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Organ niezależny ukazuje się co 50 dni 

5/2012  

55 
środa 

5 września 2012 
3050 dni po wstąpieniu do UE 

 

 

Cykl: Całoroczna Szopka polska 
Teksty: Wojciech Dąbrowski (Zasłużony dla Warszawy)  

 

     

MKWD  NA ŻYWO 

W POZNANIU! 

  

ŚRODA, 10 PAŹDZIERNIKA 

godz. 18 

gościnny występ podczas benefisu 

poznańskiego satyryka Pawła Be 

z okazji jego 60. urodzin 

 

Museum Cafe 

Muzeum Archeologiczne 

 
ul. Wodna 27 Pałac Górków 

(wejście od ul. Klasztornej) 

www.museumcafe.pl  

NOWE BAJKI Z 1001 NOCY (po raz 3)  

Z OKAZJI 3003 DNI W UE 

 

 

20 lipca w ursynowskiej Stajni odbyło się uroczyste 

spotkanie z okazji 3003 dni obecności Polski w Unii 

Europejskiej. Wystąpił MKWD z satyrycznym progra-

mem Nowe bajki z 1001 nocy. Gościnnie zaśpiewała 

Jolanta Kubicka. Obecna śmietanka ursynowska (na 

zdjęciu od lewej): Teresa Jurczyńska-Owczarek, 

przewodnicząca Komisji Kultury, burmistrz Ursynowa 

Piotr Guział, Andrzej Celiński i redaktor naczelny 

tygodnika Passa Maciej Petruczenko odśpiewała 

wspólnie Hymn UE (O radości, iskro bogów! do słów 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z muzyką 

Ludwiga van Beethovena). 
 

http://www.desa.art.pl/html/aukcje/20070224_68/img_high/68_135.jpg
http://www.desa.art.pl/html/aukcje/20070224_68/img_high/68_135.jpg
http://www.museumcafe.pl/
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  nr 36 (626), 13 września  2012 roku     
 

APAGE SATANAS czyli EGZORCYŚCI PILNIE POSZUKIWANI 
 

Aaa… Dam pracę. Pilnie. Poszukuję egzorcystów. 

Popyt duży. Zatrudnimy każdą ilość, dwustu, trzystu… 

Chętnie z doktoratem KUL-u. Zwłaszcza mile są widziani 

Egzorcyści prawicowi dobrze utytułowani. 

 

Dość skuteczni. Z wieloletnim doświadczeniem i charyzmą. 

Większość ludzi w naszym kraju trzeba poddać  

egzorcyzmom! 

Cele szczytne: iść z odsieczą na ratunek polskich rodzin. 

Naród światły, lecz czasami czarna magia nie zaszkodzi.  

 

Nie wystarczy z Prezydentem czytać Pana Tadeusza, 

Modły ojca Tadeusza nie wystarczą, choćby zmuszał. 

Namnożyło się Konradów od Szczecina aż do Bieszczad. 

Przydałby się nam ktoś taki, jak ksiądz Piotr z dramatu 

 wieszcza. 

 

Specjalista od demonów. żeby ktoś się znalazł taki, 

Co wypędzi z nas upiory, te Woodstoki i Owsiaki, 

Satanistów, gay-parady, to in vitro, Bóg wie co, 

O czym każdy Wróbel ćwierka, czyli Korę - samo zło. 

 

Bez skutecznych egzorcyzmów człowiek staje się 

 bezbronny, 

Zamiast modlić się pod krzyżem, chce na koncert iść 

 Madonny. 

A pokusy, proszę państwa, mogą nadejść z wszystkich stron, 

Gdy na przykład, nie daj Boże, znów przyjedzie  

Elton John. 

 
 

 

 

Nie codziennie wśród artystów taka zdarza się siurpryza, 

Żeby kogoś się udało przekabacić jak Kukiza. 

- Mea culpa, mea culpa, moja bardzo wielka wina. - 

Słychać rzadko. Można tylko jeszcze liczyć na Gowina. 

 

Ewidentnie coraz częstsze są przypadki opętania. 

Szatan wszystkim mąci w głowach.  

Weźmy wynik głosowania. 

Kto wygrywa? Proszę pani, świat zwariował. To już koniec! 

Jakaś Grodzka i Kotliński, Palikoty i Biedronie. 

 

Tusk! Diabelskie to nasienie. Słusznie burzą się ulice!  

Ta Joanna od Millera i z salonu czarownice! 

Na psa urok! Zatruwają nam umysły, zwłaszcza młodym, 

Wszyscy bluźnią w świątki piątki,  a do tego jakieś środy. 

 

Ludzie modlić się przestali, ale nie przestali wierzyć, 

W gusła, czary, zabobony. A tu się zaraza się szerzy! 

Szatan wdarł się do kościoła. Stąd potrzebna jest odnowa! 

Bo Zły jeszcze nie powiedział swego ostatniego słowa. 

 

Szatan ciągle w ofensywie. Atakuje. I dlatego 

Nie przegapcie Egzorcysty Dominika Tarczyńskiego. 

Nowy film z  Gazetą Polską! Gdyby ktoś nie zauważył, 

Podpowiadam: Egzorcysta.  

Pierwszy numer już w sprzedaży! 
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  nr 32 (622), 16 sierpnia  2012 roku     
 

ZŁOTY INTERES 

parafraza walca z repertuaru Reny Rolskiej  

Złoty pierścionek (muzyka: Jerzy Wasowski, 1965)  

 

1. 

Chodził kiedyś do technikum, 

Uczeń, jak uczeń, lecz co za spryt! 

Przy nim Midas to mały pikuś,  

Starożytny mit. 

 

Zanim skończył pierwszą klasę, 

Jak nikt potrafił już wciskać kit: 

Czemu nie mógłbym być Midasem? 

Zrobię kasę. I będzie git! 

 

Refren: 

Złoty interes, zloty interes się kręci. 

Głupich nie sieją. A jemu jakoś się szczęści. 

Złota lokata, złota lokata Marcina. 

Nie jego wina strata jakiegoś kretyna. 

 

2. 

Dzisiaj uczeń jest Prezesem, 

Wszystkim dokoła na nosie gra, 

Umie zadbać o własną kiesę,  

Eldorado trwa! 

 

Banki, sądy, synek Donka, 

Wszystkich ogrywa jak Wielki Szu, 

Choć złotego dziś brak pierścionka, 

Złoty Medal przyznajmy mu. 

 

Refren: 

Złoty interes, zloty interes się kręci. 

Głupich nie sieją. A jemu jakoś się szczęści. 

Złota lokata, złota lokata Marcina. 

Nie ma nań bata, choć taki numer wycina? 

  nr 33 (623), 23 sierpnia  2012 roku     
 

KAŻDY MA SWOJĄ AMBER GOLD 
 

Krach Amber Gold! To wieść prawdziwa. 

Lecz skąd zdziwienie, bądźmy szczerzy, 

Że tylu dało się wykiwać, 

Że ktoś się nabrał, ktoś uwierzył? 

Że mógł wykonać tyle wolt szef Amber Gold? 
 

A przecież każdy mi to przyzna, 

Że sytuacja jest typowa. 

Niejeden nabrał się mężczyzna, 

Próbując w żonę inwestować. 

Tak samo jest naiwny wciąż co drugi mąż. 
 

Wiadomo od początku świata 

(Już Adam w raju się przekonał), 

Że żona - kiepska to lokata 

I inwestycja nietrafiona, 

Że żona, powiem w krótkich słowach:  

To piramida finansowa. 
 

Wystarczy tylko się ożenić, 

A nieuchronna czeka zguba. 

Żona, sięgając do kieszeni, 

Lepiej potrafi cię oskubać. 
 

I obojętnie, czy kobieta 

To panna, wdowa, czy rozwódka, 

Każdy chłop jak analfabeta 

Daje wystrychnąć się na dudka. 
 

Do każdej mówi: Moja złota, 

Najdroższa moja, wiecie sami, 

A każda chłopa tak omota, 

Że w końcu musi pójść z torbami. 
 

Krach Amber Gold? Też mi afera! 

Z żoną pewniejszą masz aferę. 

A jednak każdy się nabiera, 

Że zrobi z ciebie milionera… 

(O ile byłeś miliarderem). 
   

 

 

 

 

Lubię to.   

Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego teraz także na facebooku 
 

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

www.spotkaniazpiosenka.org 

 

Następny numer ukaże się 25 października 2012 roku (3100 dni po wstąpieniu do UE) 

http://www.spotkaniazpiosenka.org/


 


