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Z WCZYK DRA WKA 
czyli 

... o straszliwym smoku, dzielnym szewczyku, 
prześlicznej królewnie i Królu Gwoździku. 

Tak dawno temu, że tylko Wasze prababcie mogą to pamiętać, 

mieszkał sobie we wsi koło Krakowa szewc Dratewka. Szył 

wspaniałe buty dla wszystkich we wsi , ale także nawet dla samej 

Królewny, która mieszkała w wielkim zamku. Dziewczyna była tak 

piękna , że wszyscy rycerze marzyli o niej skrycie, aby mieć ją za żonę . 



Pewnego razu, gdy w słoneczny dzień Królewna chodziła sobie 

po wspaniałym zamkowym ogrodzie podziwiając kwiatki - na

gle pojawiła się tam wstrętna Baba Jaga na miotle . Ma chatę na ku

rzej stopce w środku ciemnego lasu i czarnego kota, który pilnuje, aby 

nikt obcy tam nie wszedł. Wiedźma jeździ regularnie na Łysą 

Górę , gdzie odprawia czary. Teraz chce Królewnie dać kwiat 

zaczarowany, który ma sprawić , że piękna panna pozosta-

nie wiecznie młoda. Córka króla Gwoździka doskonale wie, 

iż czarownica nie może wymyślić nic dobrego. Na pewno 

kryje się w tym jakiś podstęp. \/\fypędza z ogrodu jędzę , któ-

ra mści się okrutnie: wysyła wielkiego Smoka, który porywa 

Królewnę do swojej pieczary i tam ją więzi . Na szczęście jednak na 

ratunek pięknej dziewczynie wyrusza szewczyk Dratewka„ . 

Zobaczycie tchórzliwych , wstrętnie kłamiących Rycerzy kró 

lewskich, Kota mówiącego ludzkim głosem i wystrojone

go w piękne siedmiomilowe buty, chatkę na kurzej stopce od

wracającą się pod wpływem czarów, wspaniałego konia Siw

ka Złotogrzywka mknącego jak błyskawica w powietrzu i wiele 

innych dziwów. Przekonacie się czy sprytnemu i odważnemu 

Dratewce uda się zabić Smoka i uratować Królewnę. 

Teraz rzadko chodzi się do szewca, ale jeszcze Wasze babcie 

w młodości odwiedzały go bardzo często. Szewc przede wszyst

kim zajmował się szyciem butów na miarę . Teraz warsztaty szew

skie - to głównie miejsca, gdzie naprawia się buty, wymienia 

zelówki (czyli podeszwy) albo skrzywione obcasy. Buty produko

wane są w wielkich fabrykach i Mamy kupują Wam je w sklepach. 

Ale przecież w tych fabrykach też pracują szewcy, tylko że teraz 

nie macie z nimi kontaktu . Dawniej szewc czy krawiec w mieście 

i na wsi był osobą znaną i szanowaną. Każdy wiedział , kto mu 

uszył buty. Jeśli były dobrze zrobione i wygodne, szewc był chwa

lony i miał coraz więcej klientów - jak nasz bohater Dratewka. 

Krzysztof Piotrowski 



Piosenka Królewny 
Czy są piękniejsze kwiatki 

niż te z mojej rabatki? 
Tu konwalie i powoje, 

co nimi sukienkę stroję. 
Tu narcyzy i stokrocie, 

co mają serduszka w złocie . 

Tu fijołki, a tam bratki, 
kochane te moje kwiatki ! 
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