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1. Mikołajki z Fantazją

8 grudnia 2019 roku był dla naszych podopiecznych niezapomnianym, czarodziejskim dniem,
na który czekali cały rok!
Świąteczna gala pod hasłem „Mikołajki z Fantazją”, odbyła się w sali balowej Hotelu Courtyard
by Marriott Warsaw Airport, a zaprosiliśmy na nią ponad 300 dzieci poniżej 13 roku życia z
całej Polski wraz z rodzinami, zmagających się z chorobami zagrażającymi ich życiu,
nieuleczalnymi oraz przewlekłymi.
Na gości czekało mnóstwo atrakcji dzięki którym nikt nie nudził się ani przez minutę. Całą
imprezę poprowadzili niesamowici artyści i animatorzy z Fundacji Teatr Kubika. Było
interaktywne świąteczne przedstawienie, były skrzaty, elfy i szczudlarze, wspólne gry,
konkursy, loteria i zabawa z balonami oraz chustą Klanzy, a nawet… przejażdżki saniami św.
Mikołaja!
Na dzieci czekały też magiczne stoły, przy których każdy mógł wyczarować ozdoby na choinkę,
dekoracje i wiele innych wspaniałości. Oprócz tego animatorzy przygotowali stanowisko
gigantycznych baniek mydlanych, które można było… zobaczyć od środka!

Uśmiechy na dziecięcych twarzach wyczarowywali również cyrkowcy, mimowie i mimki,
natomiast nasze uzdolnione wizażystki malowały na rozpromienionych buziach kolorowe
wzory. O przepiękną oprawę muzyczną całego wieczoru zadbał chór aniołków oraz zespół
instrumentalny. Było magicznie!

Punktem programu było uroczyste przybycie św. Mikołaja. Każde dziecko miało możliwość
wejść do magicznej groty, uściskać Białobrodego oraz zapozować do profesjonalnego zdjęcia.
Pomocnikami Świętego byli mimowie oraz niezwykli goście – młodzi łyżwiarze Olivia i Josh,
reprezentujący Polskę w parach tanecznych na lodzie, biorący udział w wyjątkowym projekcie
„Łyżwiarze dla Młodych Bohaterów”.

Do tej wspaniałej grupy dołączyła również zawsze uśmiechnięta ambasadorka Fundacji, pani
Aldona Orman! Każdy nasz podopieczny otrzymał wielką torbę pełną prezentów. Co
poniektórzy mniejsi goście mieli trudność, żeby udźwignąć wszystkie podarunki!
Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport zapewnił spektakularny wybór pysznych
potraw i napojów, zwieńczony bardzo imponującą czekoladową fontanną. Dania i napoje
serwowała przemiła i bardzo elegancka obsługa.

Luksusowe wnętrza hotelu, bajkowa sceneria sali balowej, perfekcyjna obsługa, dbałość o
szczegóły i ogromna życzliwość wszystkich sprawiły, że dzieci i ich rodzice czuli się
najważniejszymi gośćmi.

Dzieci nie chciały opuścić tego czarodziejskiego świata. Bawiły się wspaniale. Do nich należała
ta impreza i dla nich zorganizowane zostały wszystkie atrakcje i prezenty. W zapomnienie
poszły ich choroby, niepełnosprawność czy odmienny wygląd. Każdy czuł się wyjątkowo,
otoczony życzliwością, serdecznością i akceptacją.
Dla nas ten wieczór, dziecięca radość, śmiech i wzruszenie były najlepszym prezentem
świątecznym, jaki mogliśmy sobie wyśnić…

Dzieciom i rodzicom, którzy przybyli na galę spoza Warszawy, zapewniliśmy pobyt w hotelu i
śniadanie następnego dnia, aby ich wrażenia były jeszcze bardziej niezapomniane.

2. Świąteczna Kolacja i Koncert
z Fantazją

16 grudnia 2019 roku zapisze się w naszych pamięciach jako wyjątkowo radosny i wzruszający
dzień – dzień, w którym odbyła się Świąteczna Kolacja i Koncert z Fantazją w Renaissance
Warsaw Airport Hotel. Wydarzenie to było dedykowane chorym i niepełnosprawnym
nastolatkom powyżej 13 roku życia oraz ich bliskim. Zaproszone rodziny przyjechały do nas z
najdalszych zakątków Polski!
Renaissance Warsaw Airport Hotel ugościł naszych podopiecznych po królewsku! Luksusowy
wystrój, przepiękne dekoracje i eleganckie nakrycia stołów zachwyciły gości. Wielu z
zaproszonych gości pierwszy raz w życiu miało okazję znaleźć się na tak wykwintnym
przyjęciu… Zaserwowane potrawy wzbudziły nie mniejszy zachwyt. Wszystko wyglądało,
pachniało i smakowało bajecznie.
Całą imprezę poprowadził Pan Jacek Kawalec, który otoczył naszych gości wyjątkową
serdecznością, ciepłem i uwagą. Z każdym się witał, rozmawiał, żartował i pozował do
niezliczonej ilości wspólnych zdjęć. Jego naturalna charyzma i szczery uśmiech wprowadziły
wszystkich we wspaniały nastrój. Pan Jacek wystąpił nie tylko w roli konferansjera, ale również
sam przygotował niesamowity recital. Wszyscy byli pod wrażeniem jego głosu, doboru
repertuaru oraz prawdziwie scenicznej osobowości!

Ale to nie wszystko, bo nasz prowadzący nawiązał tak wyjątkową więź z nastolatkami, że ci
spontanicznie dołączali do niego na scenie, wspólnie śpiewali, tańczyli i przemierzali salę w
radosnym pociągu. Pod sceną, natomiast, z każdą minutą przybywało roztańczonych par.
Atmosfera kipiała nieskrępowaną radością, entuzjazmem i ogromną energią!

O oprawę artystyczną wydarzenia wspaniale zadbał Zespół Świętego Mikołaja. Ci niezwykle
utalentowani młodzi ludzie zaprezentowali cały szereg muzycznych utworów, a swoją
życzliwością z łatwością zaskarbili sobie serca naszych podopiecznych. Najważniejsze było
wspólne śpiewanie kolęd. To był piękny i bardzo wzruszający moment…

Wieczór uświetnił wspaniały iluzjonista, pan Tomasz Pałasz, który oczarował naszych gości
magicznymi sztuczkami. Było niesamowicie, czarodziejsko i bardzo zabawnie! Dzieci na
zmianę otwierały buzie ze zdziwienia, śmiały się i biły brawo. Cudowni artyści-mimowie dwoili
się i troili, by na każdej buzi pojawił się uśmiech. Przez całą imprezę rozśmieszali naszych
podopiecznych, bawili się z nimi, tańczyli i pozowali do radosnych zdjęć. Młodzież była
zachwycona!

Tego wieczoru przeżyliśmy jeszcze jeden piękny moment. Jeden z naszych gości, Tomek
cierpiący na zespół Downa, obchodził tego dnia swoje urodziny. Cała sala zaserwowała mu
głośne „Sto lat”, a Tomek przyjął życzenia od pana Jacka Kawalca oraz członków zespołu.
Takiej niespodzianki się nie spodziewał i z pewnością będzie ją jeszcze długo wspominał!

Ponieważ wszystkie dzieci, niezależnie od tego czy małe czy duże, uwielbiają dostawać
prezenty, na imprezę zaprosiliśmy również samego św. Mikołaja, który wraz z mimami
wręczał wszystkim torby pełne upominków. Emocje sięgały zenitu, a podekscytowane okrzyki
młodych gości było słychać w całym hotelu!

Trudno opisać słowami jak magiczny był to wieczór. Wytworny i elegancki, a jednocześnie
radosny i żywiołowy… Jednym słowem fantastyczny! Świąteczny nastrój nie opuszczał nas ani
na chwilę. Był śmiech i zabawa, było zdziwienie i wzruszenie, a przede wszystkim była
atmosfera rodzinnego ciepła, bliskości i życzliwości…
Dodatkowo dzieci i ich opiekunowie, którzy przybyli spoza Warszawy mieli zapewniony
nocleg w hotelu i śniadanie następnego dnia rano.
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Organizacja z tak wielkim rozmachem wspaniałych, czarodziejskich gal
świątecznych nie byłaby możliwa bez Waszego wsparcia. Dziękujemy Wam!
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