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Maria Ko\\'nacka (1894-1982), autorka tak znanych i lubianych od pokoleń 
książek jak „Plastusiowy pamiętnik" ( 1936), „Kajtkowe przygody" 0948) czy „Rogaś 
z doliny Roztoki" (1957), współtwórczyni w 1928 roku najstarszego w Polsce teatru 
kukiełkowego dla dzieci - „Baja'' 11· Warszawie. stworzyła też wiele sztuk sccnicznrch 
stale obecnych w repertuarze teatrów lalkowych. Już w 1938 roku polski teatrzyk 
kukielkowy „Bajka" wystawia! w Olsztynie jej sztuki: „O Kasi. co gąski zgubila" 
i „Cztery mile za piec". 

Baśń sceniczna „O straszliwym smoku, dzielnym szewczyku, prześlicznej 

królewnie i królu Gwoździku" napisana została dla warszawskiego „Baja", gdzie 
wystawiono ją po raz pierwszy w 1930 roku p.t. „Bajowe bajeczki i świerszczowe 
skrzypeczki", a po II wojnie światowej wznowiono ją już I maja 1945 roku w lódzkim 
teatrze lalek „Pinokio" p.t. „Szewczyk Dratewka". Wystawiono ją potem kilkadziesiąt 
razy w różnych teatrach lalkowych w całej Polsce pod różnvmi tytułami. Także 
w Olsztynie sztuka ta była już wcześniej czterokrotnie prezentowana. Jej poprzednia 
olszty11ska premiera odbyła się niemal równo 13 lat temu - 17 maja 1986 roku 
w reżyserii Edwarda Dobraczyńskiego w starej siedzibie Olsztyńskiego Teatru Lalek 
przy placu Bema. Siedzibie żartobliwie zwanej przez olsztynian .,Belwederkiem" 
i doskonale pamiętanej przez dziadków i rodziców dzisiejszych małych widzów. 

Sztuka stylizowana na ludową i napisana piękną polszczyzną przypomina 
wartości zapomniane bądź zagubione, a tak ważne w życiu każdego społeczeństwa 
i każdego człowieka jak: bezinteresowne poświęcenie, odwaga, umilowanie swojej 
pracy traktowanej jako powołanie i wolność. Walory wychowawcze nie przytłaczają 
wszakże, gdyż wpisane zostaly w prostą lecz atrakcyjnie podaną fabułę. Baśniowa 
przygodowość i humor to także istotne wartości, tekstu Marii Kownackiej, które 
inscenizacja Zbigniewa Głowackiego oraz pomysły scenograficzne Haliny Zalewskiej
-Słobodzianek starannie wydobywają. 

Teresa Brzeska-Smerek 
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