
Maria Kownacka 

o straszliwym smoku i dzielnym szewczyku. 
prze:5licznej królewnie i królu Gwoździku 

222 premiera Wrocławskiego Teatru Lalek 



BruRO ORGANIZACJI WIDZÓW: lcl. 344-76-77, lel./fa.x 344 48 32 

Przedsprzedaż biletów: 
- bilety zbiorowe: od wlorlm do czwartku godz. 11°0 - 13oo 
- bilety indywidualne: piąlck godz. 1500 - 1700 

sobota godz. 1200 - 1400 
oraz na godzini;: przed spektaklem. 

Rezerwacja bilelów zbiorowych codziennie od godz. 8()(J do 15oo 
tel. 344 76 77, 344 12 16 

SpektaJ<le dla dzieci grnnc są od wtorku do piąUm o godz. 10°0 , 

w sobot~ i niedziel\: o godz. 11°0 . 

Spektalde dla dorosłych na Scenic Małej - od wtorku do piątku 
godz. 1830. 

„ 

Trzydzieści lat temu piękna opowieść o odważnym 
tenninatorze w zawodzie szewca, który rzucił wyzwanie 
gnębiącemu gród podwawelski potworowi, bawiła rzesze 
wrocławskich widzów. „Szevi.Tczyk Dratewka" w reżyserii 
Stanisława Stapfa, z muzyką Leszka Żuchowskiego 
(obchodzącego właśnie 40-lecie swojej pracy twórczej), 
zaliczał się do ulubionych pozycji Wrocławskiego Teatru 
Lalek i przez długie lata po premierze nie schodził ze 
sceny. Mądre i atrakcxjnie wyłożone w języku literackim 
przez Marię Kownacką przesłanie sztuki ujmowało 
także publiczność międzynarodową - bo teatr z powo
dzeniem prezentował przedsta,vienie na festiwalach 
zagranicznych. 

Dziś widzowie, którzy przed trzydziestu laty z zapartym 
tchem śledzili zuchwałe poczynania dzielnego 
Szewczyka, przyprowadzają na spektakl w nowej wersji 
scenicznej swoje dzieci. Mamy nadzieję, że urzeknie je 
swą urodą napisana jeszcze przed wojną baśń "Marii 
Kownackiej, czerpiąca swe motywy ze skarbnicy legend 
wschodu i przenosząca je w okolice pradawnego 
Krakowa, czyli kolebkę fantazji literackiej. 

W programie, który oddajemy Wam do rąk, znajdziecie 
rysunki postaci do pokolorowania - zobaczymy, czy 
zapamiętałyście prawdziwe barwy strojów bohaterów 
sztuki. I czy pamięć powie Wam, jakich słów brakttje 
w miejscu kropek w podpisach pod rysmikami ... 

Mieczysław Orski 
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Jestem cija Szewc -Dratewka 
?~ b . . ' ~ mn~ racie nie ................... . 

Mój szewczyku, mój kochany, 
dostaniesz pałac, koronę 
. . kr"'l ' 1 mnie, o ewnę, ................ . 
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Nie chodź daleko, królewno 
bo ........... cię może porwać, 
nieboże .. . 

alb . " Ach, porw y cię ............. . 
Jak twe śpiewki usłyszałam, 
na ............ przyleciałam 5 



Porwę tę królewską córę, za ........... , za „. „ ...... „ .. „., 
za dziewiątą górę Jedźcie szukać mej niebogi, zwyciężcie ................ ! 
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Hej, trąbcie, trąbcie .............. ! 
Zwołać wszystkich rycerzy! 
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Pókim zdrowy, pókim żywy 
nieść mnie będzie każdy krok 
do królewny nieszczęśliwej, ........... . 
którą straszny .............. smok ! 9 



1-0 

... Już go miałem zabić właśnie, 
ale zaryczał tak „ „ „ „ „ „, 

że z jaskini uciekałem 
ledwie nogi pozbierałem Jestem kot czarny, nie szary, 

znam wszystkie zaklęcia i ............. . 
l_l_ 
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SZEWCZ\'K DRATEWKA 
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projekt programu 
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Biuro Obsłu~i Widowni 
tel. 344-76-77 

Danuta Zindulska ·kierownik 
Dorota Ff<lCkicwicz 

Opieka n1cdialna 


