
(P) · „Zawsze s ę fica do 
pierwszej miłoś ' a e czy tu
taj tylko o mil ś h ·1 Olga 
Lipińska: nigdy ę nie wypie
rała związków z - • Sięg
nęła tym razeni d programu, 
który w latach sześćdziesiątych 
niby był, niby go nie było -
w każdym razie pamiętam, o
glądałem go w atmosfene 
sprzysiężenia, bo miał zejść ze 
sceny STS-u zanim się ukazał. 
Nazywał się „Opera sprzedaj
na" i był złowróżbny: kombi
natorzy sprzedawali po kawał
ku nasz kraj („kto kupi kur
tkę, kto kupi spodnie, kto kupi 
nasze Ziemie Zachodnie") - aż 
została „tylko ta wieś pod Ło
wiczem", którą s11rzedano w 
tajemnicy, żeby się chłopi nie 
dowiedzieli, że zostali sprzeda
ni. Z niej miała wyrosn11cć 
Wielka Ojczyzna. 
Pomysł szatański (jak więk

szość pomysłów STS-u pióra 
Andrzeja . Jareckiego). Pamię
tam, długo chodziłem przybity 
- program wydał mi się pro
roczy, bo były to pierw ze lata 
fascynacji Zachodem i .. zielo
nymi", pierwsze przejawy re.
gresu. Jak mocno wrył mi się 
w pamięć: z drugiego pokoju 
usłyszałem, przybiegłem do od
biornika, i dawno zapomniane 
teksty natychmiast odżyły. Bar
dzo ą dziś aktualne! Oto re
cepta na przedłużenie :i:ycia 
STS-u: jajko Kolumba - „Ka
barecik". 

Tak, ale na to trzeba Olgi Li
pit'lskiej. To zdumiewające, ile 
świeżości, ile wciąż nowych po
mysłów potrafi wnieść w 11wóJ 
zwariowany świat podscenki. Z 
pozornego chaosu, ;r, rzekomej 
arsy wydobywa zawue rys 

a tualności i robi to z absolut
IUl świadomością efektu, który 
samierzyła. Tak samo było na 

encertach FAMY w Swino-
iu, tak samo było na ka

baretonie w Opolu: słowo na 
pierwszym planie, l _s~o~„ jako 
najważniejszy atry~y, 1ło· 

Ja i ko 
Olgi .Lipińskiei -wo, podawane w zaufaniu, z 

wiarą, że słuchacz i tak zrozu
mie, bo jest chłonny i inteli
gentny. Lipińska zna go dobrze, 
nie dogadza mu, ba, każe się 
wspinać na palce, by dosięgnąć 
puent, ale to jest właśnie jej 
styl. Dlatego starannie dobiera 
i autorew l wykonawców. .Jak 
nikt inny wyczuwa w akto
rach możliwości estradowe, i 
właśnie ona ich kreuje. Jest to 
rewia samych głównych ról, ze 
znakomit~ pracą kamer. 

„Kabarecik" ml'C u mnie moc
ny plus z dodatkiem wdzięcz
ności i nadzieją na przynłoić. 
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