
BAL KARNAWAŁOWY 2018 

“WYSPA SKARBÓW” 

“Ahoj mali piraci” takim okrzykiem Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Clearwater rozpoczęła kolejny bal karnawałowy, który odbył się 27 

stycznia 2018 roku w Polskim Centrum im. Jana Pawła II. 

W tym roku przenieśliśmy się wraz z dziećmi i ich rodzicami na wyspę 

skarbów. Poprzez gry i zabawy, tańce i hulance, walkę z wrogimi piratami, szaloną 

przejażdżkę wężem morskim i niebezpieczną przeprawę przez ocean pełen 

rekinów próbowaliśmy odnaleźć zaginiony skarb. 

Tego dnia jedna z sali w 

Polskim Centrum na kilka 

godzin zamieniła się w 

prawdziwą wyspę skarbów. 

Dekoracja Sali była 

bajeczno-piracka. Zielone 

obrusy ze złotymi monetami, 

na ścianach palmy i morskie 

akcenty, a w samym centrum 

sali wielka mapa, która 

prowadziła do ukrytego 

skarbu. Sama dekoracja już 

zapowiadała dobrą zabawę a atrakcji było znacznie więcej. Każdy mały 

przebieraniec mógł zostać pomalowany przez piratkę Dominikę albo udać się do 

kącika przygód artystycznych 

piratki Karoliny, gdzie mógł 

wykazać się plastycznie. W 

czasie trwania balu można 

było także zaopatrzyć się w 

losy i wygrać piękne nagrody 

niespodzianki. Nie zabrakło 

również poczęstunku 

przygotowanego przez 

rodziców naszej szkoły. 

Każdy mógł znaleźć coś dla 

siebie. Sałatki, kanapki, 



pierogi, ciasta, pizza i inne smakołyki zaspokajały podniebienie gości przez cały 

bal karnawałowy. 

Dla najodważniejszych małych piratów czekała podróż po ukryty skarb strzeżony 

przez szkielet Starego Billa. Dzielnych piratów było bardzo dużo, ale żeby być 

pewnym czy możemy zabrać ich na niebezpieczną wyprawę musiałyśmy wraz z 

moją towarzyszką piratką Magdą sprawdzić ich wiedzę o morzu. Okazało się ze 

mali piraci świetnie znają się na kierunkach świata, wiedzą co to kotwica i mają 

pojęcie o tym, że fale morskie nie są z piasku. Z taką wiedzą mogliśmy ruszać, 

zdobywać skarb. 

W czasie wyprawy na wyspę uczyliśmy małych piratów jak szybko przenosić 

skarb na statek, rozwiązywać zaszyfrowane wiadomości i tańczyć przy pirackich 

szantach, które przygrywał nam DJ Leszek, przyjaciel Polskiej Szkoły w 

Clearwater.  

Podczas podróży zostaliśmy 

napadnięci przez innych piratów, 

których statek zatopiliśmy kulami 

armatnimi! Spokojnie! Kule były 

papierowe a wrogi statek tylko w 

naszych wyobraźniach. 

Najstraszniejszym wyzwaniem 

okazało się pokonanie mostu na 

wyspę! Mali piraci musieli 

wykazać się odwagą, bo w morzu 

czyhały rekiny a most był wązki i 

chwiejny. Udało się! Wszyscy szczęśliwie dopłynęliśmy na wyspę skarbów.  

Jako dzielny pirat ruszyłam na poszukiwanie skrzyni, gdzie po drodze napotkałam 

Starego Billa chroniącego skarbu. Szybko dałam susa i z krzykiem poprosiłam o 

pomoc małych piratów. Stary Bill ciągnął wielką skrzynię podążając za mną.  Nie 

spodziewał się, że mam pomocników, którzy szybko go pokonali i odebrali skarb. 

Skrzynia była wielka i ciężka a po jej otwarciu zobaczyliśmy mnóstwo kolorowych 

paczuszek ze słodkimi pysznościami. Mali piraci szybko podzielili się łupem i 

udali na zasłużony odpoczynek.  

„Ahoj mali piraci”! Zadanie wykonane! skarb zdobyty! 



Czy myśleliście, że to koniec naszej karnawałowej przygody? Oczywiście, że nie! 

Polska Szkoła w Clearwater zorganizowała dalszą część zabawy 3 lutego i zabrała 

dzieci ze szkoły na rejs statkiem pirackim po Zatoce Meksykańskiej, gdzie 

otrzymali certyfikat pirata i kolejne niezapomniane wspomnienia.                       

     Bal karnawałowy dla uczniów to dzień niezwykły, często wyczekiwany bardzo 

długo. Jest atrakcją lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. 

Tak też było u nas! 

 Kolejny bal karnawałowy już za rok, na którym nie może Was zabraknąć! 

 

Odwiedź nas na naszej stronie:  

https://plszkolaclearwater.wixsite.com/mojawitryna-1  

oraz na Facebooku: @POLSKASZKOLACLEARWATER 

 

Opracowała 
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