III Gala „Mikołajki z Fantazją”, 10 grudnia 2018

10 grudnia mieliśmy niezwykłą przyjemność zorganizować już III galę „Mikołajki z Fantazją”. Dla
nas i dla naszych wyjątkowych podopiecznych był to jeden z najważniejszych dni tego roku!
Impreza odbyła się, tradycyjnie już, w sali balowej Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel.
Tym razem jednak, gości było jeszcze więcej niż rok i dwa lata temu – 300 dzieci oraz ich bliskich
przybyło z całej Polski, aby poczuć magię Świąt i świetnie się razem bawić. Wśród zaproszonych
znalazły się m.in. maluchy walczące z nowotworami, cierpiące na mukowiscydozę, zanik mięśni,
rozszczep kręgosłupa, mózgowe porażenie dziecięce czy też zespół Downa. Na Mikołajki
przyjechało też kilka grup zorganizowanych – podopieczni Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów
Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”, mali pacjenci Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia
Dziecka” w Warszawie oraz Kliniki Onkologii Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej w Łodzi.

Tego dnia, już od godziny 16
recepcja hotelu zaczęła się
wypełniać śmiechem dzieci i
podekscytowanym gwarem.
Po obowiązkowej rejestracji
oraz wręczeniu programu
imprezy i mikołajowych
czapeczek,
gości
witał
prawdziwie anielski chór
złożony z dzieci z chóru
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w Warszawie. Po tym
muzycznym wprawieniu w
świąteczny nastrój, goście
mogli już wkroczyć na salę
balową, gdzie czekała na nich bajkowa scenografia oraz szereg atrakcji i niespodzianek!
Całą imprezę poprowadzili
niesamowici
artyści
i
animatorzy z Fundacji Teatr
Kubika. Od początku do
końca zadbali, aby wszyscy
świetnie się bawili i ani
chwili nie nudzili. Trudno
zliczyć ilość rozrywek, jakie
przygotowali dla naszych
podopiecznych, a wszystko
po to, aby wieczór ten
pozostał w pamięci na długi
czas… Tak więc było
interaktywne
świąteczne
przedstawienie, były skrzaty,
elfy i bałwanki, były wspólne
gry, zabawy i konkursy. Był
śmiech, radość, wspólne
kolędowanie
i
szalona
zabawa
balonami
oraz
chustą animacyjną. Na dzieci
czekały też czarodziejskie
stoły, przy których każdy
mógł
wyczarować
wyjątkowe
ozdoby
na
choinkę,
stroiki,
kartki

świąteczne i wiele innych wspaniałości. Oprócz tego animatorzy przygotowali stanowisko
gigantycznych baniek mydlanych. Każdy, kto chciał, mógł zostać zamknięty w środku takiej bańki –
to dopiero było niesamowite przeżycie! Cały czas, wśród gości krążyły też różne bajkowe i
baśniowe postaci. Trudno było przeoczyć skrzaty na ponad 2-metrowych szczudłach, które w kilka
sekund tworzyły z baloników najróżniejsze cuda.
Jeśli już mowa o nietuzinkowych gościach, w całej tej czarodziejskiej scenerii wyróżniali się
mimowie, klauni i cyrkowcy z agencji artystycznej Mimello. Nie tylko nieustannie zabawiali i
rozśmieszali nasze maluchy, płatali figle, ale także pozowali do wspólnych zdjęć oraz prezentowali
cyrkowe sztuczki i zachęcali do brania w nich udziału. Chyba największym powodzeniem cieszyła
się jazda na cyrkowym rowerze!
Ponieważ podczas naszych Mikołajek dzieci przenoszą się do magicznego świata, trzeba było
zadbać, aby każde z nich mogło samo przeistoczyć się w dowolną postać – bajkowego bohatera,
księżniczkę, zwierzę lub cokolwiek, co przychodziło do głowy. Wszystko to było możliwe dzięki
wolontariuszom, którzy przy swoim
stanowisku malowania buziek
wyczarowywali
niesamowite
motywy na twarzach dzieci,
rękach, a nawet na… czubku
głowy! Po takiej metamorfozie
wszystkie
choroby
i
niepełnosprawności nagle znikały
jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki…
Mniej więcej w połowie imprezy
nadszedł kulminacyjny moment
zaproszenia do sali najbardziej
wyczekanego gościa – św. Mikołaja!
Animatorzy stopniowali napięcie i przez dłuższą chwilę podgrzewali atmosferę, zachęcając dzieci
do wspólnego przywoływania białobrodego. W końcu się pojawił – w saniach, w towarzystwie
elfów machał do dzieci i przesyłał pozdrowienia. Wśród tłumu uformowała się ścieżka, która
doprowadziła go na scenę, skąd wszystkich gorąco powitał, a następnie udał się na swój honorowy
fotel w świątecznej grocie. No i zaczęło się szaleństwo prezentowe! Kolejne grupy dzieci ustawiały
się w długiej (ale wesołej!) kolejce, aby mieć szansę osobiście poznać św. Mikołaja, przytulić się do
niego, zrobić sobie z nim zdjęcie, no i oczywiście otrzymać torbę pełną niespodzianek. Dla dzieci to
była najważniejsza chwila tego dnia, a być może i całego roku… Trudno opisać poziom panującej w
kolejce ekscytacji, ale na szczęście znalazł się sposób, aby troszkę rozładować rozgrzane do
czerwoności emocje.

Mistrzem w tej dziedzinie
okazał się nasz magik – pan
Tomasz
Pałasz.
W
czarodziejski sposób sprawił,
że maluchy czekające na swój
moment ze św. Mikołajem
były tak zaciekawione jego
występem,
że
zupełnie
zapominały o dłużącym się
czasie w kolejce. Pana
Tomasza
otoczyła
cała
gromada zachwyconych oczu i
otwartych
ze
zdziwienia
buziek. Magiczne sztuczki
wszystkich
wprawiły
w
osłupienie, a co poniektóre „niedowiarki” mogły same sprawdzić, czy na pewno nie ma tu żadnego
oszustwa. Okazało się jednak, że to prawdziwe czary 
Pomocnikiem św. Mikołaja, oprócz dzielnych
wolontariuszy oraz artystów z grupy Mimello, była
znana z telewizji i nie tylko aktorka – pani Aldona
Orman. Jak zawsze promieniała uśmiechem i każdego
malucha obdarzała ogromną życzliwością i ciepłem.
Oczywiście nie obyło się bez wspólnych zdjęć i
autografów. Każde dziecko opuszczało grotę z wyrazem
wniebowzięcia na buzi, mimo że torba z prezentami
była bardzo ciężka! Znalazły się w niej słodycze,
kosmetyki, pachnące mydełko, gra, worek odblaskowy,
szaliczek, olbrzymi miś oraz inne gadżety. Na wszystkich
czekała jeszcze dodatkowa niespodzianka – kto chciał,
mógł się osobiście przejechać saniami samego św.
Mikołaja!
Oczywiście, jak zwykle Hotel Courtyard by Marriott
Warsaw Airport zadbał o podniebienia wyjątkowych
gości, przygotowując dla nich prawdziwie królewski
poczęstunek. Stoły uginały się od przysmaków i napojów, a dzieci jadły, aż im się uszy trzęsły.
Wiele z nich nigdy nie miało okazji skosztować takiej ilości tak różnorodnych smakołyków. Chyba
największe wrażenie zrobiła na nich czekoladowa fontanna!

„Mikołajki z Fantazją” 2018 kolejny raz okazały się wielkim
sukcesem. Dopisali goście, dopisały nastroje, zabawa była
wyśmienita, prezenty piękne, a wszystkie atrakcje
dostarczyły naszym dzieciom masę frajdy. Nie to jest
jednak najważniejsze… Chore dzieci nieczęsto mają okazję
być honorowymi gośćmi na jakiejkolwiek imprezie. Rzadko
są gdzieś zapraszane, rzadko mogą się beztrosko bawić w
grupie rówieśniczej. Prawie nigdy nie zapominają o swojej
odmienności i niepełnosprawności. Za to często mierzą się
z samotnością, odrzuceniem, wstydem, brakiem tolerancji,
a w najlepszym przypadku litością. Dlatego właśnie
mikołajkowy wieczór był dla nich tak wyjątkowy i tak
niepowtarzalny – te parę godzin, które nasi mali goście
spędzili w atmosferze ciepła, miłości i akceptacji, okazały
się najlepszym prezentem gwiazdkowym, jaki mogli sobie
wymarzyć. Wierzymy, że chwile te pozostaną dla nich
niezapomniane i dostarczą im dużo siły, pozytywnej energii oraz wiary w ludzką dobroć.
Z całego serca dziękujemy Firmie INTER ROPE S.C. za podarowanie naszym małym gościom
prawdziwie magicznych chwil. To wszystko, co wydarzyło się 10 grudnia było możliwe dzięki
Państwa nieopisanej wrażliwości, nieocenionemu wsparciu. Dziękujemy

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE ZNAMI! DO ZOBACZENIA ZA ROK!

