




zesia dajcie do 
środka! Paweł, nie 
siedź, popraw ka
pelusz! Blumek, 
podrzuć kwestię! 
Wonsiu, jeszcze 
raz, dobitniej! Pa
nie Januszu, pro
szę się nie 'miać! 
Siudym, nie rozu
miem, co mówisz! 
- Olga Lipińska v 

w studiu próbuje zapanować 
nad zespołem. Piotr Fron
czewski, który przez wiele lat 
występował w kabarecie, 
wspomina, że krzyczała tak 
nieraz od ósmej rano do 
ósmej wieczó1; i nigdy nie 
było po niej widać zmęcze
nia. Szefowa bezustannie 
krąży między kamerami 
a planem. Aktorzy po sześciu 
godzinach pracy padają ze 
zmęczenia. Ktoś krzyczy, in
ny złorzeczy pod nosem, 
głodni ukradkiem sięgają po 
cukierki, niektórzy zasypiają 
na krzesłach . 

- Mamy do nagrania trzy 
duże sceny, skupcie się! 
- głos pani reżyser z minuty 
na minutę brzmi coraz groź
niej . Sekundę później wali 
się dekoracja, kaitki z teksta
mi fruną w cztery kąty stu
dia, gaśnie światło . 

Tak jest od ponad 20 lat. 
„Kabaret Olgi Lipińskiej" 

ewoluował w tym czasie od 
„Gallux Show" przez „Wła
śnie leci kabarecik", „Kurty
nę w górę" do „Kaby 3". 
Przez zespół przewinęło się 
wielu mężczyzn, najlepszych 
polskich aktorów. Oglądała 
ich cała Polska. Kiedy Woj
ciech Pokora słynnym ge
stem deklarował, że potąd 
ma tego wszystkiego, Janusz 
Gajos eksponował koszulę 

z napisem: „I am Turecki", 
Czesław Majewski pytał : 
„Mam grać?", Jan Kobu
szewski domagał się swojego 
„Dzięcioła", a Piotr Fron
czewski z nieodłącznym cy-

garem w ustach kwitował : 
„Przecież to jakiś kretyn" 
- ulice świeciły pustkami. 

DOBRA, ROBIMY 

T 
rudno mi mówić 
obiektywnie o moich 
aktorach, bo ich lubię 
- przyznaje Olga Li
pińska. - Utalentowa

ni, charakterystyczni, inteli
gentni. To nie tylko odtwórcy, 
ale i bohaterowie spektaklu. 

Olga Lipińska zawsze 
miała szczęście do aktorów. 
Zaangażowani, w każdej sy
tuacji gotowi powiedzieć : 

„Dobra, robimy". W jednym 
z odcinków dyrektor Pokora 
trzaskał Panu Jankowi 
drzwiami przed nosem. Pod
czas nagrania Jan Kobuszew
ski zastanawiał się, jak to 
zrobić, by w tej scenie mieć 
spłaszczony nos. Znalazł 

ry uprawia Olga Lipińska, 
jest przedsięwzięciem karko
łomnym. Inne kabarety funk
cjonują w piątek, w ponie
działek tracą aktualność. Jej 
program często wchodzi do 
emisji dwa miesiące po na
graniu, a jest tak aktualny, 
jakby zrobiła go wczoraj. 

- Ona musi mieć jakieś 
powiązania z kimś, kto zmie
nia rzeczywistość bez naszej 
woli, np. z siłami nadprzyro
dzonymi - podejrzewa Ja
nusz Rewiński . - Je t w niej 
coś kasandrycznego, oprócz 
talentu i zamiłowania do pra
cy ma coś, co się nazywa da
rem niebios. 

Kabai·et ma swój szyfr, 
trzeba dobrze znać literaturę 
polską, by w pełni odczytać 
przesłania. Dlatego do jego 

W YSTARCZY ZŁY KADR, 

BŁĄD W GEŚCIE, JEDNO 

NIEDBALE POWIEDZIANE 

SŁOWO , BY SCENĘ TRZEBA 

BYŁO POWTARZAĆ 

gdzieś szybę i przycisnął ją 
do twarzy z taką siłą, że z no
sa popłynęła krew. Mimo to 
ze stoickim spokojem zako
munikował : „Powtarzamy". 

- To była grupa przyjaciół, 
kombo, grające wspólnie dla 
jak najlepszego efektu - opo
wiada Piotr Fronczewski, 
który zdaniem szefowej 
„miał zawsze za szybką reak
cję i nie w tę stronę", co da
wało znakomity rezultat. Ide
alnym bohaterem kabaretu 
był też Wojciech Pokora, nie
zapomniany dyrektor, inteli
gent zagubiony w polskiej 
rzeczywistości . Kabaret, któ-

fanów należy głównie inteli
gencja. Krzysztofowi Tyńcowi 
pewien gorzowianin oferował 
kiedyś swoją taśmotekę z na
graniami wszystkich odcin
ków kabai·etu. Olga Lipińska 
po emisji każdego programu 
otrzymuje listy z gratulacja
mi. Ale są też przykre anoni
my podpisane: Prawdziwi 
Polacy. Zarzucają jej, że nie 
lubi nai·odu. 

- Nie opowiadam historii 
ani z punktu widzenia lewe
go, am prawego. ie atakuję 
społeczeństwa, polityków 
i Kościoła, tylko pewne prze
jawy, których kabaret, mają
cy ambicję być satyrycznym, 
nie może pominąć. Pokazuję 
je w różnej formie: piosenką, 

chłopskim gadaniem, dialo
gami. Po prostu gnębię głu
potę -wyjaśnia pani Olga. 

Z dawnego zespołu jest tu 
po dziś dzień Czesław Ma
jewski. „Nasz Czesio Kocha
ny", jak nazywa go zespół, 
wpływa na wszystkich koją
co. „Wiesz, Olga, chyba za 
ostro potraktowałaś kolegę, 
jemu jest przykro". - mówi 
czasem szefowej . Zyczliwy 
ludziom, do tego wspaniały 
kompozytor. Marek Siudym, 
w kabarecie po prostu Siu
dym - bo tak zwraca się do 
niego żona, a do jego ojca 
zwracała się mama - czasem 
zasiedzi się w telewizyjnym 
bufecie i spóźni, a kiedy 
przychodzi, mruczy tylko: 
„nopcieżjestm" . Na planie, 
kiedy wszyscy tracą głowę, 
rzuca genialne propozycje 
i sam decyduje: „Dobra, zro
bimy to zupełnie inaczej". 
Andrzej Blumenfeld urzeka 
głębokim brzmieniem głosu. 
Jako że jest aktorem drama
tycznym, ma wątpliwości , 
czy jego Profesor śmieszy wi
dza. Swietny w dialogach 
z Miśkiem. Potrafi w lot za
pamiętać podrzucony na pla
nie nowy tekst i zagrać bez
błędnie . Paweł Wawrzecki 
do studia często przyjeżdża 
zmęczony, zdyszany, ale wy
starczy minuta i na plan 
wchodzi w pełnej gotowości . 

Kiedy niedaleko miejsca 
prób gra w bajce dla dzieci, 
potrafi wpaść w przerwie 
w kostiumie bociana z przy
czepionym dziobem, prze
ćwiczyć taniec, piosenkę, po 
czym z powrotem biegnie 
skończyć bajkę. Krzysztof Ty
niec, w Kabie 3 specjalista 
od spraw telefonicznych, 
podczas realizacji noworocz
nego kabaretu grał bez jed
nego słowa skargi z 40 stop
niami gorączki i zatkanym 
nosem. ie dość, że zdolny 
do takich poświęceń, to jesz
cze świetnie śpiewa! ---7 
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Grzegorz Wons ma kompleksy, Że 
się „nie kadruje". Wysoki, zawsze 
tak się ustawia, by nie za łaniać 
innych. Potrafi zagrać naiwność 
dziecka, może śpiewać i falsetem, 
i basem, a to w kabarecie jest nie
ocenione. Jego duety z Hanną 
Śleszyńską to znakomity punkt 
programu. Dla Janusza Rewiń
skiego, aroganckiego Prezesa, 
którego „cukerkiem" częstowała 
kiedyś Iwona Biernacka, a teraz 
wciąż go pyta: „Co nie, Misiek?", 
najważniejsze jest szaleństwo. 

Kiedy coś zaiskrzy, „zwariuje" 
i efekt jest śmieszny, a z boku pa
da uwaga, że zamiast „gdybyż" 
powiedział „gdyż'', dostaje furii. 

W takich chwilach wybucha 
konflikt. Ale przecież Prezes mu
si mieć swoje zdanie ... 

W KIERACIE 

W 
studiu gorąca atmosfera. 
Marek Siudym i Grze
gorz Wons zakładają 
płaszcze, makijażystka 

pudruje Pawłowi Waw
rzeckiemu nos, Andrzej Blumen
feld poprawia cylinde1; Agnieszka 
Suchora powtarza tekst, Edyta 
Jungowska wraz z Ireną Tyl szuka
ją pawich pió1: 

- Gdzie są operatorzy?! Wal
dek, Krzysio, pokażcie kamy! Ka-

mery poszły, akcja! - pada 
komenda szefowej. 

Na scenę wkracza Marek 
Siudym: -Kto tu wsadził pa
wie pióra, przeciez one przy
noszą nieszczęście! - krzyczy. 

Komik: - Ale to są nasze 
polskie pióra! 

Mała: - I nasze polskie 
nieszczęście! 

Komik: - Tak, i dlatego 
pojadą z nami nawet na ko
niec świata! 

Ogólną awanturę przerywa 
dramatyczny krzyk szefowej: 
- Rany boskie, co wy robi
cie! To są nasze ostatnie pió
ra, nie połamcie ich! Było 
dobrze, bardzo dobrze, ale .. . 

Kiedy pada to „ale ... " , 
wszyscy wiedzą, że scenę 

trzeba powtórzyć . Dziesiąty, 
dwudziesty raz. Nieważne, 

czy jest środek dnia, czy 
czwarta nad ranem. Jedną 
scenę, która po montażu bę
dzie trwała 30 sekund, reali
zuje się czasem kilka godzin. 
Lipińska śledzi każdy ruch, 
zauważy najdrobniejsze po- . 
tknięcie . Często się obwinia 
za przesadną precyzyjność, 
dziesiątki dubli . Ale wie, że 
diabeł tkwi w szczegółach. 

- Wystarczy zły kadr, błąd 
w geście, jedno niedbale po-

- PANI OLGA MA POWIĄZANIA 

Z SIŁAMI . NADPRZYRODZONYMI 

- PODEJRZEWA JANUSZ REWIŃSKI. 

- JEJ KABARET EMITOWANY CZĘSTO 

DWA MIESIĄCE PO NAGRANIU, 

JEST TAK AKTUALNY, JAKBY ZROBIŁA 

GO DWA DNI TEMU 

wiedziane słowo, by scenę 
trzeba było powtarzać - mówi 
Grzegorz Wons. - Tworzenie 
jednego odcinka trwa mie
siąc, z czego dziesięć dni zaj
mują nagrania radiowe piose
nek, kolejne dziesięć - pró
by choreograficzne i osiem -
realizacja telewizyjna. 

- Nigdy nie widziałem, że

by Olga jadła - dziwi się 
Czesław Majewski. - Ona 
żyje powietrzem i pracą. Nie 
wiem, skąd ta drobna kobie
ta bierze siły do pracy. 

Grzegorz Wons zdradza, że 
z szefową żartów nie ma. Pra
cuje w wysokiej tempera
turze i jej stylu trzeba się 

nauczyć. Olga Lipińska przy
znaje, że zdarza się jej wyjść 
ze studia i trzasnąć drzwia
mi. Bywało, że nagranie wi
siało na włosku. Wieloletni 
kierownik muzyczny kabare
tu, Czesław Majewski, pa
nicznie bał się szefowej. Od
powiedzialny za aranżacje 

i kompozycje, kiedy przyno
sił nową piosenkę, czuł się 
jak chłopiec, który nie odro
bił rachunków i do szkoły 
przyszedł z pustym zeszytem. 

- Olga jest bardzo wyma
gająca, świetnie czuje rytm, 
ma swoją wizję piosenki 

- opowiada. - Kompozycje 
zmieniałem po pięć razy. Od 
kabaretu do kabaretu, czyli 
na okrągło, przeżywałem po
tworne męki. Rozstaliśmy się 

na jakiś czas, zresztą w wiel
kiej przyjaźni. Przed trzema 
laty zaproponowała mi po
wrót. Mój warunek brzmiał : 

żadnych spraw muzycznych. 
Mówiąc „O matko!", jestem 
najszczęśliwszym człowie
kiem na świecie. 

- Kiedy przy zedłem do 
Kabaretu, czułem się jak 
Myszka Miki, która chce 
podskoczyć - wyznaje Ja
nusz Rewiński. - Przebija
łem się, wrzeszcząc głośno 
i dając dużo ekspresji. Przez 
kabaret przechodzę jak 
przez ogień . Powiedzieć bez
błędnie tekst to za mało, tu 
musi być jeszcze szajba, za
kręcenie . a planie jestem 
cały mokry, pracuję jakbym 
stał w hucie przy piecu. Do 
domu wracam wyciśnięty jak 
przez wyżymaczkę i chodzę 
boso po trawie. 

Znany z opanowania An
drzej Blumenfeld po nagra
niach bierze długą kąpiel, 
ale słowa piosenek i tak no
cami kołaczą się po głowie . 

Podczas nagrań w chwili kry
zysu liczy do 20. - Wydaje 
mi się, że jak nie policzę, to 
zwariuję, wybuchnę, wyjdę. 

Pani Olga sprawdza wszystko 
na człowieku. Nawet gdyby 
nasze twarze i postaci miała 
zapisane na dysku ---7 
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i mogła zrobić komputerową 
animację, nic by to nie dało. 
Ona musi mieć nas żywych, 
inaczej nie ma tego błysku, 
który powoduje, Że wszyscy 
w trakcie realizacji płoniemy. 

Krzysztof Tyniec śmieje 
się, że kiedy ktoś prosi 
o przerwę, na twarzy szefowej 
pojawia się zdziwienie: Prze
rwa? Przecież ucieknie nam 
kilkanaście minut„. - Gramy 
tak długo, aż padniemy- żar

tuje Andrzej Blumenfeld . 
- Zwykle ratują nas przerwy 
dla operatorów i ekipy 
technicznej zagwarantowane 
przez ich związki zawodowe. 
Przy okazji i my możemy coś 
zjeść, pójść do toalety, do któ
rej i tak w tym czasie trudno 
się dostać. Olga Lipińska 
przyznaje, Że czasem zarzą
dza przerwę, ale lojalnie 
uprzedza: z zegarkiem w rę
ku dziesięć minut i żadnej 
zupy czy buły, bo zepsują się 

makijaże. - Kiedy jednak 
czas nas goni, a ktoś usiłuje 
wymknąć się po cichu lub 
zdesperowany komunikuje, 
że naprawdę musi wyjść, od
powiadam: „Przykro mi, nie 
ma żadnego siusiania". 

Zdaniem zespołu szefowa 
powinna zamieszkać w stu
diu, bo kiedy robi kabaret, 
wszystko inne odkłada na 
bok. ie przerwała pracy na
wet w najbardziej dramatycz
nych momentach życia. Piotr 
Fronczewski wspomina, że 
w odróżnieniu od kabareto
wego dyrektora teatru, który 
miał „potąd" i nie mógł nad 
niczym zapanować, Olga 
świetnie kieruje zespołem . 

- Jest najlepsza. A wa
riactwo na planie wynika 
z charakteru pracy, bo na 
zimno niewiele da się zrobić 
- mówi. - Czara co prawda 
czasem wypełniała się po 
brzegi, ale to zawsze było za
nurzone w atmosferze zaba
wy w dobrym tego słowa 
znaczemu. 

Profesor Mniemanologii 
Stosowanej, czyli Jan Tade
usz Stanisławski, opowiada, 
że pierwsze próby programu 
były zawsze wesołe. Ale po 
chichotach zaczynała się ka
torga. ocne nagrania, 
żmudne ustawianie krocz
ków, ciężka praca fizyczna. 

- Podczas wielogodzin
nych prób tanecznych woła
łem: Olga, ja ledwo zipię! 

Ona uspokajała : Nie martw 
się, ustawię cię w tle! Kiedy 
z ulgą przesuwałem się do 
tyłu i powtarzaliśmy podsko
ki, nagle wołała: Jasiek, 
gdzie ty się chowasz, chodź
że do przodu! I tak to z nią 
było . Bywało, że się bunto
waliśmy: cholera jasna, rzuć
my to wszystko, dość tego 
kieratu. Kiedy jednak do stu
dia wchodziła Olga z pyta-

- Wiem, jak burak - przy
znaje niepewnie Czesław 
Majewski, ubrany w nie
dzielny chłopski garnitur. 

- Taniu, ubierz go jak 
trzeba! Przecież on ma roz
bierać chałupę, a nie iść do 
kościoła! 

Dla Tani Kwiatkowskiej, 
scenografa i kostiumologa 
w jednym, nigdy z niczym 
nie ma problemu. Po dwóch 
minutach aktor wraca na 
plan. Robocza kurtka, kalo
sze, czapka nasunięta głębo

ko na czoło . 
- No, teraz wyglądasz jak 

człowiek! Dziękuję ci, Taniu. 
Czesław Majewski żałuje, 

że nigdy nie zapisywał tego, 
co dzieje się podczas realiza-

W ODRÓŻNIENIU OD 

KABARETOWEGO DYREKTORA 

TEATRU, KTÓRY MIAŁ 

„POTĄD" , PANI OLGA 

ŚWIETNIE KIERUJE ZESPOŁEM 

niem: „To co, zrobicie mi 
to?" odpowiadaliśmy zgod
nym chórem: ,Jasne, Że zro
bimy". I tak całą noc. Aż za
stawał nas blady świt, piąta 
rano, bo zwykle o tej porze 
rozjeżdżaliśmy się do domów. 

SKAZANI NA HUMOR 

Il 
obrze, to ostatni i naj
lepszy dubel! - Olga 
Lipińska, odwracając 

się od monitorów, jest 
wyraźnie zadowolona. 

agle jej wzrok zatrzymuje 
się na aktorze przemykają
cym chyłkiem za scenogra
fią . - Czesiu, czy wiesz, jak 
wyglądasz?! 

cji programu. Bo cała opera
cja tworzenia kabaretu pole
ga na samych śmiesznych 
zdarzeniach. Na przykład je
go słynne „Mam grać?" po
jawiło się w poprzednich 
edycjach, kiedy kierowni
kiem muzycznym był Jerzy 
Derfel. Anegdota głosi, że 

podczas nagrania trochę się 
zagubił , siedział długo przy 
pianinie, aż wreszcie ode
zwał się cicho: „No to ja nie 
wiem, mam grać, czy nie?" 
Potem za namową kolegów 
pan Czesław przejął to po
wiedzonko i „mam grać" po
szło w Polskę . 

Przed laty w sytuacjach 
konfliktowych zwykle wkra
czał do akcji Jan Kobuszew
ski. Opowiadał jakiś okrop
ny żart, z którego śmiał się 

tak serdecznie, że konflikt 
przestawał istnieć . Dziś do
brym nastrojem zaraża 
wszystkich Paweł Wawrzec
ki, obdarzony wspaniałym 
poczuciem humoru. Mimo Że 
z ust Olgi Lipińskiej często 
pada w jego stronę: „Pawcio, 
okropnie mi przeszkadzasz", 
on i tak opowiada na boku 
anegdoty lub z rozbrajają
cym uśmiechem pyta: „A co 
na to pion reżyserii?". Potem 
dzwoni wieczorem: „Olga, 
miałaś rację. Przesadziliśmy, 

przeP.raszamy". 
- Zartujemy między sobą 

dla rozluźnienia, by uszło 

z nas trochę pary - wzdycha 
Marek Siudym. 

Swoje wybryki aktorzy tłu
maczą tym, że to nie ich wina 
- przecież taki zespół wybra
ła sama szefowa. 

- Cieszy mnie to, że moi 
aktorzy lubią spotykać się na 
planie. Podejrzewam nawet, 
że przychodzą tu nie dla 
mnie i kabaretu, ale żeby ze 
sobą pobyć - mówi Olga Li
pińska. - Czasem mnie de
nerwują i krzyczę na nich 
okropnie, ale na szczęście 
oni nic sobie z tego nie robią. 
Jestem im ogromnie wdzięcz
na za to, że pracują w tempe
raturze wrzenia wody. 

- Wiemy, Że nawet jeśli 
szefowa obrzuci kogoś strasz
nymi wyrazami, za chwilę 
przeprasza. To wynika z tem
peramentu, nie z negatywne
go stosunku do ludzi - tłu

maczy Marek Siudym. 
- Pani Olga to bardzo silna 

osobowość, nie idzie na żad
ne kompromisy. Ale efekt 
jest znakomity - przyznaje 
Grzegorz Wons. 

- Ona bawi się formą, 
a my musimy się w tym zna
leźć . To szalenie interesu
jące dla aktora - stwierdza 
Paweł Wawrzecki . - Nie 
ukrywam, że to ciężka praca. 
Ale fascynująca. • 

Magda Adaszewska 


