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W sobotę 21 września w Klubie Kościuszkowca w Wesołej, pod auspicjami Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego 

i Burmistrza Mariana Mahora, odbył się finałowy koncert podsumowujący konkurs na piosenkę pod hasłem Zakochaj się w 

Warszawie – zakochaj się w Wesołej, zorganizowany z okazji 50-lecia nadania praw miejskich dzielnicy Wesoła.  

Honorowy Patronat objął Marszałek Województwa Adam Struzik, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Związek Autorów i 

Kompozytorów Rozrywkowych ZAKR oraz Radio dla Ciebie.  

Surowe jury w składzie: Jacek Cygan, Izabela Trojanowska i Tadeusz Woźniak zasłużenie przyznało I nagrodę nastrojowej 

piosence Wesoła skomponowanej przez Wojciecha Zielińskiego do słów Tadeusza Kordeusza w wykonaniu młodziutkiej 

Anastazji Karoliny Lizer (zdobyła także nagrodę publiczności). Do finału zakwalifikowała się również żartobliwa piosenka 

MKWD, którą autor zaprezentował osobiście podczas koncertu galowego.  

 

ZAKOCHAJ SIĘ W WESOŁEJ 
muzyka: Dawid Ludkiewicz 

 

 

 
Na zawsze humor ci poprawię, 

I już nie wpadniesz w dołek, 

Jeśli masz kochać się w Warszawie, 

Zakochaj się w Wesołej! 

Jeśli masz kochać się w Warszawie, 

Zakochaj się w Wesołej!  

 

 

  nr 37 (978), 26 września 2019 

 

Agata była z Białołęki, 

A siostra Agi z Pragi, 

Smutne śpiewały mi piosenki, 

A ja mam dość powagi. 

 

Zośka mieszkała na Okęciu, 

A Lilka na Ochocie, 

Miny ponure jak na ścięciu,  

A ja chcę mieć sto pociech. 

 

Julkę poznałem na Gocławiu, 

Kaśkę na Marymoncie, 

Stwierdziły z żalem: Tyś nas zawiódł, 

Znów debet masz na koncie.  

 

Raz poderwała mnie na Bródnie, 

Z Targówka smutna wdówka, 

Lecz przy niej było jeszcze smutniej, 

Skończyła się gotówka. 

Po Oli z Woli była Marta, 

Na oko rezolutna, 

Lecz Marta nie zna się na żartach, 

I wciąż jak Ola smutna. 

 

Zocha we Włochach chciała kochać, 

Tak samo Hela z Bielan, 

Lecz raz po raz strzelały focha, 

I nici znów z wesela. 

 

Urszula była z Mokotowa, 

A Nina spod Anina, 

Rozstały ze mną się bez słowa,  

Taki był smutny finał. 

 

Wtedy najlepszy mój przyjaciel, 

Co ze mną kończył szkołę, 

Rzekł: przegoń smutne panny, bracie, 

Zakochaj się w wesołej. 
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Fortuna dziś się toczy kołem, 

Nikt mnie w działaniu nie powstrzyma, 

Postanowiłem rzucić szkołę 

I uruchomić Dom Pielgrzyma. 

 

Na Ursynowie, na Puszczyka 

Bedą pokoje na godziny. 

Dla niejednego polityka 

Chwile rozkoszy bez rodziny! 

Tam każdy, o dowolnej porze 

O ile tylko nie jest leniem, 

Może się… modlić. W imię Boże! 

W cenie usługi rozgrzeszenie. 

 

Klienci, już w tym moja głowa, 

Docenią dobre me uczynki. 

W pakiecie loty do Rzeszowa, 

Plus dwie nieletnie Ukrainki. 

Stawkę ustalę niewysoką, 

Dotacja z Unii, ulga w VAT-cie, 

Urząd Skarbowy przymknie oko 

I wszyscy na tym skorzystacie. 

 

Jeszcze zatrudnię tam gangstera, 

By stał na progu z krzyżem złotym, 

Wkrótce przybytek ten otwieram, 

Niewiele będę miał roboty. 
 

 

 

Zrobi się fotki, kilka nagrań, 

W efekcie okup, albo szantaż. 

Raj dla pielgrzymów, gratis viagra, 

A w darze dom od kombatanta. 

 

Interes to nie byle jaki, 

Zysk zapewniony już na starcie.  

Sam Prezes NIK-u przetarł szlaki. 

W dodatku… rośnie mi poparcie. 
 

  nr 38 (979), 3 października 2019 

 

 

ZŁOTE GODY 
z cyklu: suchary z internetu 

 
Gość obchodził Złote Gody. Sąsiad rzekł z podziwem: 

- Widzę kumie, że małżeństwo musisz mieć szczęśliwe. 

Imponujesz mi – powiada. – W domysłach się gubię, 

Jak to robisz, że jesteście tyle lat po ślubie, 

 

A ty ciągle mówisz do niej: Skarbie, moje złotko, 

Mój kwiatuszku, żabko, żuczku, wiosną zwiesz stokrotką, 

Porównujesz do słoneczka, do śnieżynki w zimie… 

- Przyznam ci się: zapomniałem jak jej jest na imię. 

 

   nr 41 (982), 24 października 2019 

Spotkania MKWD z czytelnikami 

 
 

8 października, 5 listopada, 3 grudnia, godz. 17  
 

Podczas spotkania można wspólnie wypić kawę, 

porozmawiać, posłuchać najnowszych tekstów,  

otrzymać autograf, kupić książki i płyty.   
 

 

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

mail: wojdabrowski@onet.eu , www.spotkaniazpiosenka.org   

Następny numer (107) ukaże się 8 grudnia 2019 (5700 dni pw. do UE) 
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