII KOWNACKIEJ 

DRATEWK~ 

w inscenizacji i opracowaniu plastycznym 
'MAŁGORZA1Y i JAROSMWA DWORNIKÓW 

zmuzykq,. 
LESZKA WCHOWSKIEGO 

przygotowanie ·wokalne 
MARII KWIATKOWSKIEJ 

występujq,: 
Jolanta Adamczyk-Zakrzewska 
Małgorzata Dwornik 
Jarosław Dwornik 

inspicjent 
Jolanta Adamczyk-Zakrzewska 

obsługa techniczna: 
Przemysław Okniński i Mariusz Szymczak (elektroakustycy) 
Ryszard Kowal (maszynista) 

219 premiera- marzec 1994 

Moi Drodzy, 
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Działu Dokumentacji 

zn ZASP 

nie mam najmniejszego zamiaru ani zachwalać Wam tej sztuki, ani pisać 
o treści tego przedstawienia. Wszyscy z góry wiedzą o co chodzi, a przed
stawienie, jakie jest - każdy widzi. 

Co innego wydaje się tu sprawą ważną i ciekawą. Otóż warto wiedzieć, 
że minie niebawem 60 lat od premiery, to znaczy od pierwszego wystawie
nia „Szewczyka Dratewki" i że jest to - jak kiedyś obliczono - najczęściej 
i najwięcej grana polska sztuka lalkowa. 

Po prapremierze w roku 1935 było 10 lat przerwy, a potem w przeciągu 
lat powojennych odbyło się prawie 50 premier, co dowodzi, że w niektó
rych teatrach wystawiono ją nawet parę razy. 

Wyobrażacie sobie, co to znaczy? Wyobrażacie sobie, ile dzieci oglądało 
„Szewczyka Dratewkę", dzieci, które dzisiaj są Waszymi dziadkami, babcia
mi, rodzicami? 

W Wałbrzychu „Szewczyk" także pojawił się wcześniej już dwa razy. Naj
pierw w 1946 roku i była to druga historyczna premiera naszego teatru, 
a później drugi raz - w roku 1971. Jeśli wierzyć starym zapiskom, tamte 
przedstawienia tak bardzo się podobały, że były powtarzane wiele razy 
i obejrzało je łącznie ponad 40 tysięcy dzieci. 

Jak widać, Szewczyk ·wWałbrzychu pojawia się dość regularnie, mniej 
więcej co dwadzieścia parę lat. Pewien pan, od dawna pracujący w teatrze 
pamięta, jak dwadzieścia parę lat temu Szewczyk powiedział do Królewny: 
"Pójdziem razem w świat najdalej, będziem buty zelow;ali ... " i na
tychmiast co powiedział, to wykonał, po czym wszelki słuch o nim zaginął. 
Dlaczego nie pozostał w Wałbrzychu? Myślę, że już wtedy Szewczyk rozu
miał, że uprawianie porządnego rzemiosła opłaca się bardziej, aniżeli wy-
stępowanie w teatrze. . 

Przepadł znów na wiele lat i chyba rzeczywiście wykonywał swój zawód; 
. być może nawet zajął się rozwijaniem na większą skalę usług szewskich 
w sąsiednich województwach? 

Dla nas skutki tego okazały się opłakane. Niedawno można było przeczy
tać w gazecie, że w województwie jeleniogórskim jest 40, a w legnickim aż 
90 warsztatów szewskich. A gdzie u nas naprawić buty? Przekonajcie się sa
mi! 

Na tym przykładzie widać wyraźnie, jak osobliwe bywają związki sztuki 
i życia, jakie poważne następstwa przynosi dłuższa nieobecność w teatrze 
i jak w ogóle nie należy bagatelizować tego, co dzieje się w teatrze lalek. 

Wasz człowiek w teatrze 



NAPRAWIAMY BUTY 

Wykaz zakładów szewskich na Dolnym Śląsku 
Lp. Zakład Adres zakładu Telefon 

Zakład Szewski, Andrzej Motowidełko Głuszyca, ul. Pionierów 18 (16) 863 

2 Zakład Szewski, Jan Antowski Głuszyca, ul. Grunwaldzka 72 (16) 261 

3 Zakład Szewski, Krystyna Bednarz Wałbrzych, ul. Słowackiego 5a 233-29 

4 Zakład Szewski, Władysław Mazur Wałbrz}ich, ul. Słowackiego 20 229-41 

5 Zakład Szewski, Stanisław Smoleń 1 Wałbrzych, ul. Słowackiego 15 264-99 

6 Zakład Szewski, Piotr Jańczyk Wałbrzych, ul. Konopnickiej 18 243-36 

7 Zakład Szewski, Karolina Lelito Wałbrzych, ul. Andersa 77 -

8 Zakład Szewski, Tadeusz Lewicki Wałb,rzych, ul. 1 Maja 152 -• 
9 Zakład Szewski, Jan Surmak Wałbrzych, ul. Wańkowicza 6 -

10 Zakład Szewsk~ Jan Szczych Wałbrzych, ul. 11 Listopada 119 -
11 Zakład Szewski, Michalina Śpiewak Wałbrzych, ul. 1 Maja 4 -

12 Zakład Szewski, Tadeusz Banaszyński 
.. , 

Wałbrzych, ul. Reja 12 -

13 Zakład Szewski, Bog~mił Mróz Wałbrzych , ul. Pus.zkina 16 -

14 Zakład Szewski, Aniela Konik . Szczawno Zdrój, ul. Kościuszki 2b -

15 Zakład Szewski" Bogdan Pałys Szcza..yno Zdrój, ul. Sienkiewicza 5a -
" „ 
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