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SZOPKA WI¥TECZNA
Miejsce akcji: Urz¹d Miejski w Gdañsku i Nowy Ratusz
Czas: 24 grudnia 2001 roku
Osoby: cz³onkowie Zarz¹du Miasta Gdañska i gdañscy radni

OCZEKIWANIE NA PREZENTY
Wszyscy chórem:

Id¹ wiêta, wiêta, wiêta, wiêta
O nich ka¿dy z nas pamiêta
I z lewicy, i z prawicy
Wielcy, mali podatnicy

Prezydent Adamowicz:

Satysfakcjê z pracy mamy
Na prezenty wiêc czekamy
Ju¿ Miko³aj ku nam zmierza
(Spogl¹da na bok) Czy Pan radny nie dowierza?

Radny Eugeniusz Wêgrzyn
(Klub SLD):
Ej¿e, panie prezydencie
Wycie przecie¿ na zakrêcie
Nie czas teraz na umizgi
Uwa¿ajcie na polizgi!

Dyrektor Wydzia³u
Infrastruktury Miejskiej
Antoni Szczyt

(wyranie zaniepokojony):
Przez polizgi i zakrêty
Nie dojedzie nam tu wiêty
(I ju¿ z werw¹ po namyle:)
Sprawne s³u¿by w miecie mamy
Dziury (w niebie) za³atamy!

Wiceprezydent Ryszard Gruda
wychodz¹c przed szereg:
Bud¿et nam siê nie dopina
Ale mamy multikina
Chwal¹ mnie, zw³aszcza
kobiety,
Za piêkne hipermarkety

Radny Stefan Grabski
(Klub Forum Gdañskie):
Prezydencie, prezydencie
Niepotrzebne to zadêcie
Jakie¿ smutne maj¹ twarze
Nasi gdañscy sklepikarze!

Prezydent Adamowicz:

Handlu w Gdañsku nigdy doæ
Nikt wiêc nie dostanie w koæ,
Rzuæcie ju¿ te Wasze wanie
Bo tu zima idzie w³anie

Z drugiego rzêdu wybiega radny
Jaros³aw Dziubek
(Samoobrona):
My siê zimy nie boimy
My siê samo-obronimy!

Dyrektor Szczyt

(po cichu):
Jak nie bêdzie mrozu, niegu
To wemiemy zimê z biegu

Pojawia siê wiceprezydent
Ewa Sienkiewicz:
A ja, choæ jestem niewiasta
Wiele robiê te¿ dla miasta,
Wszak piêkniejsze mamy domy
I lepsze w dzia³aniu ROM-y

Z boku radny Ryszard Bia³y
(Klub Forum Gdañskie):
Plany, domy, jakie hale
To¿ to nie ma sensu wcale!
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Wiceprezydent Gruda

(po cichu):
Ach ten Bia³y, ach ten Bia³y
Zawsze robi nam kawa³y!

Wiceprezydent Adam Landowski
(wychodzi z cienia):
Pamiêtajcie o kulturze,
Tu zas³ugi ja mam du¿e,
¯aki dwa zamiast jednego,
Przy³o¿y³em siê do tego!

Radny Aleksander ¯ubrys
(Klub SLD):
Pan prezydent bardzo ranie
Wyla³ te¿ z kapiel¹... £aniê

Dochodzi wiceprezydent
Jan Józef Stoppa nuc¹c:
Gdzie st¹pnie Stoppa
Tam ju¿ Europ(p)a!
Zobaczycie niedowiarki
Bêd¹ w Gdañsku aquaparki!

Bij¹c brawo do³¹cza radny
Robert Bogdanowicz
(Unia Wolnoci):

Skoñczmy proszê z demagogi¹
Trza byæ w zgodzie z ekologi¹
Zdrowie jest dzi bardzo w cenie
£apmy je wiêc na basenie!

Pojawia siê skarbnik
W³odzimierz Pietrzak:

Choæ pieniêdzy nam nie staje
Kto poprosi  temu dajê!
Kasy miasta strzec za muszê
Bo ubogie s¹ fundusze

Radny Henryk Halmann
(Unia Wolnoci - skarbnik zarz¹du
poprzedniej kadencji):
Co ten skarbnik tutaj plecie
Wszak rezerwê ma w bud¿ecie!

Gro¿¹c palcem sekretarz miasta,
Danuta Janczarek:
Tej rezerwy nikt nie ruszy
Bo wytargam go za uszy.
By nie siedzieæ w ciasnej norze
Ja Wam piêkny urz¹d stworzê!

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej,
Wies³aw Kamiñski (SKL):
Muszê sprawdziæ te zamiary
Czy¿ jest z³y magistrat stary?
Tutaj ¿ó³to, tam zielono
Parter ca³y odnowiono!

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska,
Bogdan Oleszek (Klub RS):
Drodzy pañstwo Radni
Nie jestemy dzi bezradni,
Radê sobie zatem damy
I z zarz¹dem dogadamy!

El¿bieta Grabarek-Bartoszewicz
(Klub Forum Gdañskie  by³a
przewodnicz¹ca Rady Miasta):

A ja mam odmienne zdanie,
Szczerze w¹tpiê mój Bogdanie!
Cud by przyda³ siê w tej mierze
A ja w cuda ju¿ nie wierzê.

Maciej Lisicki (Klub Niezale¿nych
 wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miasta):
Czy to prawda, ¿e ju¿ w maju
Z zagranicy oraz z kraju
Zjad¹ siê ku nam gdañszczanie?
Kto co wie, Panowie, Panie?

Staje nad nimi prezydent Adamowicz:
Niech ju¿ zapanuje zgoda
Ja ka¿demu rêkê podam!

Wbiega zdyszany asystent
prezydenta Maciej Romanow:
Miko³aj jest ju¿ blisko
Wczoraj dotar³ na lotnisko
Dzisiaj ju¿ godziny cztery
Stoj¹ w korku renifery!

Wszyscy chórem:

Wioz¹ do nas rózgi? Czy mo¿e prezenty?
Jak te¿ oceni dzi nas goæ wiêty?
Osoby dramatu k³aniaj¹ siê. Zapada kurtyna.
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