
 
 

„BABCIA WRÓŻKA” 

 W sobotę 21 I 2017 r. Klubem Akademickim „Arka” działającym przy Uniwersytecie 
Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie niepodzielnie zawładnęli najmłodsi. Kulisy, scena, 
widownia, szatnia, toalety aż dudniły od szybkiego biegu małych stópek. Uwijali się klubowi 
pracownicy. Uruchamiali sprzęt. Kroili ciasto. Wypakowywali na stoły soczki. Czuwał nad 
wszystkim, wszystkiego doglądał twórca tego corocznego miłego zamieszania - Pan Profesor 
Kazimierz Wiech. „Arka” od samego rana szykowała się do uroczystych obchodów „Dnia Babci, 
Dziadka i Wnucząt”.  

 W czasie tych przygotowań kulisy i scena należały do dzieci klas II b i II c ze Szkoły 
Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach. Przyjechały one z przedstawieniem 
dedykowanym Babciom i Dziadkom przygotowanym pod opieką Pań: Pani Jolanty Gołdy i Pani 
Ilony Jaroszek-Kruk. 

 Właśnie teraz za kulisami dzieci wkładały teatralne kostiumy. Wprawne, szybkie ręce 
Pań przypinały niektórym małym aktorom krawaciki. Nakładały peruczki. Twarzyczki pod 
makijażem zmieniały się nie do poznania. 

 Zmieniała się też błyskawicznie scena. Zapełniały ją girlandy kolorowych, papierowych 
trójkątów. Na scenicznych kotarach Panie Wychowawczynie upinały kolorowe ilustracje 
powiązane z tym radosnym świętem wszystkich Babć, Dziadków i ich Wnucząt. 

 Pracownicy „Arki” w każdym momencie spieszyli swym małym Gościom z pomocą. 
Wyciągali zza kulis tablice z upiętym materiałem. Przesuwali zabudowę sceny według 
wskazówek opiekunek dzieci. 

 Gorączkowa praca trwała też za krzesłami widowni. To wolontariuszki – studentki 
krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego szykowały pola zabaw dla dzieci.  

 Aż wreszcie w blasku świateł pojawił się na scenie Pan Profesor Kazimierz Wiech. Ale 
jakże zmieniony?! W ubraniu włościanina. Z wielkim cepem, który przez lud był kiedyś 
„bijokiem” nazywany. Powitał wszystkich swych Gości. Zabawiał niezwykłymi historyjkami 
z bijakiem w roli głównej. Wiązał te historyjki z opowieściami o świętym Mikołaju 
pokazywanym na kolejnych slajdach prezentacji multimedialnej. 

 A kiedy już wszyscy uciszyli się, zasłuchali w profesorską gawędę, przygotowali się do 
tego, co miało się dalej wydarzyć, oddał scenę Gościom ze Szkoły Podstawowej w Nowinach. 

 Dzieci z tej szkoły pokazały naprawdę bardzo duże umiejętności. Sprawnie posługiwały 
się mikrofonami. Swobodnie recytowały i śpiewały, niemal bez śladów tremy. (choć niektórym 
małe kolanka drżały). 

  Przed oczami zasłuchanej widowni roztoczyły ten cudowny, chwytający każdego za 
serce świat babci, dziadków i ich wnucząt. 

 Widownia bardzo żywiołowo i z uśmiechem reagowała na ukazane z niezwykłym 
zacięciem komediowym rozmowy babć o swych wnuczętach. 

 Wszystkim bardzo podobała się pomysłowo odwrócona historia o Czerwonym Kapturku. 
Okazało się, że babcia doskonale sobie poradziła z wilkiem. Z wilkiem, który do babci przyszedł 
po poradę w swych kłopotach zdrowotnych. Ale czego to nie potrafi Babcia – Wróżka?! 

 I tak scena za sceną. Przeplatane szybkimi, muzycznymi przebojami. Oczywiście 
szczególnie podobała się bardzo radosna i żywiołowa „Babcia – Wróżka”. Często ten dziecięcy 
występ przerywały gromkie brawa. A kiedy mali aktorzy zakończyli swoje występy życzeniami 
dla wszystkich Babć i Dziadków, spotkało się to ponownie z aplauzem widowni – Tej Małej 
i Tej Dorosłej.  

 Wzruszony Pan Profesor Kazimierz Wiech w niezwykle serdecznych słowach dziękował 
za ten występ nowińskim dzieciakom i ich Paniom: Pani Jolancie Gołdzie i Pani Ilonie Jaroszek-
Kruk. 



 
 

 W dziecięcym świecie wszystko jednak mknie bardzo szybko. Teraz do akcji wkroczyły 
studentki krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Bardzo się wszystkim dzieciom 
podobała zabawa z okrągłym, wielobarwnym parasolem. Ustawiła się szybko kolejka chętnych 
do pomalowania swych twarzy na wzór postaci znanych z bajek i komiksów.   

 Przy kolejnym stoliku studentka – wolontariuszka niezmordowanie nadmuchiwała 
balony i skręcała je w rozmaite figury. Wkrótce na sali rozgorzał prawdziwy turniej rycerski 
z użyciem balonowych szabli. 

 Zmieszały się dzieci z Krakowa i z Nowin. Zmieszali Dziadkowie i Babcie. Zmieszali 
pracownicy Klubu Akademickiego „Arka” z opiekunami dzieci z Nowin. Zapanowało prawdziwe 
„Wesele” – z przytupem, śmiechem, gwarem. A komu na chwilę sił brakło, wędrował między 
stołami suto zastawionymi ciastami i napojami.  

 A Pan Profesor Kazimierz Wiech – jak prawdziwy Gospodarz – wszędy zaglądał, 
wszystkiego doglądał, radosny, rozbawiony, ukontentowany. 

 A kiedy już trochę zmęczenie brało górę, pomaszerowały dzieci z Nowin na akademicką 
stołówkę, na wspaniały obiad ufundowany dla nich przez Uniwersytet Rolniczy. Panie kelnerki 
sprawnie i szybko roznosiły wśród dzieci talerze ze smakowitym schabowym. Ich zaś 
uśmiechnięte twarze wyraźnie pokazywały, jak bardzo rade są swym Małym Gościom. 

 Pani z Klubu Akademickiego „Arka” towarzyszyła gościom z Nowin do ostatniej chwili. 
Niezmordowanie! Gotowa niemal przychylić nieba! 

 Z gościnnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, z niemal domowej atmosfery 
stwarzanej przez Pana Profesora Kazimierza Wiecha, przez wszystkich pracowników Klubu 
Akademickiego „Arka”, z gościnnych murów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa nie chciało 
się wyjeżdżać. 

 Dobiegł końca tak bogaty w wrażenia „Dzień Babci, Dziadka i Wnucząt”. Ale będziemy 
tu wracać. Będziemy wracać, bo więzy przyjaźni pomiędzy krakowskim Uniwersytetem 
Rolniczym im. Hugona Kołłątaja a Szkołą Podstawową im. Orląt Lwowskich w Nowinach 
dodatkowo wzmocniły się podpisaną w 2016 roku umową o powołaniu Uniwersytetu dla Dzieci 
i Młodzieży w Nowinach pod patronatem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Będziemy 
wracać, by tu pod mądrą i troskliwą opieką wszystkich uniwersyteckich pracowników uczyć się, 
bawić, poznawać piękny świat przyrody i kształtować dziecięce osobowości na ludzi dojrzale 
i świadomie kochających swoją Ojczyznę.  

 W rodzinnych Nowinach powitały dzieci szczęśliwe twarze  Rodziców. Oni bardzo 
przeżywali ten pierwszy samodzielny, dłuższy wyjazd swoich dzieci. A teraz dumni przytulali 
swe małe pociechy uśmiechające się do nich całą radosną, umorusaną twarzyczką. 

 Kolejna ważna akcja Szkolnego Klubu 4H „Eko-Żuczki” już przeszła do historii. 
Z pewnością wyda w przyszłości dobre owoce. Zapisze się dobrze w historii powołanego 
w Gminie Sitkówka-Nowiny Uniwersytetu dla Dzieci i Młodzieży. Może niejedno z tych dzieci 
przekroczy kiedyś już jako student progi krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego. Bardzo 
liczymy też na ich udział w kolejnych przedsięwzięciach Ruchu Klubów 4H w województwie 
świętokrzyskim. I na pewno ten wyjazd, wszystkie związane z nim przeżycia jego uczestników 
zostaną zapamiętane jako ważny etap obchodzonych w tym roku szkolnym uroczystości  
50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach. Przeżycia wpisujące 
się w kształtowanie w pokoleniach etosu rodziny, w budowanie właściwej ekologii rodziny. 
Wierzymy, że atmosferę rodzinnego święta, radość płynącą z poczucia rodzinnej jedności 
przeniosą mali uczestnicy „Dnia Babci, Dziadka i Wnucząt” do swoich rodzinnych domów. 
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