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Z OLGĄ LIPIASKĄ ro1111awia Zdzisław Pietrasik 

ZDZIBIAW PIBTRA81K: C.,łam od 
lllll"D dal„ CIO plsq e, pani W psełaeb 
I w •o6ea ale wtem - enJe llę pani 
odwe ... Q7 a.JlaT , 

OLGA LIPINSU1 'l'ak. czuje ale od-
wołana. · 

- PÓdoł>ao IEWolnlmla ,.na pUm,le" 
DlkłllfewldlllalT ·, 

- Ja widziałam. Zostalo pn:Młane 
do rwlą*6w .zawodowych z prośb11 o 
zaopiniowanie. Wcześniej prezes Zaor
ald·, bodaj w ~im dnlu u
rzędowania, wezwał mnie do ale-ble I 
oświadczył, te ll'kw.tduje ltanowll>to re
tysera odpowledilalneco, łtitóre Ja zaj
mowałam I nie wie co ma !Ee mn11 zro
bi~. Zażartowałam: Czy pan chce mnie 
w ogóle zwolnić? Tak. Dalej myłlałam, 
te to Jakłd nlepocozumlenle„. Weszła 
do gabinell) kadrowa„ Załatwcie panie 
tA: 6praWfJ - powiedział prezes I wy-
Sudt. „ . 

- Dalej _. ·~ te· to pomrl-
a1 ". · „ 

- Dyttktoc orocrami I, kiedy mu o 
ł7m powled'llałam. itak:ie mytłał. te to 
tart. Prosze o ł1m alkomu ale mó
wić, iwyJdnte to z pl'ezesem - powJe· 
cfilał. RotcJaazan.te łeJ wiadomokt nie 
Je:ł.alo w moim lntereele. Było ml po 
prostu wstyd. C%tlułam prawie trzy 
łflodnle. Dopiero w Syhreetra drrek· 
łor o4wlackął ml, ,a, IJl'e'Zel 'nie qa
dza ale; abym zoa.tal,_w TV na Jakim
'kolwlek etacie. . . . ' · 

- Dllda.I •necmrWem • p!'Mfe, te 
Jecl~ mcrłe pe.al uilbl l'Otll6 llW6J 
llabM'eł. 

- NJe. •NI~ tnoft. łłle . mam IUDI. 

- K.-....le mQI ~ eta:&T 
- ·Pi'oeq pana, teleowlzJa po!Ma Jest 

taką lretytucją, w kt61'eJ ałowlek z 
mlaSfll· n.le mote robić cytdlcui~o. ar-
1ystyc:meco programu. Do te10 po
trzebny je&t Stały zesoól Nam bardzo 
dobry, zgrany zespół, ale łudzJe cht4 
pracować z kimś, kito Jest wyr.tnie o· 
aadzony w lńlrUktune TV. Jako ,.ało· 
wiek z mima" jestem płerwau do 
*<'e!lcnla z byle powodu I nie IDOlł 
rolet talu, te mój zespół poszuka IO· 
ble ł)cwnlejszego llde«'a. Do ·kddeio 
pro~amu musiałabym nultać 1oble 
ludu akurat wolnych l nlekoniennle 
ty.eh, z k!tóryml dtclałabym pracować. 
Nie widzę siebie .w .roll .petenta załat
wianego odmownie. A pcnadto - nie 
jesitem deblutarwt«ą. Pracowałam tutaj 
ponad 30 lat, telew12Ja 1o był móJ dom. 
Nawet kiedy dYTelrtorowałam w tea· 
trze, zachowałam w telewizji pół eta• 
tu. 

- eą ..ąnnr• o ... uo1m„r nie 
uesęla 1lę wlMnle od &ea.łnaT Puę 
bł temu odewlła JMUl1 po deba 1 ,.Ko
medJl". Mówiło llę, te sakladowa ..SO· 
lidamoj6" paaJ" swolnlla. . • 

- Wówczu nie chciałam o tym mó
wić. nie udzielałam w)"Wiadów, ua;n.a... 
lam, lrt nie wmrto. W tam\ym okre.le i 
tak nikit nie przyznałby ml ncji. Wted7 
cacJę mieli lud%1e, kitóny ~ Jak •I• 
db:Ls.La) okazało - doprowadzili ten 
teatr ® ru.lny, Powlrwwn była. prud· 
tem IC'h 7iWol.nlć. 7.«ubllo mnie I teatr 
tak zwane mlQk.kle serce.„ 

- Sły~em Q!eru, te pani 1eree 
Jest bard20 tw\Vde. 

- Na.prawdę? Mote dlatego, te nie 
moszi: ludzi, kMlrzy Wcll\t narzekaJq. 
Ja nic na'?"Ldk.am, nie lamcnt1J1Ję. 

- KDblc t.a moclllll, :ldecyd~ wie 
ezc1t o chce. Molle r6wolet dl&łero ma 
pani pr:r.cdwnlk6wT 

- Na ogół dobrze wiem, czeco chce 
w &prnwoch zawodowych, w poZOl'la
lych - Jest rół.nle. Natomlast w pra· 
cy byiwnm nlezno4na, .wymagająca, na· 
wet kl"Zyt"Ząea. Zcoda, to wuyat.ko 
IJl'aWdll. 

· - Zerzuca 1lę '*'81 tradnJ ebaftl 
ter • mecaiom:an1e, o tt6reJ_ lllctłe a 

. •wWczyó r6"1l!eł ..... Ub ..... 
lt&lnlre& 011'1 LQIA*łeJ. 

- Proszę pana, Jeżeli «itoś wymy
·łla fonne całości, pisze dlal<>1l, scena· 
rlux, reżyseruje, montuje, daJe pomy
sly autorom piosene'k, to c~y to nie Jert 
jeco program? 

- P'°9eaU da aam6wlen1eT B11J 
~ ploW m &en tema&, ł& ..... do
plauJe . llę do euc1.S7cb łeb«lw. 

- Bzdury. Bywa tak. te ja daję te· 
mat. punklt widzenia, a nawet nlag
wort. ,/Nas przy t.Ym nltdy nie było". 
,,Balcerowicz wyciął nam numer" -
to na przy1dad były moje pomysły. 
Czy ale mam pcrwa być wsc>ółauto
rem T 

- Nllełlalo'b7 ~ww ,,. DIMnlc:se 
p7łaole, CZ7 forma pani kabaretu ale 
pnd1la !de. CZJ cri co b1lo dobre w 
lllllaeb ~md~ł7cb mote b16 
debn w l'Oka 1991? 

- O to powinien pan .zapytać pub
llmmo~. Llaty I telefony, Jakle otrzy
muJ4 w ł7cb dnladl. kiedy ukazały ile 

• 

Autoportret 

l:nfonn&QJe o moim odejściu, pneko
nuJ11 mnie, te cłtyba byłam potrzebna. 

- W l&łMb ml.n1ol(Jcib m.łmlewala 
9lfJ plSll • .,pr'OŃ)llMl7 1atcie1a", • 
..oa1dl" .... z caeco cbdalab7 paal 
6mla6 ....... , 

- Nle tylko cłlclal~ym - Ja Juł .tę 
6.mlałam. Ze zderzenia mentalności lu
dzi wychowanych w PRL z aas'l:ym ka
plitaHzmem. To Jest wlelok.le pole do 
popisu dla 11ty~a w d'Zl1lejszej Pol-
9Ce. 

- w_,., ..tecbllell neso „e cbq, 
...._._, WJlat>raitdW o ~m 
allłl'oja bJIJ ranej meli.da. 

- W Jednym z moich programów, 
Idzie mówiło &lę, te zabrakło d'ZlsloJ 
autclkał'Ów f'la grzyby, bohnterł<a ~au
W'81tyla: .,a. co, jakby do socjal.izmu 
dodać U'oche plenledzy, to renta mo-
1łaby 1!06tać". 

- ..MWo by6 l"PfeJ, Jest ron..eJ". 
- „._ Coraz ITWllej węgla I stall, w 

Lodzi brak l)C'acy dla prządek, I to 
ma być kapitalizm, to ma być lepszy 
porz~~1t?". 

- ~ne w1ela wtcb6w odebrało 
ł &fJJ łrolllemeJ p~ $Iktem 

' No, niestety, napl1&ll do mnie ro-
tc:y z podziękowaniem, te się za 

li ujęłam. A to była, oczywiście, 
la. 

- Nar6d w takłcib r)lmacb nie llmlW• 
~awa ll'onlę. . 

Mo.lej więcej co C'JIWarty Polak 
c() to Jtst Ironia, pastJu, parodia • 
, eaep &o WJDIDT 

- Brak peW11yoh lektur - na pew
no, ale także 9J)C1:yflcwe, bordw na
sze poaucle hum()l"U . DoAć grube 

- M&m1 ponoó w1pianiale pocaucle 
bamoru. 

- Na peW11'lo nie mamy poczucia 
humoru , j eśM ktoś zaC7.yna z nn' żor· 
tować . Lubimy śmiać się 7. Lnnvch, a 
nie z siebie. Jesteśmy drażliwi, fn l,zy
wl I nodęicl, morny bnrd.7.o w1411otone 
poczucie godności własnej . Może wy· 
ni.ka to stljd, że tak długo żylł~my w 
zngrożenLu, a mofe po prostu tacy ju i. 
Jesteśmy . 

- M6w1 lflę, te kab&rełJ maJ4 dzl· 
... trudno6cL 

- To nlep'awda. Mrugacze mają 
t.rudnokl. 

- W lallcb ~emdde11hłycb mru• 
pde bJło 1pedJaln.o'chł polU.!eso kA
bAftta. 

- Zmuazała do tego cen%Ul'a . Mru-
gania, alua:je to byJo toi Publicz.. 

Rys. Olgo LirmsKA 

nolłć azukola, dopot.rywaln 1lę w nnJ
glupszyoh t~kstach jakiejś prawdy o 
rzeczywistości. W fikcyjnym łwlec ie 
kabaret był wentylem. Działaj ka>.do 
111zeta jest wentylem . 

- PUt.f, • prJ>epronendem, teł b1la 
łaltlm wentyłemT N'~kt6rzy podeJn:e• 
wa.li w6wcml.ł, te .,..,.. wolno więcej. 

- Miałam do'l<ladnle tyle 10mo wol
ności co lntnl satyrycy, n nowel Jcncle 
mniej, gdyt pracowałam w telewlzJI 
Ja nawet nie mogłam robić knbn retu 
pub!lcyatycznego wprost. W pierwszej 
warstwie było to przecie! farso, cyrk, 
u:rywa. M<7Żrul .s i ~ bylo śmiać z tci;o, 
te Tuir~l<l 11i~ prwwroca ... 

- Ale łakłe dlatll'iro, te kurłynA, n
mtuł 1.4~ w 1tórę. wcll\t 11pa.da, DA do 
wymanoneJ pNlrnfory nie mote do,J4ć 
wslrnłek oblcktywr(ych łrt.ldnO!lcl. Samn 
lnetalMJ. 

- Oczyw.i.6clc, mój teatr to był ufa
fni . Publlcy!!ty'kn by ln w mc-nitnl.noścl 
bohaterów, urodzonych I wychowa
nych w PRL-u. To byln mlnlqpolr cL
noAć, którn zalntwloln pcowne sprJwy, 
u1dadalo &lę jakoś z wład ZI\ , którą nnJ 
pie-rw reprezC'ntował Pokoro, a .potem 
Mis iek. 

- Pall.I MIJQek Jest dzl8'a:J w parfa· 
menele. 

- Mój Misiek Jest w porlomencie. 
Misiek, który był syntez(\ nrogancJI I 
głupoty ..• No, nie nie utoi 'lamlnjmy pl>
stocl I aktora. Janusze ncwlńskl Jest 
bardzo lnitellgentinym człowiekiem. 

- Ro""la pan1 b&rdw dobry k.af>I\· 
teł, • bm ZCodz" Ąlę W11r;rscy, ale b;r-



Io to w 1.11.'ilw:h 8'edernd%ł~łyeb - I 
tu Jut nlckłónJ ~M D&blera6 
podeJnu6." 

- KICdyś zapytała mnie dzleMlkar
ka, czy się nie wstydzę, te żroblłam 
sobie nazwisko w PRL. 

- I eo padł odpowleddal&T 
- że się nie wstydzę. Nikt mnie nie 

lnnsował, nigdzie się nie zapisałam, 
nie .nnletalnm do :tadineJ grupy czy 
partii. Zawsz.e, robiłam swoje. Mote to 
ludzi dooerwowało 7 Zresztą, czy ja 
Jcdnn wówczns pracowni.am? Wielu 
anty'51tów wyrol:11ło sobie wtedy nazwls· 
ka. Z wyjq1iklem miernot, kitóre mają· 
łatwe alllbl - nic się nie d-0ło 7Jl'obl~ . 

- Pani nie ma p:&1la1 kombataac• 
kich. 

- Tak, nie bylnm lnter.nowana, bi· 
ta, prze~ladowana. 

- Dopiero niedawno 1'.M:'lęla pani 
m6"'16 w łelewbJI Io kłopotach s oen• 
zur" w latach liledemddeflJl\t1cb. To 
z~ za.brzmiało lak Ja'.kb:y pani 
cbclala •robló Jedn\$ Jak,lelł pankł)'. 

- K-0żdy miał wówczas kłopoty, kto 
pracowni w tzw. nadbudowie. Nigdy 
.s.lę tym nie pr:r.ecllwalalam. Byli pr:z.e
clcr! ludzie, którzy cierpieli napraw
dę. 

- Mole pbl1i $8łaJe awolnlona w 
l'al11llljCb dekoman'łmcJI telewJzJIT Spot
kałem eł~ s tddm po1l~em. 

- .Być rndt.c. Ale Jak w tyoh ramach, 
to razem z obecnym Prezesem. Jako 
ples'zazochy retlmu. 

- N&e Io~ 'P•I .pbllemle 
euta.zJa.zma, kiedy c11łr6J Idę llnlenll 
I vt>'łcJ tak ddelnłe p$CQ11naU dla 
llzeazypospolrtlej. . · 

- Cmsy byly wspaniałe, cieszyłam 
się calym se~ ale te! I wstydzi· 
łam oglądaJiic w telewizji wysti:py 
·„Jesteśmy wreucle 'q(e własnym do· 
mu „.". Mam uczulenie na fałsz I kabo
tynizm. Otoczka całego przedslęwzl~la, 
zrodzonego z jak NlJ'lepszych Inten
cji, była fa.talnin. Mówiłam o tym głoś
no, takie w kabarecie. 

- Zlllczęł& palli WJłmlnirN! 111ę I DD-
weJ wl)Mlą. . 
'- Nie z w,la\:lzy, a z gtwpoty. Z głu

poty I n.a górze, I na dole. 

- Sk~ pa.ul wie, co Jed m~re, a eo 
rhipte? 

- A skqd pan wie, pilJząc komen
tarz? To jest tytko mój 11l'Jrikt widze
nia. Czy w ogóle Istnieje obiekrtywna 
prawda? 

- Mote 1"l(rd :Ila wczelłn&e ' mc:ięla 
krytykownić? 

- Spotkałam się z takimi zar.zut.aml 
ie oto llworzy się coś nowego„. ' 

- I Je1J.t cza.a ochronny, trzeba tro
chę poC'Zckać. 

- Nie ma . czasu ochronnego, · po- . 
niewnż w len sposób utrwalają się fał
szywe wartości, roonll święte k~owy. 
Im wcześniej się zauważy pewne glup
sL'wa, tym lepiej. To jest tnk jak z wy
chowaniem dzleokn. 

- Ba.t7ryk die rzi-6 łlto.łciT 
- N'ia pewno nie zna takiego szla-

chetnego uczucia wówczas, gdy poHtyk 
tłumaczy, fo władza popełnia błędy, 
bo się dopiero uczy. W omtnlm ka
barecie właśnie twonono rzl\d I mol 
bohaterowie powtarzali: „Nikt się na 
niczym ·nie ma - wszyscy się wszyst
kie.go uczymy". Zgoda, to ·mote naJ· 
pierw J>OCwlade w domu, a nie na 
narodzie. 

- Jak llflę oan1 podoba ..Pobkle 
ZOO"? 

- Bardzo. Swletne kukły, znakomici 
aktorzy, popu1arymije polityków, bawi 
ludt.I I .na pe'wno s:rJlngwoiit „Ale ogól
nie Je.st wesoło" bardzo pomaga Im w 
pracy I w :tyciu osobistym. No I naJ
wni.nietaze, że tclewlzt,a nareszcie 
przeStal.a bać się s.'.l.tyry po!Ltycznej. 

- Jest to flłUyr111 nu:zeJ łyc-zllwa. 
~ prmydm'ł urryJąl laa&or6w ,.ZOO" 
w BelWC<l«We. 

- Nic wiem, czy satyrycy powinni 
się cieszyć, kiedy Ich kabaret podoba 
się ipollt)'lkom. Myślę, ie satyryk ma o 

wiele wJ~ •tylfakcję, kiedy Jest 
niewygodny. 

- Co •I• pani podoba w &eJ no;eJ 
PolleeT 

- Mote prnes Zaonltl po prom.a 
nmle nie lubi? A mote doilit.al takle 
polecenie? 

- Kto ł>J m61ł SN>lec*T 
- Podoba ml się po pierwsze to, 

te motemy mówi~ pełnym głosem. że 
są sklepy .pel:ne towarów, choć nie 
na wszystko mnie stać. Podoba ml się 
to, ie ludzie mają tyle możllwOOc:I. 
Bardzo żałuję, te nie mam 20 lat... 

- NJe wiem. W 78 roku td bylo 
polecenie wylania mnie z telt"WIZJI. 
ZaUłdala tego ambasada radziecka zn 
żart o ru~clch pleroiacłl . Nie praco 
wa.lam Wltedy 8 mlesl('Cy . Kto dzisiaj 
wydal takle polecoole? Nie wiem Mo
gę &lę tyU<o domytlać . - Wr6lm1 do moł~ol. )lllle pa· 

ni IHJIEO!JCaly. Podobno oo"*11a PMll 
•w.reb __,,.eh wsp61pracowmków, m6· 
wllłC' w prorramle .,lnłerpretacJe", te 
WllSYSW> „1 robi .me. a WD)'lł• 
kich-

- IUfldJi ptMlkn klląd• proreeot 
mo1-I w nGuedle Wyboreftr, Ił 
w1ł)'d1I tlę. te dJnywa Idę lak samo Jak 
pani. 

- Zachowałam ten list. Irmy ksi11dz 
był tu u nmle w domu. - Plrezes Zaorski zwalniając mnie 

tet utył tego argumentu . Pan widział 
ten progł'am 7 

- Z pU:afJIT 
- Nie wiem $kąd . Po tym k'abnre-

cie, w którym była plooel'llka o urzt:d · 
nlkach pana B., zadl.wonlł do drzw i 
ksiądz, zapytał, c:zy mot e weJM, n po· 
~m zanucił ml, że chcę dalej demo
ralizować ten naród, który I tak jest 
głupi, rozpljacz<my I ułemo.rallzow a
ny. Tak powiedział. CM Ul nr og1rncja . 
ale nleoh pan tego nie zamleucz.a .. 

- Nie. 
- Młodt.I ludzie pyt:aU 'mnie, Jak 

oelą&nąc! wkces w telewizji. Opowle
dzlalam Im o swojej pracy. Nie '\ąrlzę, 
'abym za ten wyst(<p Z06Lała rwolnlo
na. To pretekst , 

- ..,.. ..,_. ł>JI pnrid ~ZJWI• 
•ł>'T 

- N.ie wiem. Mote wśród przyja· 
clół prezesa Zaorskiego nie Jestem do
brze widz.lana 7 Być może w tym town· 
nystwle mówią o mnie ile, lekcewa· 
tąco. 

· - WesełnleJ teł c:sal• irtę paai lek
e~T 

- Bywam lekcewatona, ponlewat 
robię śmieszne rzeczy. U nas te
go zajęcia n.ie traktuje s.lę powainle . 
Ja pracowałam także w teatrach dra· 
matyC'U'lych, nawet w operze, ale ko
jaN)' się nmie z kabaretem, z cugo 
bardzo się cieszę. 

- N•rawdę pul llle iwie, dlliozero 
. etę ~ ~„ ... , 

- DlacSero DlłeT 
- A nesztą niech pan napisu. 
- W dddle po)r.właJi\ W, wel-* 

nowe komedCane w phnl sprawie, 
mniej lab baird:deJ l'OSll~°"- Wid u ln
łuesvJe natomlal!ł IOd~edł na Pr· 
łanie ~1łeJ Jt&otn": czy obeJIT.7· 
m:r jenelte w łelflWllaJł ~W'J bhuet 
Olcl lJpl6akJeJ, n:r ole? 

- To. zalety od decyzji Prezesa . 
- A co palftl lU'OW. iJełell P'&ft Zaor· 

ald nie zmieni de~Jl? 
..:... Dam sobie radę. Pol.5lta Jest cza 

rującym krajem, gdzie na szczęście, 
co jakiś czas bywa rehabll lta::J:1 

- Dllęk.uJę &a r01m-ę. 

Olga lipińska 
Wojciech lejne 

JEŚLI NIE MY,·TO KTO? 
Koledzy, tak być nie mote! 
Zamia~ być lepJ.eJ. Jest goruJ. 
Coratt mniej w~a i 9tali, 
W Lodt1 brak pracy dla priządek, 
i to ma być ka.pMta'llam? 
To jest ten lep.ny porządek? 
K.to, jeśli zakład nasz stanie, 
Załatwi bUet ulgowy, 
Wpłacj na wkład na mieS1.kanle. 
Plnz.yckr.ieli fartuch slutbowy 
i papier t.oail et.owy? · 
Ludzie na woz.asacll nie byli 
Ta.k dz.iś się oe.ni kh pot? 
To o co fcśmy się bili? 
I Lechu skakał pzv..ee plot? 

Jeśli n.ie teraz., bo kiedy? 
Jeśli nie my, no to kto 
Wy~ie Polsikę z tej ble<Jy, 
Bo pój<We ona na dno. 
Eksperymentów zaprzestać 
Bo wyszło zero i nul, 
Czy .n.a ,plan własny nas nie stać?' 
Gdy my sq ziemi tej sól? 
Trz..eba tu prostej mądrości. 
Ka.tda masówka lub wlec 
Podnosi 9'2rtandar rÓWllWŚd. 
Wi(C Wliemle będzleom go st.rz.e<:. 

KQllC<hy, twórzmy programy 
Co to .- roz.uńu nie mamy?! 
G<ly betr.rbw nie s.tać na wi~j 
Nł:ż szcrzucle bondem światowym. 
Wafimy sw6} los w SW'qje ~e. 
klizy~mijmy „DO'ść!'0 jajogłowym! 
Zadln.ych przyś,plesa.e(l. broń Bob!! 
Niech źacMd QO!k.aiC ges.t 
I we!mie, I nałn pornote 
Naipraiwtć to, co już ~t. 
A wte-dy zewrzemy sz.y1d, 
Ludz.iom :r.a kinwawy Ich pot 
p~emy fa:bc)"ki 
Bo o .t.o reśrny w:ilczyll 
I Ledlu skakał prv.ez plQlt. 

Je§U nie teru, to kledy.„ 

Do reform proletarlusr..e! 
Sto rat1.y ta.kl Ws:zy&Cy m! 
O rany, rr.aTaz sil: WU'USl.ę! 
K.ochnn.i, czuję, te muszę 
Do maa, do :robdt.y, do ,pa ..• ! .· 

Słydiat s.tarą pieśń ... 


