projekt

Jubileusz 50-lecia zdania matury (1964 – 2014)
w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w
Chełmie.
SPOTKANIE JUBILEUSZOWE – założenia merytoryczno – organizacyjne
(ideogram)
1. Miejsce – miasto Chełm; Liceum im.S.Czarnieckiego
2. Uczestnicy – uczniowie klas A, B, C i D i ich wychowawcy oraz zakłada się
możliwość udziału osób najbliższych absolwentom wg ich życzenia (małżonek,
małżonka, dzieci, przyjaciel, przyjaciółka)
3. Termin – od 1 września 2013r. do 31 maja (sobota) 2014r.:
a. 01.09.2013 - inauguracja maturalnego roku szkolnego w klasie ze
specjalnością informatyki, którą poprowadzi mgr inż. Zbyszek
Sieduszewski, z zaliczeniem podczas jubileuszowego spotkania `w
cyberprzestrzeni`,
b. reaktywowanie starostów klas a,b,c,d
c. wyłożenie spisów uczniów poszczególnych klas z jednoczesnym
rozpoczęciem procedury sprawdzania list obecności (wg osobno
opracowanego regulaminu),
d. ogłoszenie konkursu na temat niegdysiejszej topografii i wyglądu klas,
kto z kim i w jakiej ławce zasiadał, co zdobiło ściany klas, etc (wg
osobno opracowanego regulaminu),
e. ogłoszenie konkursu na jednozdaniową autorską odpowiedź na
pytanie: „jak przeżyłeś te ostatnie pół wieku?”
f. zainicjowanie opracowania zeszytu nr 1 Encyklopedii Czarniecczyków w treści - absolwenci i profesorowie z roku 1964 (wyłącznie w oparciu o
indywidualne deklaracje i zgody na udostępnienia własnych not
biograficznych),
g. 31.05.2014 – spotkanie jubileuszowe:
h. godziny przedpołudniowe – spotkanie w szkole/klasach po latach–
wystąpienia przygotowane na tę okazję przez poproszone osoby z
każdej z klas a,b,c,d - zwiedzenie sali tradycji szkoły – modlitwa
ekumeniczna w szkolnej kaplicy – wpis do księgi pamiątkowej szkoły,
wspólne zdjęcie przed szkołą,
i. godziny popołudniowo - wieczorne – uroczyste jubileuszowe party w
formie bankietu, fety, gali lub rautu (bez tańców) w odświętnych
strojach – w programie m.in. spotkanie wszystkich absolwentów
rocznika 1964 w cyberprzestrzeni z zaliczeniem klasy maturalnej roku
szkolnego 2013/14 profesora Sieduszewskiego oraz wręczenie
(klasami) specjalnie na tą okazje opracowanych maturalnych świadectw
jubileuszowych przez obecną dyrekcję szkoły – inauguracja inicjatywy
Encyklopedii Czarniecczyków poprzez wydanie drukiem lub w formie

CD jej zeszytu nr 1 - na zakończenie spotkania nocny pokaz
sztucznych ogni.
4. Sprawy organizacyjne wymagające kolegialnych decyzji:
a. powołanie
`komitetu
organizacyjnego
jubileuszu
matury`,
prawdopodobnie podczas tegorocznego spotkania klasowego
organizowanego 29.06.2013r.,
b. rozważenie
pomysłu
ustanowienia
funduszu
docelowego,
przeznaczonego na ogólne wydatki organizacyjne,
c. stworzenia internetowego forum, z pełna m.in. bazą informacji o
przedsięwzięciu,
d. zaproponowanie tych obszarów koleżeńskiej samopomocy, które
stanowić mogą ważne elementy i czynniki powodzenia planowanego
`jubileuszowego spotkania`

*** powyższe stanowi zapis wymienionych myśli w dniu 27 maja w Sopocie i 28 maja 2013r.
w Gdańsku pomiędzy Zbyszkiem Sieduszewskim i Mirkiem Zeidlerem.

