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DOOKOŁA WOJTEK 

 
Aniśmy się obejrzeli, a pięć lat rymowanej współpracy Wojtka Dąbrowskiego z tygodnikiem 
PASSA minęło jak z bicza strzelił.  
Tak się akurat złożyło, że jednocześnie minęła pierwsza pięciolatka członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Polska zunifikowała się z Europą, my zaś zunifikowaliśmy się z Dąbrowskim - ku 
obopólnej korzyści i pro publico bono. 
Wojtek znakomicie trafia wierszowanymi felietonami w naszą zbiorową świadomość, 
uwypuklając zwłaszcza zakłamanie polityków, u których często-gęsto w gębie miód, choć w 
kieszeni - judaszowe srebrniki.  
Satyra Dąbrowskiego to nie jest walenie kłonicą, jeno precyzyjne pchnięcia szpadą. Trudno 
nawet powiedzieć, że autor karykaturuje rzeczywistość, skoro ona sama w sobie staje się w 
naszych warunkach jedną wielką karykaturą. To nie my akurat zamieniamy Polskę w kabaret, 
ale to nam, gazeciarzom, wypada zwracać uwagę na kabaretowy styl politykowania.  
Wojtkowi Dąbrowskiemu na pewno nie zabraknie tematów, godnych satyrycznego biczowania, 
przez wiele kolejnych lat. Wystarczy rozejrzeć się dookoła. Zachęcam zatem naszego rymopisa 
do dalszych, coraz ostrzejszych komentarzy. Marsz, marsz Dąbrowski... 

 
W okresie maj 2005 – październik 2009  

Wojtek Dąbrowski gościł na łamach Passy ponad 150 razy 
 

 
 
 
 
 
 

MAREK MAJEWSKI 
satyryk 
 
Niegdyś, bywając dłużej w jakiejś dzikiej stronie, 
Gdzie brak gazet, programów i wieści wszelakich, 
Nie wiedziałem, co w kraju. Dziś już łez nie ronię, 
Bo wiem jak błyskawicznie uzupełnić braki.   
  
Miast wertować hektary druku zaległego, 
Zaspokoić głód wiedzy mogę znacznie sprawniej.  
Po prostu czytam teksty Wojtka Dąbrowskiego. 
Treść ta sama. A ileż krócej i zabawniej? 

 
W okresie maj 2005 – październik 2009  

Wojtek Dąbrowski wystąpił na Giełdach Satyry Politycznej Marka Majewskiego 40 razy 



 

 

WOJCIECH KONRAD DĄBROWSKI 
Nauczyciel, dziennikarz, piosenkarz, instruktor harcerski, 
autor wierszy i piosenek, satyryk.  
Urodzony w Krakowie, ukończył XI LO im. Marii Dąbrowskiej 
i Akademię Pedagogiczną im. KEN.  
Jest nauczycielem (od 1965 roku), mgr matematyki.  
Dwukrotnie był dyrektorem szkół (1979-83, 1994-97). 
Kierownik Wydziału Harcerskiego w GK ZHP (1974-79). 
Członek Krajowej Rady Postępu Pedagogicznego  
przy Ministrze Oświaty (1979-83). 
Zastępca kierownika działu programów edukacyjnych TVP  
(1983-1987). 

Laureat Szansy na sukces (1996), prowadzi działalność publicystyczną i estradową, 
organizator cyklicznych Spotkań z piosenką (od 2000), pomysłodawca, organizator i dyrektor 
artystyczny Ogólnopolskich Festiwali Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga (od 2004), 
dziennikarz tygodnika społeczno-kulturalnego Sąsiedzi (od 2007), redaktor Gwiazdozbioru 
polskiej piosenki XX wieku, członek Rady Programowej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. 
Od 5 lat drukuje teksty satyryczne w tygodniku Passa.  
Regularnie występuje na Giełdach Satyry Politycznej i Przeglądach Piosenki Prawdziwej. 
Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego (MKWD) istnieje od 2004 roku.  
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