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I S
tworzyła nlezapomnlańe hity 
telewizji . wwnle leel kaba· 
reclk" I . Kabaret Olgi Uplń· 

I sklej". Przez jej ręce przeszła płeja· 
• da wybitnych aktorów. Retyser · 

I scenarzystka Olga Lipińska (72 I.) ' 
poświęciła tycie pry\yatne dla tel&-" 

. wizji, dziś czuje się jak nlepotrzeb- ·. 
ny.eksponat w otwartym przed pół 
rokiem Muzeum Historii TVP.-

\ . SE": - _Jak' wspomln~ pani ~o- „ 
t 

ez11tkl telewlzJI? • · 
Olga Lipińska: - To było tak dawno , 

I temu ... Jestemjednymznajstarszych 
pracowników telewizji, teraz nie je-

t. 
stemjuż na etacie,' ale.na JVSpólpraC)( 
Do telewizji przyszłam zaraz po ma· 

i . turze. Nie dostałam ·się ha studia 
! do WarszawY tylko do Łodzi, a że nie 

za bardzo mi się chclalo jeździć do in· I nego miasta, to w}obrałam się na UW 
' ·jako wolny słuchacz na historię sztu· 

ki. Przyszłam do tele)Vizji I byłam· · 
bardzo dumna z tego, te. pracuję · 
w nowoczesnym projekcie. Byliśmy 
grupą młodych ludzi, którzy mieli 
świadomość, że to co robią jest PrzY· 
szłością. że za pomocą tych prymi· 
tywnych wtedy maszynek mogą 

1 zmienić świat 
~ Zanim zajęła się pani kabaretem 
I satyr~. robiła pani coś zupełn ie 

l 

Innego .• :: "' ..: ... . ~ -... · . „ R ........... _ 
- Moją chńestną matką była Halina , •·•-· sce""rzvstka telewizyj,,. I sa- · 
Miro (I d dz. -"· tyryk. Była dyrektorem Teatru Komedia 

11...111 szowa egen arna 1enu""ar· w Warszaw!•. w Tel•wlzJI Polskie 
• ka TVP, pracowala ~ 50 lat stworzyła kabarety: .Głupia spra~a• 

- red.). Zaczynałam sWoJą przygodę . Gallux Show", .Właśnie 1ec:1 kaba ' 
ztelewizjąodreportażyspolecznych. clk", .Kurtyna w górę• oraz Kaba':i 
Nie interesowała się nami polityka · Olgi UplńskleJ". Wyre:tysero;,ała tet 
ani ceiizura. Kogo to obchodziło, że kilkadziesiąt -'<takli T• abu TV. m.ln. 
coś tam skacze w tych telewizorach . Przedstawienie Hamleta we wsi Gfu· 
na szklanym ekranie. Było tal\, że cha Dol""" I .Gwałtu, co się dzl•)e". 
mogliśmy mówić że mieliśmy trybu· Jut od lat SIO. bardzo zaangatowała •le 
nę. Mieliśmy po iS-20 lal Ósob)( kt6- kaw poK l~Je. NaJpl- WSpi•rała Jac-

. „ uron„ (t70 L), a potem Włodzl-r; wt~ praco"'.ały w teleW1Z11, to o/- mlerza Cimoszewicza (611.) 1 Aleksan
. li ludzie po filmowce, operatorzy, kie- dra Kwaśniewskiego (57 I.) 

rownicy produkcji, reżyserzy, wY· ~- =~~:!!!iijj~~=iiiiiil!i'ii~:::--:-:::::::":::::~::: 
kształceni. w tamtych czasach wszy: moim pierws Q nia, ja naprawdę zaczynalam pracę 

c 
~ 

scy robili wszystko - biegali, poma· mówi_ Basia Borys-Damięcka, cza· w telewizji, która miała ogromne am· K 
gali, jeśli program szedł na żywo, sem życie prywatne było mniej wa- bicie, w której mogła rozwijać się 
a trwało to kilka godźln, to wszyscy żne niż telewizja. W moim przypad· sztuka. 
- nawet dyrektorzy - pomagali i po- ku właśnie tak było. Spędziłatn tu ca· - Jest szansa, teby pani kabaret 

wrócił na ekrany? dawali aktorom rekwizyty. Program, le życie, tak naprawdę nigdy nie wy
który szedł na żywo w telewizji, był szłam z telewizji. 
dla nas wielkim świętem. - Czuje się pani prekursorką tale· 
- A kiedy poczuła się pani twórcą wizyjnego kabaretu? 
z !<rwl I kości? - PreyredaktorMlroszowejpracowa· 
- Moje pierwsze mocniejsze wraże- łam jako.dziewczynka do wszystkie
nie to to, jak zrobiłam swój pierwszy go, dużo się nauczyłam i dużo mam 
program. To był początek lat 60. Zro- w sobie pokory.„ 
biłam go z kolegami z STS-u (Stu· - Jaki jest dzisiejszy kabaret I sa· 
dencki Teatr Satyryków -red.). Sko- tyra w telewizji? 
rzystaliśmy z tego, że nasi szefowie - Błagam, nie chcę mówić o progra
jeździli na urlop i my w lipcu mogli· mach satyrycznych ani kabareto· 
śmy sobie poszaleć. Telewizja była wych. Spuśćmy na to zasłonę milcze-

- Szansa jest... Kilka razy robiłam ro. 
żne formy. Interesują mnie sprawY 
władza a społeczeństwo, ten cyrk, to f 
zderzenie. Patrzyłam na to od ró-! 
żnych stron - satyrycznej, !iterąckiej. 

Gdybym mogła, to robiłabym to da· 
lej, ale nie ma chętnych, którzy by te-
go chcieli, którzy chcieliby mieć ten 
kabaret 
- Ale materiał jesL •. 
- Oj tak, materlal na kabaret jest, za. 
wsze jest. Rozmawiała Marta Kawczyńska 


