


Tegoroczny okres Bożego Narodzenia był dla naszych podopiecznych niezwykle bajecznym
czasem. Fundacja Dziecięca Fantazja zorganizowała dwa niezapomniane wydarzenia. W
świątecznym spotkaniu z Mikołajem mogło wziąć udział każde chętne dziecko. Było
kameralne spotkanie w hotelu, była też wirtualna gala, dzięki której dotarliśmy w najdalsze
zakątki Polski, do prawie tysiąca pięciuset domów, ośrodków i szpitali. Było świątecznie,
magicznie i kolorowo.

Pierwszym wydarzeniem było osobiste, kameralne spotkanie ze Św. Mikołajem dla dzieci z
Warszawy i okolic. W niedzielę, 12 grudnia hotel Courtyard by Marriott przy warszawskim
lotnisku stał się miejscem magicznym, czarodziejskim. Tego dnia na zaproszenie Fantazji
przybył św. Mikołaj, aby spotkać się z naszymi Podopiecznymi oraz ich rodzinami i wspólnie
świętować Boże Narodzenie. 

Głównym punktem programu była wizyta w Grocie Świętego Mikołaja, wspólne zdjęcie i
odbiór świątecznej torby wypełnionej prezentami. Ze względów bezpieczeństwa w tym roku
Gwiazdka odbyła się w innej formie niż w latach ubiegłych. Ogromna Sala Balowa została
podzielona tak, żeby wszyscy mogli bawić się z zachowaniem dystansu. Grota św. Mikołaja
została pięknie udekorowana i wspaniale oświetlona. Niestrudzeni wolontariusze z KUKE
S.A. pomogli nam wypełnić kolorowe torby świątecznymi prezentami i przygotować wielkie
paczki ze słodyczami dla naszych Podopiecznych. 



Pierwsze kroki nasi Bardzo Ważni Goście kierowali do rejestracji, gdzie mogli zapoznać się z
programem i regulaminem wydarzenia, zaznaczyć swoją obecność oraz wypełnić niezbędną
dokumentację. Ze względu na pandemię zapewniliśmy dostęp do maseczek i możliwość
zdezynfekowania rąk. Wszystkie te środki miały zagwarantować bezpieczeństwo i komfort
naszym Gościom. Doraźną pomoc gotowi byli nieść ratownicy medyczni z For-Mar Med.

Na co dzieci czekały najbardziej? Oczywiście na spotkanie ze św. Mikołajem! Czas ten spędzały
w I części sali balowej, gdzie Pan Tomek Pałasz organizował konkursy, tańce, pokazy iluzji. Jak
zwykle też rozśmieszał naszych Podopiecznych do łez. 

Dzieci, które lubią prace manualne, miały możliwość własnoręcznego zrobienia wianka
świątecznego. Oczywiście, rodzice aktywnie zaangażowali się w te rękodzieła. Pani Emilia
przygotowała do warsztatów pięknie pachnące, zielone gałązki iglaków i ususzyła plastry
pomarańczy. Do dekoracji wianków dostępnych było mnóstwo bezpiecznych dla dzieci,
bombek, wstążek i innych ozdób. Nasi Podopieczni, stworzyli małe cudeńka, które
przyozdobią ich domy podczas świąt. 



Pan Wojtek, nasz „Balonowy Artysta”, rozłożył swój warsztat pracy na niewielkim stoliku, ale
sprawił wszystkim Gościom i małym, i dużym, bardzo wiele radości. Zachwycił nas
wszystkich, tworząc najróżniejsze cuda z balonów. Niesamowite zwierzęta, postaci, co kto
sobie zażyczył. Wielokolorowe, wielowymiarowe. Po prostu balonowe dzieła sztuki. 

Niektóre dzieci musiały nabrać odwagi i sił do wizyty w grocie św. Mikołaja. Inne z emocji nie
były w stanie nic zjeść i dopiero po rozmowie z Mikołajem poczuły głód. Na wszystkich czekały
naleśniki, gofry, bita śmietana, frytki, nuggetsy, hamburgery i oczywiście, zupa
pomidorowa. Nie zabrakło też świątecznych potraw, jak zupa rybna, pierogi z kapustą i
grzybami oraz wiele rodzajów sałatek. Wspaniały bufet uginał się pod ilością różnorodnych
dań, trafiających w każdy gust. Jesteśmy przekonani, że każdy mógł znaleźć swoje ulubione
smaki, a potrawy cieszyły nie tylko podniebienia, ale i oczy, ponieważ wszystko zostało
pięknie podane. Pracownicy i dyrekcja Hotelu Marriott Courtyard zadbali o to, by nikt
podczas świętowania nie poczuł się głodny czy spragniony.

Każdy Gość miał możliwość złożyć wizytę w grocie św. Mikołaja, która została zbudowana w II
części Sali Balowej. Nastrojowe światło i świąteczna muzyka sprawiały, że niektóre dzieci nie
mogły się doczekać swojej kolejności, a inne poczuły się onieśmielone. 



Artystka cyrkowa i mim z agencji artystycznej Mimello wspaniale potrafili uspokoić,
wyciszyć, jak również rozbawić naszych milusińskich. W świątecznie udekorowanej chacie,
wśród prezentów siedział bajkowy Święty Mikołaj. W tym roku każde dziecko miało swój
prywatny czas na rozmowę z nim. Musiało paść pytanie: Czy byłeś grzeczny w tym roku? I
dzieci z rozbrajającą szczerością, którą ujęły św. Mikołaja, odpowiadały: Trochę. Nie zawsze.
Prawie. Za prawdomówność każde dziecko zostało obdarowane dwiema wypełnionymi po
brzegi torbami. Nie każdy z naszych Podopiecznych dał sobie sam radę, aby unieść prezenty.
W świątecznych paczkach znalazły się upominki dostosowane do wieku każdego z
Podopiecznych. 

Oprócz słodyczy dzieci dostały książki, klocki, pluszowe skrzaty, kosmetyki, kubeczki,
świąteczne kule śnieżne, pierniczki robione ręcznie i dekorowane specjalnie dla nich przez
uczniów klas cukierniczych Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie pod nadzorem
szefów kuchni i cukierni Renaissance Warsaw Airport Hotel, oraz mnóstwo innych
upominków, które będą przypominać o wspólnie spędzonych chwilach podczas Gwiazdki z
Fantazją.





Drugim niezwykłym wydarzeniem była Wirtualna Gala Bożonarodzeniowa, która dotarła ze
świąteczną radością do każdego naszego podopiecznego w najdalszych zakątkach Polski oraz
do każdego potrzebującego dziecka w szpitalach, ośrodkach czy domach dziecka. 

Wirtualną Galę, podobnie jak w roku ubiegłym, poprowadziła gwiazda telewizji Kasia
Cichopek. Podczas magicznego przedstawienia wystąpili muzycy, artyści dziecięcego teatru,
mimowie oraz oczywiście św. Mikołaj. Czy się podobało? Tak, tak i jeszcze raz tak!
Otrzymaliśmy wiele wzruszających podziękowań i komentarzy.  „Dziękujemy za zaproszenie
na wirtualną Galę z Fantazją. Było cudownie, szkoda, że tak krótko”. „Dziękujemy z całego
serca za bajkowe przedstawienie. Sprawiliście naszej Majeczce dużo radości”. „Kacper
świetnie się bawił na wirtualnej gali. Dziękujemy, że jesteście”.



Dla osób, które nie miały okazji lub możliwości obejrzeć naszej wirtualnej gali lub chcą
obejrzeć jeszcze raz, mamy dobrą wiadomość: świąteczną galę dla dzieci można odtworzyć do
końca grudnia 2021. Zapraszamy na stronę: https://gwiazdkazfantazja.pl 

Dodatkowo przygotowaliśmy paczki dla naszych Podopiecznych, którzy uczestniczyli w gali
wirtualnej. Świąteczne pudełka wypełnione słodyczami, maskotkami, grami, zestawami
plastycznymi i indywidualnymi prezentami stosownymi do wieku zostały dostarczone do
dzieci kurierem jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. 

https://gwiazdkazfantazja.pl/


Wydarzenia z serii „Gwiazdka z Fantazją”, po rocznej przerwie, okazały się wielkim
sukcesem. Cieszymy się, że udało nam się spotkać i wspólnie spędzić ten magiczny,
świąteczny czas. Jesteśmy pewni, że w sercach Uczestników pozostaną cudowne
wspomnienia związane ze wszystkim, czego mogli doświadczyć podczas spotkań. Szerokie
uśmiechy naszych Podopiecznych nie schodziły im z twarzy i niezależnie od choroby, z jaką się
zmagają, każdy mógł dobrze się bawić. Wielu rodziców, zarówno tych, którzy brali udział
pierwszy raz w imprezie organizowanej przez Fantazję, jak i tych, którzy są z nami od lat,
dziękowało za zaproszenie i wyrażało swoje uznanie. 

Zadowolenie i wdzięczność ze strony Gości są dowodem na to, że wydarzenia w ramach
Gwiazdki z Fantazją są niezbędne i dają niezapomniane wspomnienia, nadzieję i uśmiech.
Naszą misją jest dawanie chwil radości i beztroski tym, którzy każdego dnia muszą zmagać się
z trudami choroby i niepełnosprawności. Szczęście, radość naszych Podopiecznych i łzy
wzruszenia rodziców są dla nas i wszystkich, którzy włączyli się w tę akcję, najlepszą nagrodą.
Jesteśmy przekonani, że kolejne edycje są potrzebne i przyniosą wiele dobrego. 

Organizacja świątecznych wydarzeń nie byłaby możliwa bez Państwa nieocenionego
wsparcia. Z całego serca dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście, za nieopisaną radość
naszych Podopiecznych. Dziękujemy!




