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Choszczno 2018 - Stopek znowu na scenie
04.12.2018.

CHOSZCZNO. Ponad 900 dzieci obejrzało dziś w Choszczeńskim Domu Kultury spektakl &bdquo;Zimowe
Stopkowe przygody&rdquo;. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że aktorami byli
policjanci, którzy na co dzień pracują w Komendzie Powiatowej Policji w Choszcznie.

Ponad pięć lat temu (dokładnie 22 stycznia 2013 roku &ndash; red.), choszczeńscy policjanci po raz
pierwszy zaprezentowali się w spektaklu &bdquo;Zimowe Stopkowe przygody&rdquo; i już wówczas,
prawie każde dziecko utożsamiało się ze Stopkiem, czyli główną postacią tego wydarzenia. Warto tu
przypomnieć, że wtedy, akurat to widowisko było już trzecim z kolei (2011 &ndash; &bdquo;Stopkowe
przygody&rdquo;, 2012 &ndash; &bdquo;Nowe Stopkowe przygody&rdquo;), a nasz żółty stworek już na
stałe wkomponował się w klimat podstawowego zadania, czyli szeroko rozumianego bezpieczeństwa
dzieci.
- Słowo &bdquo;nasz&rdquo; wypada specjalnie podkreślić, ponieważ sami policjanci przyznają, że
ten projekt nie rozwijałby się tak efektownie, gdyby nie fakt, że finansowo wsparł go burmistrz ROBERT
ADAMCZYK. I tu chciałabym zdecydowanie podkreślić, że w latach 2006 &ndash; 2018, tylko na jego
działania otrzymaliśmy 148 tys. zł &ndash; mówi EWA JABŁOŃSKA, prezes Stowarzyszenia Klub Kobieta
2000. Dodajmy, że maskotkę, która stała się symbolem programu edukacyjno-wychowawczego
adresowanego przede wszystkim do przedszkolaków, wymyśliły dzieci z Korytowa, natomiast opisywany
spektakl (w czerech odsłonach), zaprezentowany został już po raz ósmy.
Głównym akcentem tego wydarzenia jest to, że we wszystkich jego odsłonach aktorami byli policjanci i
pracownicy cywilni z KPP w Choszcznie. W lipcu br. pod hasłem &bdquo;Oni ulepszają świat&rdquo;
ukazało się specjalne wydanie miesięcznika &bdquo;Policja 997&rdquo;, w którym przeczytaliśmy duży
reportaż zatytułowany &bdquo;Policjant Stopek&rdquo;, poświęcony choszczeńskim stróżom prawa.
Dodajmy, że pomysłodawczynią pierwszego spektaklu była asp. sztab. MONIKA GARBIAK i to właśnie ona
oraz nadkom. JAKUB ZARĘBA (obydwoje na zdjęciu powyżej) &bdquo;zaliczyli&rdquo; role we wszystkich
ośmiu prezentacjach. Razem wystąpiło tam kilkadziesiąt osób (w tym także obecny komendant insp.
IRENEUSZ WINNICKI), a my w archiwum znaleźliśmy zdjęcia m.in. z 2013 roku i tu okazało się, że po
pięciu latach, w role lisków wcieliły się te same osoby, tzn.: asp. RAFAŁ SZEWCZYK (Chytrusek) i
NATALIA OLECH (Łobuzek &ndash; patrz zdjęcia poniżej).

Ciekawostką jest też to, że wszystkie sztuki napisały panie: ALICJA FLIS, MONIKA KACPRZAK i EWA
PIEŚKIEWICZ, scenografię wykonali pracownicy Publicznego Przedszkola nr 2 w Choszcznie, natomiast
stroje uszyła DOROTA MARCINIAK.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, także i teraz policjanci czterokrotnie wychodzili na scenę, a w
sumie oklaskiwało się ponad 1500 dzieci. Oto pełna obsada tej odsłony &bdquo;Zimowych Stopkowych
przygód&rdquo;: mł. asp. JAKUB PIALIK (Stopek), st. sierż. GRZEGORZ ŻABSKI (policjant Janek),
nadkom. JAKUB ZARĘBA (komendant), st. sierż. AGNIESZKA NAWROCKA (mama kotków), sierż.
ALEKSANDRA MATWIEJKO (kotek Karmelek), st. post. MARCIN KOTNIEWICZ (kotek Cukierek), NATALIA
OLECH (lisek Łobuzek), asp. RAFAŁ SZEWCZYK (lisek Chytrusek), sierż. sztab. ZUZANNA OBSZAŃSKA
(niedźwiadek Płatek), st. sierż. WOJCIECH RAKOWSKI (niedźwiadek Łatek), mł. asp. JUSTYNA WIŃCZYK
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(króliczek Pusia), sierż. MAGDA KEPLIN (króliczek Lusia), asp. sztab. MONIKA GARBIAK (narrator).

Tadeusz Krawiec
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