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OLGĄ LIPIŃSKĄ 
J.P. - Pani Olgo, /e1t I/piec, mle-

1ląc FAMY. Jak Pini w1pomlna te 
fHtlwate? 

O.L. - Panie J1nku, dlaczego 
zwraca się pan do mnie tak oflc)alnle. 
Jesteśmv po Imieniu od kilkunastu 

lat I Je•n chodzi o mnie, to nawet się 
z pinem przyJ•inlę. • 

J.P. - J1 tel, pani Olgo, Ja tel •I• 
przy/atnl•, al• przeprowadzamy wy
wiad w powalnym plMtl• I ni• wypa
da mówló sobie ty - no po pro1tu ni• 
wypada. 

O.L. - Dl•czego P•nle Janku, nie 
wyp1d1? 

J.P. - Tak •I• przYI•'°· a poza tym 
mógłby kto• pomyMeó, I• przepro
wadzam ten wywiad, ponlewai /e•
tewy na ty. 

O.L - Rozumiem. 
J.P. - Tak. Uwaga, powtarzam py

tanie: Jest lipiec, młeał4c FAMY. Jak 
Pani w1pomlna te fe1tlwale? 

O.L. - Szkoda, ie je wspominam, 
a nie uczHtnlczę. Wsp1nl•ł• fHtl
w•le. Przede wszystkim przez· •wojat 
nletypowoU:. Do końca nie było wla· 
domo kto I kiedy przyjedzie, Jacy lu
.dzle, co reprezentuJatcy. Rzeczywlł
cle towarzystwo na ogół ni z Juszki, ni 
z pietruszki. Graficy, muzycy, poeci, 
k•b•reclarze, ploHnk•rz• o róinym 
stopniu wt•Jemnlczenl•, aamo•wla
domokl. Reprezentanci róinych po
koleń kultury studenckiej weterani 
I debiutanci. Artykl. Jacy artykll P•
mlęt• pan „wdowę po Kiiwaterze"? 

J.P. - No Jak toi Wspaniała po-
1taó„. 

O.L. - „Franusia - odkrywcę Ko
pernik•", ,,Zenka-mamu•kę", „re
wel1cyjnego K„ol• Olszewskie
go" „. Jak to wszystko st•ło w kolejce 
po bloczki iywlenlowe, to było na co 
pop1trzeć. 

J.P. - I w czym wybleraó, bo prze
clel z tego towarzy1twa powstawały 

w amf/teatrze koncerty - główna 
atrakcja l/pcowych wczaaów w Śwl
nou/klu. 

O.L. - Reiyserow1łam kllk• 
przedstawień w straaznym znoju I ba
łaganie. Artykl f1mowl opanowall 
Jeden stopień wt•jemnlczenla 
w sztukę - mleć wielki sukces na 
scenie. O pracy I dyscypllnle artysty
cznej ł•ko6 nie słyszell. Plaża była 
bllsko I zawsze lepłel było się opalać, 
niż próbować. OJ, nie było lekko„. 

J.P. - Al• w kotłcu dochodziło do 
premiery I publlczno'6 szalała z za
chwytu. 

O.L - Włainle. SukcH FAMY po
legał na tym, ie tzw. normalna, wcza
sowa publlcznoU: bardzo dobrze tf 
programy odbierała. Było to Inne, no
we, zHk•kujęce, dowcipne. Ludzie 
naprawdę b•wlll się •wletnle. Kultu
ra studenck• ma wielkie zasługi 
w przełamyw•nlu ut•mpy estrado
wej I wcale nie Jest hermetyczna. 

. Kabaret sprawdza się jak najbardziej 
w wielkim •mfltHtrze. P•mlęta pan 
widowisko z płk. Kiiwaterem, które 
wstrz1tsnęło Śwlnoujklem? 

J.P. - Naturalnie. Klika ty•lłCY 
widzów 'Pl•walo I grało razem z ak
torami - to ni• do pomy„enla na 
/aklmkolwl•k Innym fe1tlwatu. 

O.L - Tik, to prawd1. FAMA była 
wszędzie, rozlewała się po całym 
mlekle. Urz11dzała pochody ku czci 
w/wym. Kllw•tera, konkuray ploHn
karakle dl• dzieci, wyatawy plaatycz
ne w park•ch, a na pl1iy przez mega
fony grzml•ły bez przerwy r1lepr1w
dopodobne komunlk•ty przekuywa
ne bezn1mlętnym głoaem urzędowe
go zapowiadacza. Wczasowicze ba
wlll alę od r1na do wlec:zor•. 

J.P. - FAMA - w.dług okre„enla 
Jana Poprawy reprezentowała 
w pewnym okrHI• trz•cl11 •H• w kul
turze. 

O.L. - Wyd•Je ml alę to trafne. 
Z poł1tczenl• post·•tudencklch za
wodowców I nlefrasobllwych amato
rów powataw•ł• nowa J•ko•ć. Na 
ogół spotyk1ll 1łę t•m I udzie autenty-

> cznle zaanguowanl o czystych Inte
i§ nc)ach. 
~ J.P. - W tym roku Pani tam nie 
c.. ma. 

O.L - Pan• t•kie tam nie ma. 
~ Pewnie wyro•llłmy. W końcu przez 

~
8 c•łe iycle nie moina )eidzlć na FA

MĘ. Pan, pinie Janku, wie o tym naj
lepiej. A Jednak mam nadzieję, ie się 

?5 tam Jeszcze •potkamy. 
rozm•wlał: JAN PIET 


