Babciu, Dziadziu to wszystko dla Ciebie…
W dniu 9 lutego 2013 Dzieci z Przedszkola Prywatnego nr 9 Ogniska Językowo –
Artystycznego z ul. Ciechocińskiej 12 w Krakowie zaprosiły Babcie i Dziadziusiów na
wielkie świętowanie do wyjątkowego miejsca, jakim jest Dwór Czeczów w Bieżanowie.
Bo wyjątkowi goście zasługują na wyjątkowe przyjęcie, w wyjątkowym miejscu.

Pani Dyrektor mgr Danuta Polańska przywitała serdecznie wszystkie Babcie i
Dziadziusiów, wśród których znalazł się Pan Jan Wojdak, Kawaler Orderu Uśmiechu.
Na zaproszenie Dzieci przybył także Prezes Centrum Edukacyjnego Bliżej Przedszkola
Pan Robert Halik.
„Witamy serdeczne zebranych tu gości. Niech spokój i radość wśród nas zagości”.
Tymi słowami Dzieci powitały swoich gości w pięknej, okazałej sali widowiskowej, gdzie
przedstawiły spektakl muzyczny pt „Bajka Niezapominajka”. Nasi Artyści prezentowali się
na scenie wyjątkowo: Maluszki w strojach krakowskich, a Starszacy w stylizowanych
strojach szlacheckich, jak przystało na dworzan.
Straszliwy smok wawelski uwięził w Dworze Czeczów Babcię i Dziadka. Dzieci
stwierdziły zgodnie: „ to jest sprawą oczywistą, że był wielkim egoistą”. Może nie słuchał
mamy lub nie chodził do przedszkola. Nie tylko miał problemy z dobrymi manierami, ale
jego zachowanie było wręcz karygodne:
„porwał Babcie, gdyż na jej ciasteczka miął wielką chrapcię,
podstępem też Dziadka zwabił, aby się z nim wieczorami bawił.”
Na szczęście z pomocą przybyła królewna Jarzębinka, niegdyś nieprzywiązująca
specjalnej uwagi do etykiety dworskiej. Królewna w taneczny sposób przedstawiła swój
punkt widzenia, a Dzieci śpiewająco opowiedziały Smokowi o zasadach, jakimi, na co dzień
kierują się w domu i w przedszkolu:
„ Przepraszam i dziękuje, nic nas przecież nie kosztuje”
„ To zasługa mojej mamy, że tak jestem wychowany”.
Okazało się, że smocze serce w głębi było wrażliwe na przekaz pełen miłości. Dobra lekcja
sprawiła, iż smok zdecydował się oddać Babcię i Dziadka, przekonany o tym, że:
„ lepiej dobrym być i z innymi w zgodzie żyć”
W nagrodę za dobre zachowanie smok otrzymał bilet do Smokolandii.
A uradowane dzieci złożyły BABCI I DZIADZIUSIOWI śpiewające życzenia, podkreślając
słowami piosenki:

”Babciu, droga Babciu to wszystko dla Ciebie. Dziadziu, drogi Dziadziu bardzo kocham
Ciebie…”
Dzieci udały się wraz ze smokiem do Smokolandii. A za nimi podążyli wszyscy
goście. Smokolandia w rzeczywistości okazała się Galerią, gdzie odbył się wielki bal
karnawałowy. Atmosfera radosnego balu udzieliła się wszystkim.
Dziadkowie, Rodzice i Dzieci zatańczyli wspólnie poloneza, polkę oraz walca… .
Nie brakło chętnych do zaprezentowania umiejętności tanecznych. Okazało się, że mimo
różnicy wieku są znane i lubiane te same zabawy kołowe ze śpiewem. Po raz kolejny można
było doświadczyć, iż radość i poczucie humoru, ciekawość oraz chęć do zabawy jest dostępna
dla wszystkich i to we wszystkich kategoriach wiekowych. Dziadkowie i wnuczęta tańczyli
wspólnie zarówno spokojnego białego walczyka jak i dziarskiego rock & roll’a.
Wspólne też wkrótce okazało się poczucie głodu, który zaspokojony został pysznymi
ciasteczkami oraz kanapeczkami przygotowanymi przez firmę cateringową „Palce lizać”.
Na spragnionych czekały herbata, woda mineralna i soki. Tylko kawy nie pili wszyscy...
Na zakończenie Artyści wręczyli upominki wykonane na warsztatach rękodzieła
artystycznego ( ceramiczne dzbanuszki, ceramiczne maki oraz dzieła z papieroplastyki).
Pani Dyrektor podziękowała wszystkim uczestniczącym w spotkaniu za niesamowite
zaangażowanie i przede wszystkim dar największy dla najbliższych: dar serca. Bo chociaż nie
można odpłacić za miłość, ten jednak dar serca jest niezbędny, aby budować i wzmacniać
więzi między pokoleniami oraz szacunek dla tradycji.
Wszystko wkoło szybko się zmienia, są jednak rzeczy niezmienne i te najważniejsze,
na których opiera się radość każdego dnia. I są ludzie wyjątkowi , o których pamiętamy tak
po prostu z miłości, bo bez nich nie byłoby nas… .
I są miejsca, które szczególnie mile odwiedzamy i do nich powracamy. Może właśnie takim
miejscem rodzinnych spotkań stanie się Dwór Czeczów.
W scenariuszu przedstawienia zostały wykorzystane piosenki Jana Wojdaka pt „ Bajka
Niezapominajka”, „ Jarzębinka” oraz „ Smokolandia”, a także piosenka autorstwa
nauczycielki rytmiki Pani mgr Renaty Byrdy pt „ Smok wawelski”.

Z pozdrowieniami Anna Maria Zawisza.

