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Jubileuszowy - Bal Milusińskich ZNP
Od 25 lat Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie organizuje dla dzieci członków
ZNP &bdquo; Bal Milusińskich&rdquo;. W tym roku Zarząd przygotował ponad 200 paczek ze
słodyczami dla dzieci członków ZNP zrzeszonych w tarnowskim Oddziale. Fot Józef SadowskiOglądaj
galerię:Bal Milusińskich 2019 {jgxtimg src:=[dane/bal_m2019.jpg] width:=[480]} Na zdjęciu: wspólne
zdjęcie uczestników Balu Milusińskich.
Od 25 lat Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie organizuje dla dzieci
członków ZNP &bdquo; Bal Milusińskich&rdquo;. W tym roku Zarząd przygotował ponad 200 paczek ze
słodyczami dla dzieci członków ZNP zrzeszonych w tarnowskim Oddziale. Spora gromada dzieci z
rodzicami przybyła do obiektów ci Hufców Pracy w Tarnowie, gdzie pod wprawnym okiem wodzirejów z
&bdquo; Jaszczura i Przyjaciół&rdquo; i przy wyśmienitej muzyce bawiła się przez trzy godziny. Należy
nadmienić i podziękować, rodzicom za przygotowane kolorowe stroje, które dodały wyśmienitego waloru
artystycznego. Dzieci były przebrane w mundury policjantów, księżniczek, piratów, zwierzątek. Pociechy i
rodzice uczestniczyli w licznych konkursach sprawnościowych. Było przeciąganie liny, przechodzenie pod
przeszkodą, wspólne i indywidualne tańce, które wywoływały salwy radości i burze oklasków. Kiedy dzieci
bawiły się pod okiem wodzirejów rodzice mieli możliwość przy kawie i herbacie porozmawiać o sprawach
zawodowych, a przy okazji można było trochę poplotkować o dzieciach o szkole itp. Kiedy zbliżała się
godzina 14.00 napięcie wzrastało, gdyż do dzieci dotarła informacja o gościnie św. Mikołaja. I dotarł na
salę balową przywożąc ze sobą ogromny wór paczek ze słodyczami. Dzieci zaprosiły św. Mikołaja do
wspólnej zabawy po której milusińscy otrzymali upominki. W imieniu Zarządu Oddziału ZNP, rodziców
jak również dzieci składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji OHP za umożliwienie zorganizowania i
przeprowadzenia kolejnego udanego Balu Milusińskich oraz Kol. Iwonie Oleksy i Monice Warchala za
przygotowanie paczek i obsługę Balu. Dziękujemy !!!
Fot Józef Sadowski Na zdjęciu: wspólne zdjęcie
uczestników Balu Milusińskich.

http://tarnow.znp.edu.pl
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