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SŁOWO OD REŻYSERA 
Na Warmii ... dawno, dawno temu to spektakl oparty na trzech baśniach Ma-
rii Zientary-Malewskiej. Ich akcja rozgrywa się nie za siedmioma górami, 
nie za siedmioma rzekami, ale blisko nas, w bardzo konkretnych miej
scach, nad konkretnymi warmińskimi jeziorami. Jest to sceniczna po-
dróż, mająca swe źródła w uteatralnionej zapawie dziecka 
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i zapomnianej już sztuce opowiada a, g9zie szczerość i naiwność / 
są skrzydłami wyobraźni niosące ałe o, ale mamy nadzieję, równie! 
dutego widza, w bajeczną przes oś . Tworzywem naszej scenicznej 
opowieści są barwne i przej~ fabuły, zwykłe przedmłotv, nawiązujące 
swą formą;po cięcych z'~awek proste lalki, allłmuJl:lCJ.' I opowtadającv akto-
rzy o pob .,_z~zez n di wyobraźnia wldZÓ'\Pł. 
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MARIA ZIENTARA-MALEWSKA urodzona , .... „ 

- poetka, prozaiczka, nauczycielka, mll'o1łnlllllłłl•,NI 

zenlaml państwowymi i Jako pierwsza wpisana do Kslę 
U miasta Olsztyna. Laureatka licznych nagród llterac 

była na łamach „Gazety Olsztyńskier, wielu czasopismach pols-
~emczech, w antologiach rmia i Mazur;y oraz Nasi po-

eci, a tali.że w zbi raeh terszy m.in: Pieśni Warmianki, Na 
warmińsl<it nutę, Miłość prostego serca. Po 1945 r. wydano 

liczne baśnie I legendy pisarki m.in. Legend;y dwóch 

r:ie~, Baśnie znad Ł;yn;y, czy prace dotyczące 
warmińskiego folkloru: Warmio moja miła, 

damf twardej drogi, Wspomnienia nauc
z;ycielki. W 1984 r. pisarka obchodziła 
w Olsztynie dziewięćdziesiątą rocznicę 

urodzin połączoną z 65-Ieciem pracy 
twórczej. W tym samym roku zmarła. 

1986 r. przyznano jej pośmiertnie 
Medal Rodła. 
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