
Lecą kabarety, tańczą gwiazdy 
Olga Lipińska i jej kabaret wracają do tele
wizji publicznej. Na razie zaplanowany 
został jeden program, ale Dwójka nie wy
klucza, że kolejne znajdą się w jesiennej 
ramówce. W piątek o 21 :10 będziemy 
mieli okazję przekonać się , czy po pięciu 
latach nieobecności na ekranie ostrze 
satyry pani Olgi jest nadal ostre. Zobaczy
my program Pietruszka czy burak?, 
do którego inspiracją są zbliżające się 
wybory i towarzyszące im przepychanki 
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miejsce urodzenia: warszawa 
data urodzenia: & kwietnia 1939 roku 
W 1965 roku ukończyla reżyserię 
w szkole teatralnej w Warszawie, 
ale współpracę z telewizją zaczęła 
już sześć lat wcześniej - była gońcem, 
pisała teksty, grała drobne rólki. Jako 
reżyser1la i aktorka wspólpracowała też 
z STS-em. Megapopulamość przyniosły 
jej programy telewizyjne, m.in. „Galux 
show", „Właśnie leci kabarecik" i „Kaba
ret Olgi Lipińskiej", w których występo
wali najlepsi aktorzy. Kabaret miknął 
z anteny w 2005 roku w atmosferze poli
tycmych niedomówień. Lipińska po 1989 
roku oskarżana była o przełamywanie 
bojkotu aktorów w czasie stanu wojen
nego. Prawicowym politykom nie podoba 
się także m.in. siermiężny wizerunek 
rodaków w jej programach oraz otwarte 
zaangażowanie w legalizację aborcji. 

polityczne. Rada Honorowa podpowie, 
po której słusznej stronie, z honorem 
oczywiście, ma stanąć skołowane społe
czeństwo . Wystąpią m.in. Barbara Wrzesiń
ska, Wojciech Pokora, Piotr Fronczewski 
i Jan Kobuszewski. 
Dwójka stawia na kabaret także w tygo
dniu i od poniedziałku o 19:35 pokazywać 
będzie półgodzinny blok Kabaret na lato 
- składankę estradowych numerów 
najlepszych polskich satyryków. 
Również Polsat przyszykował na sobotę 
gratkę dla wielbicieli kabaretów - o 20:15 
Kabareton TopTrendy 2005-2010, 
czyli zbiór najlepszych skeczy i monologów 
satyrycznych festiwalu. Na scenie gwiazdy 
i Piotr Bałtroczyk . 

Dla wielu widzów wydarzeniem weekendu 
będzie zapewne finał XI edycji Tańca 
z gwiazdami (TVN niedziela 20:00). 
Nie pokuszę się o typowanie zwycięskiej 
pary. Wolałabym, żeby 
Grochola dostała się 
do finału, miałoby to 
jakiś dramaturgiczny 
wymiar, a tak„. 
Prawdziwi wielbi
ciele prawdzi-
wego tańca 
na pewno 
włączą 
w nie
dzielny 
poranek 

TVP Kultura, by o 11 :OO zobaczyć balet 
Don Kichot do muzyki Ludwiga Aloisiusa 
Minkusa z librettem Mariusa Petipy (według 

powieści Cervantesa). 
Przedstawienie wystawio

ne w 1978 roku w Metro
politan Opera House 
w Nowym Jorku zebrało 
entuzjastyczne recenzje. 
w partii Basilia wystąp ił 
cudowny, wspaniały , 
wielki tancerz Michaił 
Barysznikow. On także 
jest autorem choreogra

fii i reżyserem przedsta
wienia. Na scenie partneruje mu Cynthia 
Harvey jako Kitri i zespół nowojorskiego 
American Ballet Theatre. Don Kichot był 
pierwszym przedstawieniem, które 
przygotował Barysznikow od chwili, 
gdy w 197 4 roku zdecydował się uciec 

z ZSRR i pozostać na stałe za granicą . 
Na koniec coś dla wielbicieli polskiej mu
zyki rozrywkowej - błyskawiczna podróż 
sentymentalna. W piątek TVP Polonia 
o 10:50 pokaże zarejestrowany w 1986 
roku koncert Dinozaury ruszają 
w Polskę. Na scenie gwiazdy bigbitu 
lat 60.: Michaj Burano, Kasia Sobczyk, 
Wojciech Gąssowski , Halina Majdaniec, 
Bogusław Wyrobek, All Stars. W sobotę 
o 21 :10 Polonia przypomni zarejestrowa
ny w 2004 roku w Opolu 30. jubileusz 
Budki Suflera, a w niedzielę o 23:30 
fragmenty recitalu zespołu Bajm 
zarejestrowanego również w amfiteatrze 
opolskim. Małgorzata Olejniczak 


