Zabawa karnawałowa 2017 ' Kraina Baśni '
„Baśniowa Kraina” pod takim tytułem dnia 19 lutego 2017r. w Polskim Centrum
im. Jana Pawła II odbyła się zabawa karnawałowa Polskiej Szkoły im Marii
Skłodowskiej- Curie w Clearwater. Organizatorem zabawy byli rodzice oraz nauczyciele
Polskiej Szkoły.
Już od progu przywitała nas
piękna, kolorowa dekoracja
przygotowana przez rodziców
naszych uczniów. Ściany
wypełnione postaciami
ulubionych bajek, na stołach
kolorowe obrusy, na których nie
zabrakło Disney’owych ozdób.
Całość uzupełniały serpentyny
przystrajające sufit oraz balony,
które przenosiły nas w baśniową
krainę.
Nie zabrakło również poczęstunku, którym zajadaliśmy się przez cały wieczór. Ciepłe
potrawy takie jak bigos, pierogi, kurczak oraz małe serowe zapiekanki z dodatkiem
pepperoni o których trudno zapomnieć do dziś, umilały nam wieczór. Na najmłodszych
uczestników czekały słodkie smakołyki. Ogromny czekoladowy pudding, polskie
chrupiące pączki, masa przeróżnych
cukierków oraz lody, które farbowały
buźki naszych karnawałowych
przebierańców.
Na balu oprócz dzieci i rodziców
z naszej szkoły gościliśmy również
innych bohaterów z różnych zakątków
Florydy, przyjaciół i rodziny naszych
uczniów.
Przez całą zabawę mogliśmy
podziwiać najróżniejsze karnawałowe
stroje, które dumnie prezentowały nasze dzieci. Czas i zabawę umilała nam muzyka DJa Leszka, który z pomocą Romana Koczwary zgodził się charytatywnie pomóc przy
zabawie. Za co serdecznie Dziękujemy!

Bal rozpoczął się krótkim
przywitaniem Pani Dyrektor Ireny
Bogusiewicz, która miała zaszczyt
wręczyć nagrodę ufundowana
przez rodzinę Krajewskich dla
Zuzanny Ostrowskiej za projekt
sztandaru szkoły. Dzieło Zuzanny
będzie można podziwiać już
niedługo na zabawie z okazji 35
lat powstania Sobotniej Szkoły w
Clearwater.
Kolejnym punktem programu był występ dzieci z kółka teatralnego pod przewodnictwem
Violetty Marchante, gdzie został zaprezentowany nam spektakl pt. „Paweł i Gaweł”.
Głównym hitem zabawy okazał się jednak program nauczycielek Małgorzaty
Białkowskiej i Magdy Krajewskiej. Panie porwały młodych przebierańców w świat
baśniowej krainy „Frozen”, wcielając się w kultowe postacie Disneya Else i Anne.
Dzieci wraz ze swoimi idolami, wybrały się na wyprawę po bajkowych światach,
zdobywając magiczne elementy klucza by pomóc dziewczynkom wrócić do ich krainy.
Zabawa odbyła się w gorącej atmosferze, wypełnionej uśmiechem i tańcami. Dzieciom
towarzyszyły niesamowite bajkowe emocje i przeżycia podczas inscenizowanej przygody
Elsy i Anny.
Dla uczestników, którzy
potrzebowali odpoczynku
podczas gier i zabaw czekała
kolejna atrakcja przygotowana
przez nauczycielkę Dominikę
Zając-Złobicki. Pani Dominika
ze swoim wielkim talentem,
przy pomocy farby do twarzy
zmieniała buzie dzieci w
przeróżne zwierzaki oraz super
bohaterów.
O najmłodszych uczestników zadbała nauczycielka Iwona Jackiewicz. Pani Iwonka
poprowadziła dla dzieci kącik plastyczny, gdzie mogły zrobić kolorowe maski, małe
laleczki i wiele innych pięknych karnawałowych prac.

Goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością ocenili imprezę na piątkę. Z
przyjemnością słuchałam pochwał od rodziców jak to cudownie było móc uczestniczyć w
tym karnawałowym projekcie i jak bardzo ich dzieci były szczęśliwe, wręcz zachwycone
przygotowaną imprezą. Opinie te są dla mnie podwójne cenne, ponieważ po pierwsze
sama jestem nauczycielką w tej wyjątkowej szkole, a po drugie również brałam aktywny
udział przy tworzeniu zabawy jako Anna z krainy „Frozen”.
Po tak udanej imprezie nie pozostaje nam nic innego jak tylko się cieszyć i myśleć
już nad kolejnymi nowym projektami w Polskiej Szkole im Marii Skłodowskiej- Curie w
Clearwater.
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