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 nr 50 (335), 14 grudnia 2006 roku 

Pisz, pisz Dąbrowski... 

 WARSZAWA DOCENIŁA POETĘ  

 

Nasz sąsiad i współpracownik, Wojciech Dąbrowski odebrał 8 grudnia, z rąk 
przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy dr Lecha Jaworskiego, 
medal ZASŁUŻONY DLA WARSZAWY, będąc jednym z pierwszych warsza-
wiaków, odznaczonych przez nowo wybraną Radę Miasta.  

Jest zasłużonym nauczycielem matematyki i instruktorem harcerskim. Tworzył i 
kierował pierwszym na Ursynowie zespołem szkół, zakładał pierwszy na Ursyno-
wie szczep harcerski, był członkiem Krajowej Rady Postępu Pedagogicznego, 
dziennikarzem telewizyjnym, autorem programów edukacyjnych. Uczy matema-
tyki w ursynowskim liceum im. Stefana Kisielewskiego, jest egzaminatorem OKE
w Warszawie, pracuje społecznie z młodzieżą w Fundacji Świat na Tak.  

 

 

 nr 51 (336), 21 grudnia 2006 

 
Witam w szopce! Welcome w shopie! 
(Wszak jesteśmy już w Europie!). 
Jest w promocji - piwa skrzynka, 
Sztuczna pali się choinka, 
W wannie – karp, na stole – ciastka, 
A na niebie - pierwsza gwiazdka! 

* 
W noc wigilijną, spieszę z donosem,  
Prezydent ludzkim przemówił głosem! 
Przy nim  

w obronie słusznych poglądów 
Niejeden stanął dziś członek... rządu. 
W Sejmie, Senacie gwiazd lśni plejada, 
Wschodzące gwiazdy  

zabłysły w Radach, 
Spadają gwiazdy Samoobrony, 
Tylko księżyca brak... bo skradziony. 

Niech politycy dadzą nam spokój! 
Moherowego Nowego Roku! 

WZÓR BON TONU 
 

Pan Prezydent z pewnością już wywrze 
Wpływ na nowy trend w savoir vivre’rze. 
W świetle kamer i bez mikrofonu, 
Zawsze zasad przestrzega bon tonu.  
 
Dżentelmenem jest – mówi o sobie, 
Wszędzie słynie z szacunku do kobiet. 
O kobiecie, gdy bardzo ją ceni, 
Mówi: Dobrze tej damie w czerwieni. 
 
Czy matronę chce czcić, czy panienkę, 
Dłoń podnosi, całując ją w rękę. 
Dając kwiaty (choć szkoda fotygi), 
Zawsze trzyma do góry łodygi. 
 
Uczy sam osobistym przykładem, 
Jak należy rozmawiać z sąsiadem. 
Mówi ludziom w podeszłym już wieku: 
Możesz odejść, sędziwy człowieku. 
 
Gdy udzielał wywiadu we Francji, 
Wprost uchodził za szczyt elegancji. 
Ponoć nawet w Afryce i Azji 
Nie dorówna mu nikt w kurtuazji. 
 
Nienaganny ma styl i maniery, 
W czystej formie giertychizm-lepperyzm. 
Pora kończyć ten wierszyk. Gdzie pointa? 
Zapamiętaj! Bierz wzór z Prezydenta! 

POLITYK Z KLASĄ 
 

Hanka była z III C, 
Powierzchowność miała ładną. 
Powiedziała mu, że chce, 
I została wkrótce... radną. 
 
Lidka miała wdzięk i szyk. 
On się poznał na jej szyku. 
Gdy mu się oddała w mig, 
On ją klepnął... do sejmiku. 
 

Baśka miała fajny biust. 
On ją łapał za kolanko. 
Niewybredny miała gust, 
Więc wybrano ją... posłanką. 
 
Kaśka miała wolny czas, 
Bo nie zdała na maturze. 
On się przespał z nią nie raz. 
Etat dał... w poselskim biurze. 
 
Z Zośką lubił tete a tete, 
Bo miał romans, oczywiście. 
I choć imię ma na Z, 
Jako pierwsza jest na liście. 
 
W szkole z każdą, sam na sam, 
Pofiglował sobie czasem, 
Więc opinię ma wśród dam 
Polityka... co ma klasę. 
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Balcerowicz musiał odejść  

SKRZYPEK PREZESEM NBP! 

  

Plebiscyt Gazety Wyborczej: 
Kuriozum edukacyjne 2006 

 

GIERTYCH ROKU 

  

W szkołach obecność sprawdzać będą 
Nauczyciele, chodząc w komży. 

- Krawczyk.  
- Obecna! 
- Nowak.  
- Jestem! 
- Waligórzanka.  
- Jestem. W ciąży. 
 

 

  

 

(nowa wersja znanego pląsu zuchowego) 
 

Zmienił całą Lech kapelę, 
Choć się na tym zna niewiele, 
Teraz skrzypki oraz basy 
Zastępują kumple z klasy. 
 
Dylu-dylu, w kiepskim stylu,  
Firli-firli, pusty śmiech! 
Fiku-miku, kumple z NIK-u  
Grają tak, jak zagra Lech! 
 
Teraz Lech ma wiernych druhów, 
Choć fałszują, brak im słuchu, 
Lecz nieważne samo granie, 
Grunt to Lecha zaufanie! 
 
Dylu-dylu, skąd ich tylu? 
Firli-firli, są z PC! 
Fiku-miku, przy Rydzyku, 
Grają tak, jak Jarek chce! 

          Patronat:  

MKWD NA ŻYWO! 

Nowe bajki z 1001 nocy 
program z okazji 1000 dni w UE 

 
Dom Kultury Stokłosy  

Warszawa-Ursynów, ul. Lachmana 5 
piątek, 26 stycznia 2007 roku  

godz. 19  

 
Cafe Galeria Zakopianka 
Kraków, ul. św. Marka 34 

poniedziałek, 29 stycznia 2007 roku  
godz. 20 

Wstęp (w tym drink Zjednoczona Europa)  
4 leppery (1 LEP = 5 PLN).  
Kantor wymiany na miejscu 

 

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego) 
Warszawa, tel / fax (22) 641 64 40, 0-600 630 952 

www.spotkaniazpiosenka.org
 

Następny numer ukaże się 16 marca 2007 roku (1050 dni po wstąpieniu do UE) 
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