Komisja Wyróżnień, Odznaczeń i Obchodów
PROPOZYCJA dot. obchodów 60-lecia tańca towarzyskiego w Polsce
1. Projekty do zaopiniowania – w załączeniu
a) logo 60-lecia
b) teczka okolicznościowa
c) ulotka (kalendarzyk) okolicznościowy
W trakcie opracowania są: odznaki, wyróżnienia, statuetka 60-lecia tańca
2. Inauguracja Obchodów – w trakcie Gali turnieju „O Puchar prof. Wieczystego”
19 grudnia 2015 r.:
a) zapowiedź Obchodów 60-lecia PTT – Prezes PTT W. Ziomek
b) wręczenie powołań członkom Komitetu Honorowego Obchodów 60-lecia
c) rozdanie wszystkim uczestnikom turnieju kalendarzyka okolicznościowego
d) wyświetlenie slajdów o prof. M. Wieczystym (5-10 min.)
e) nagranie A. Gąsiorowskiego, zapowiadające przygotowywanie filmu
o prof. M. Wieczystym (1-2 min.)
f) nadanie godności Członka Honorowego 3 osobom
3. Organizacja Obchodów:
a) utworzenie on-line kroniki 60-lecia PTT na stronie PTT („kartki historii”
w poszczególnych latach) – możliwość wpisów do VIII 2016 r.
b) wydanie KRONIKI „60 lat PTT” w wersji książkowej, na bazie kroniki on-line
c) wyświetlanie na wszystkich turniejach (jeżeli dostępny będzie telebim) informacji
Prezesa PTT o obchodach lub zapowiadanie osobiste przez Prezesa PTT
d) wyświetlanie (jeżeli dostępny będzie telebim) slajdów o prof. Wieczystym
e) wręczanie w okręgach na imprezach związanych z obchodami lub na turniejach
w okręgach:
 wyróżnień
 odznaczeń
 statuetek 60-lecia
 innych okręgowych dokumentów (listy gratulacyjne itp.), potwierdzających
uznanie i wyróżnienie
f) dokumentowanie przez okręgi uroczystości związanych z obchodami
4. Powołanie Komitetu Honorowego obchodów 60-lecia
a) przedstawiciel Ministerstwa Kultury
b) przedstawiciel PKOL
c) władze miasta Krakowa i województwa (Prezydent, Marszałek)
d) szefowie mediów (TVP, Radia, Prasy)
e) główny organizator turnieju o Puchar prof. M. Wieczystego 2016
f) władze PTT (Prezes, Wiceprezesi)
g) przewodniczący Komisji WiO
h) przedstawiciele środowiska tanecznego – okres współpracy
z prof. Wieczystym
(K. Michlik, M. Nowak, D. Markiewicz-Trylska, A. Golonka)

- 1 osoba
- 1 osoba
- 2 osoby
- 3 osoby
- 1 osoba
- 3 osoby
- 1 osoba
- 4 osoby

5. Centralne obchody
a) miejsce – Kraków – turniej o Puchar prof. M. Wieczystego 2016 r.
b) uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych - wyniki przeglądu zasług 60-lecia
c) scenariusz – w terminie późniejszym
Opracowanie propozycji:
Mirosława Kwatek-Hoffmann, G. Podsiadły, D .Markiewicz-Trylska, Ewa Gardyańczyk-Wojnowska
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