Szewczyk Dratewka – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Żył sobie pewien szewczyk, którego nazywano Dratewką. Zajmował się szyciem butów, ale
zajęcie to nie przynosiło mu zbytnich dochodów. Choć był biedny, chodził po wsiach i łatał
ludziom buty. Posiadał zaś tylko torbę i skromne ubranie.
Pewnego dnia, idąc przez las, natknął się na wielkie, rozsypane mrowisko. Ponieważ zrobiło mu
się żal mrówek, pomógł im w jego odbudowaniu. W nagrodę królowa mrówek obiecała mu
pomóc, gdy tylko będzie w potrzebie.
Wędrując dalej ciemnym lasem, Dratewka zobaczył zniszczoną barć. Tak jak w przypadku
mrówek również i tym razem pomyślał, że to sprawa niedźwiedzia, który najprawdopodobniej
usiłował dostać się do miodu. Zrobiło mu się żal pszczół, dlatego pomógł im zreperować barć –
włożył wosk ponownie do barci i zalepił otwór, by nie wyleciał już z niego miód. Uszczęśliwiona
królowa pszczół podziękowała szewczykowi za pomoc i obiecała mu, że pszczoły na pewno
przyjdą mu z pomocą zawsze i w każdej sytuacji.
Parę dni później Szewczyk nad jeziorem natknął się na pływające po nim kaczki cyraneczki.
Kaczki początkowo spłoszyły się na jego widok (obawiały się myśliwych, którzy na nie strzelali),
ale Szewczyk wyjął kawałek chleba i zaczął je nim karmić. Najstarszy kaczor okazał mu
wdzięczność i obiecał, że w razie potrzeby kaczki przyjdą mu z pomocą.
Wreszcie Szewczyk dotarł do wielkiego miasteczka, w którym znajdował się zamek. Okazało
się, że zła czarownica zamknęła w nim na wieży piękną pannę. Mógł ją uwolnić tylko ten, kto
zostanie jej mężem. Wcześniej jednak musiał wykonać trzy zadania, które poleci mu
czarownica. W miasteczku było wielu śmiałków chcących zmierzyć się z tymi zadaniami.
Żadnemu z nich nie udało się jednak rozwiązać zagadek i sprostać tym trzem pracom, których
wykonanie stanowiło warunek ślubu.
Szewczyka nie zraziło też to, że przegranych śmiałków czarownica pozbawiała głów. Sam
postanowił spróbować. Wszedł do zamku, a zła czarownica poleciła mu pierwsze zadanie –
miało nim być przebranie korca maku zmieszanego z piaskiem. Dratewka przestraszył się tego,
że jeśli do rana nie wykona zadania - a było to wielce prawdopodobne, starci głowę. Na
szczęście nie wiadomo skąd z pomocą przyszły mu mrówki. Pracując zawzięcie do północy bez
trudu oddzieliły cały piasek od maku.
Dla czarownicy było to wielkim zaskoczeniem, ale postanowiła dalej sprawdzić Szewczyka i dać
mu drugie zadanie do wykonania. Tym razem Dratewka miał odnaleźć złoty kluczyk, który
piękna panna zgubiła w stawie podczas kąpieli. I znów karą za niewykonanie zadania było
ścięcie głowy. Staw był jednak olbrzymi i trudno byłoby znaleźć w nim maleńki kluczyk.
Zrozpaczony i zasmucony tym szewczyk, ujrzał płynącego właśnie po stawie wielkiego kaczora.
Wtem wszystkie ryby i kaczuszki postanowiły (zgodnie z obietnicą) udzielić mu pomocy. I
rzeczywiście dzięki wspólnym wysiłkom udało im się odnaleźć kluczyk, który jedna z rybek
przekazała kaczorowi, a on oddał go Dratewce.
Czarownica, gdy tylko ujrzała kluczyk po raz kolejny bardzo się zdziwiła, ale otworzyła nim drzwi
do komnaty. Siedziało w niej dziewięć tak samo ubranych panien, które miały zasłonięte głowy.
Zadaniem Szewczyka było teraz odgadnięcie, która z owych panien jest dziewczyną zamkniętą
przez czarownicę na szczycie wieży. Było to nie lada zadanie, gdyż wszystkie panny wyglądały

bardzo podobnie i trudno byłoby odgadnąć, która z nich jest tą właściwą. Wówczas jednak
nadleciał rój pszczół, który zaczął krążyć nad jedną z dziewcząt i to właśnie ją Szewczyk
wskazał. Uwolniona dziewczyna rzuciła się szyję swego wybawiciela.
Czarownica zaś zamieniła się w straszliwe ptaszysko i wyleciała przez okno w świat. Od tej pory
słuch po niej zaginął.
Tymczasem Dratewka poślubił wybrankę i zamieszkał z nią w zamku czarownicy. Żyli ze sobą
jeszcze długo i szczęśliwie.
Plan wydarzeń
1. Wędrówka Szewczyka przez ciemny las.
2. Natrafienie na rozsypane mrowisko i pomoc w jego odbudowaniu.
3. Wdzięczność mrówek i obietnica pomocy.
4. Dalsza wędrówka i pomoc pszczołom w zreperowaniu barci.
5. Dokarmianie chlebem głodujących kaczek.
6. Wdzięczność starego kaczora.
7. Przybycie do wielkiego miasteczka.
8. Piękna królewna więziona w wieży przez złą czarownicę.
9. Zadania powierzane śmiałkom – niewykonanie ich groziło utratą głowy.
10. Pomyślne wykonanie zadań przez Szewczyka:
a) przebranie korca maku wymieszanego z piaskiem (z pomocą mrówek)
b) odnalezienie złotego kluczyka w stawie przy pomocy kaczek
c) wskazanie właściwej panny dzięki pomocy pszczół.
11. Czarownica przybiera postać straszydła.
12. Oswobodzenie panny.
13. Ślub i wspólne, szczęśliwe życie Dratewki i królewny na zamku.

