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Drodzy Absolwenci! 

Piszemy do Was, gdyż zbliża się milowymi krokami Jubileusz 150-lecia V LO. Zakładamy, że wszystkim nam powinno 
zależeć, by ten Jubileusz był wyjątkowy, zapamiętany na lata i pokazujący wyjątkowość naszej Szkoły. 

Planowanie wydarzeń w trudnych, pandemicznych czasach jest karkołomne i obarczone dużym ryzykiem 
niepowodzenia. Planowaliśmy wstępnie wielką galę jubileuszową już na jesieni bieżącego roku. Teraz już wiemy, że jest 
to niemożliwe. Na bieżąco robimy wszystko, by zapewnić naszej społeczności możliwość wspólnego świętowania 
Jubileuszu. Modyfikujemy plany, starając się dostosować je jak najlepiej do okoliczności.  Wierzymy, że się uda! 

 

Jakie mamy plany? 

Szkoła została założona edyktem cesarskim w sierpniu 1871 roku, pierwszym rokiem działalności był rok szkolny 
1871/1872. Naszym planem jest, by rokiem Jubileuszu 150-lecia był rok szkolny 2021/2022.  

Chcemy rozpocząć z przytupem. Jeżeli tylko sytuacja zewnętrzna pozwoli, we wrześniu 2021 r odbędzie się koncert 
filharmoniczny. Jesteśmy w trakcie planowania tego wydarzenia, toteż nie możemy na razie podać Wam bardziej 
szczegółowej informacji. Ale, będzie się działo! 

Przez cały rok planowany jest szereg wydarzeń, mających uświetnić ten szczególny jubileusz. Chcemy, aby odbyły się: 

 cykl wydarzeń muzycznych; 

 spektakl teatralny; 

 wystawa dzieł Absolwentów. 
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Czy jest to zamknięta lista? Na pewno nie. Jeżeli macie ochotę coś zrobić, zaangażować się w jakiś ważny dla Was 
projekt, jesteśmy otwarci na wasze propozycje. Włączcie się z pomysłami i ich wykonaniem. Im więcej nas i im 
ciekawsze pomysły, tym bardziej spektakularne będą obchody 150-lecia Piątki. 

Rok Jubileuszowy chcemy zamknąć uroczystą akademią i wieczorną galą, może nawet w postaci Światowego Zjazdu 
Absolwentów VLO, w czerwcu 2022 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.  http://icekrakow.pl/  

Czym byłby Jubileusz bez upamiętnienia Księgą Jubileuszową? 

Tu zadanie jest ze wszech miar trudne, gdyż mamy wysoko postawioną poprzeczkę poprzez wydawnictwo 
zrealizowane pod redakcją Grzegorza Małachowskiego z okazji Jubileuszu 130-lecia. Przed nami ogromne wyzwanie, 
wymagające wysiłku i zaangażowania wielu. 

Planowane jest również rozpoczęcie cyklu filmów o ważnych dla Szkoły postaciach. Pierwszym filmem cyklu ma być 
wywiad z prof. Barbarą Tischner. 

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej, linki podane są poniżej przy opisie zaawansowania 
realizacji naszych zamierzeń. 

 

Patronat Honorowy. 

Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski zgodził się objąć obchody naszego Jubileuszu swoim 
patronatem honorowym.  

Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi! 

(https://saip.pl/150-lat-vlo-patronat-honorowy-jubileuszu/; 
https://www.facebook.com/saipvlo/posts/2960243730931580). 

 

Komitet Honorowy. 

Ukonstytuował się również Komitet Honorowy Jubileuszu (https://saip.pl/150-lat-vlo-komitet_honorowy/), w skład 
którego wchodzą znamienici Absolwenci: Przewodniczący - prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld oraz Członkowie: 
prof. zw. inż. arch. Witold Cęckiewicz, prof. dr hab. Inż. Jerzy W. Niewodniczański, prof. dr hab. Andrzej Nowak, 
prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, prof. dr hab. Stanisław Rodziński oraz maestro prof. Antoni Wit. Więcej znajdziecie 
tutaj:  

https://saip.pl/profesor-adam-daniel-rotfeld-przewodniczacym-komitetu-honorowego-obchodow-jubileuszu-150-
lecia-vlo/1074/;  
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https://saip.pl/komitet-honorowy-obchodow-150-lecia-vlo-rosnie-w-sile/1100/;  

https://www.facebook.com/saipvlo/posts/2646851838937439;  

https://www.facebook.com/saipvlo/posts/2610659802556643;  

https://www.facebook.com/saipvlo/posts/2530566307232660;  

https://www.facebook.com/saipvlo/posts/2510808562541768.  

 

Wielcy tego Świata - Zakładowi. 

Otrzymaliśmy też błogosławieństwo papieskie z okazji 150-lecia.  

https://www.facebook.com/saipvlo/posts/2954652124824074; 

oraz osobiste gratulacje od Rektora Uniwersytetu Harvarda Pana Lawrence’a Bacow: 

https://www.facebook.com/saipvlo/posts/2992222597733693.  

Spodziewamy się listów okolicznościowych i gratulacji od światowych przywódców politycznych i duchowych. 

 

Na jakim etapie są przygotowania? 

 Światowy Zjazd Absolwentów/Dzień Jubileuszowy  

https://saip.pl/150-program-swiatowego-zjazdu/ 

Uzyskaliśmy wsparcie Prezydenta Miasta Krakowa, dzięki któremu będziemy mogli spotkać się w centrum 
Kongresowym ICE. Jest to miejsce szczególne, idealnie pasujące od naszego zamierzenia. Oczywiście, obok 
dostępności samego obiektu, ważnym jest też zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi, cateringu, programu 
artystycznego itp. W ICE mają odbyć się dwa wydarzenia: dopołudniowa Akademia, przeznaczona głównie 
dla Absolwentów, Uczniów, Nauczycieli i Przyjaciół Zakładu oraz wieczorna uroczysta Gala, na którą zapraszamy 
już teraz Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zakładu, wraz z osobami towarzyszącymi. Wciąż pracujemy, mamy 
obiecany udział wielu naszych Absolwentów w wydarzeniach. Reżyserią wydarzenia obiecał zająć się Rafał Dziwisz, 
aktor i reżyser, udział potwierdzili Michał Łanuszka, Robert Makłowicz, Grzegorz Turnau oraz Jacek Wójcicki. 

Wstępnie swój udział możecie zgłosić tutaj: http://cl-vlo.pl/ankieta. 
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W przerwie pomiędzy dwoma wydarzeniami w centrum ICE będzie możliwe odwiedzenie Szkoły, która z tej okazji 
otworzy swoje podwoje dla powracających w jej mury niegdysiejszych uczniów, jak również oficjalne lub mniej 
oficjalne jubileuszowe spotkania klasowe. 

Byłoby wspaniale, gdyby ci z Was, którzy są „zwierzętami scenicznymi” również zaangażowali się w to wydarzenie.  

Obok wydarzeń samego Dnia Jubileuszowego, chcemy podjąć się realizacji wydarzeń towarzyszących, 
tj. konferencji naukowo-biznesowo-artystycznej, capstrzyku, czy biegu charytatywnego połączonego z piknikiem.  

Czy nam się to wszystko uda?  

Cóż, dużo zależy od waszego zaangażowania, zarówno organizacyjnego jak i finansowego.  

 Księga Jubileuszowa  

https://www.facebook.com/saipvlo/posts/2938822443073709 

Stworzyliśmy konspekt Księgi, więcej o treści Księgi możecie znaleźć pod linkiem: https://saip.pl/150-lat-vlo-
ksiega-jubileuszowa/. Cały konspekt jest bardzo obszernym dokumentem, mającym charakter roboczy i nie jest 
prezentowany publicznie.  

W ramach Księgi przewidziane jest kilka rozdziałów, do tworzenia niektórych z nich zapraszamy Was serdecznie, 
a to: 

o Alfabet Piątki: dykteryjki, historie ze czasów szkolnych, mniej lub bardziej poważne, luźne, wesołe i straszne, 
jakie kto pamięta, ułożone w kolejności alfabetycznej. W obecnej chwili w Alfabecie jest około 50 wpisów, 
z różnych okresów. 

Ci z Was, którzy chcą przesłać nam swoje wspomnienia, mogą to zrobić, wysyłając je na adres poczty 
elektronicznej CL-VLO_Ksiega@outlook.com. Ważnym jest, byście nie bali się pisać – każde wspomnienie jest 
dobre (nie ważne czy długie, czy krótkie), a zespół redakcyjny chętnie wspiera autorów w zakresie 
poprawności językowej i stylistycznej. 

o Z radością przyjmiemy również dłuższe teksty, czy to wspomnienia z czasów szkolnych, czy opisy ciekawych 
wydarzeń związanych ze Szkołą, szkolnymi organizacjami, wymianami itp. Wasza wyobraźnia (jako 
Absolwenci VLO macie ją wyjątkowo bogatą), jest tak naprawdę jednym z dwóch ograniczeń, obok oczywiście 
nierozerwalnego związku wypowiedzi z Zakładem. Forma dowolna – od komiksu, przez esej, po wywiad. 
Przesyłacie je nam na adres poczty elektronicznej CL-VLO_Ksiega@outlook.com. 

o Szukamy ciekawych zdjęć, skanów dokumentów, rysunków itp. do ilustracji Księgi, możecie je nam przekazać 
na adres poczty elektronicznej CL-VLO_Ksiega@outlook.com. 
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o Otrzymaliśmy olbrzymie wsparcie ze strony redaktora poprzednich Ksiąg Jubileuszowych, Grzegorza 
Małachowskiego w zakresie niektórych treści, głównie o charakterze historycznym, za co szczególnie gorąco 
Grzegorzowi dziękujemy. 

o Część treści tworzona jest przez obecnych uczniów VLO, ich zaangażowanie, poparte wskazówkami i wiedzą 
kadry pedagogicznej pozwala mieć nadzieję, że otrzymamy wartościowy materiał. Młodzież opracowuje 
niektóre, wybrane biogramy w ramach programu „150 biogramów na 150-lecie VLO”, jak również 
przeprowadza wywiady z wybitnymi Absolwentami.  

 Cykl wydarzeń muzycznych  

https://saip.pl/150-lat-vlo-cykl-wydarzen-muzycznych/ 

Jak już pisaliśmy na wstępie, Jubileusz ma rozpocząć się koncertem w Filharmonii Krakowskiej. Obecnie pracujemy 
nad tą możliwością, a nie jest to łatwe, gdyż publiczne instytucje kultury są w ciężkiej, związanej z pandemią, 
sytuacji. Wraz z rozwojem zdarzeń będziemy starali się Was o postępach informować. 

Obok głównego koncertu chcemy zorganizować cykl mniejszych wydarzeń, najprawdopodobniej w Auli Florianka 
oraz w jednym z kościołów.  

 Spektakl teatralny „Clowni”  

https://saip.pl/150-lat-vlo-spektakl-teatralny-clowni/ 

Wszystko zależy od dalszego przebiegu pandemii i jej fal, które nas będą zalewały. Jeśli się uda, to już na jesieni 
ruszą przygotowania do spektaklu.  

 Absolwencka Ekspozycja Dzieł Wszelakich  

https://saip.pl/150-absolwencka-ekspozycja-sztuk-wszelakich/ 

Tu niestety, jak dotąd, ponieśliśmy największą klęskę. Nie udało nam się, mimo wysiłków, zainteresować żadnej 
z miejskich czy też wojewódzkich instytucji kultury współpracą ze Stowarzyszeniem. Niestety pandemia mocno 
nadwyrężyła budżety tych instytucji. To wielka szkoda. Zarówno dorobek historycznych, jak i współczesnych 
Absolwentów związanych z szeroko pojętymi sztukami wizualnymi jest ogromny i wart ukazania. Nie mamy 
widoków na niekomercyjny dostęp do przestrzeni wystawowej. Trudno nam jest również pozyskać mecenasów 
dla tego projektu. W tym przypadku wszystko leży w waszych rękach, jeżeli znajdą się wśród Was chętni 
do zaangażowania organizacyjnego lub finansowego, to będziemy mieli wspaniałą okazję do podziwiania 
absolwenckich osiągnięć! 

 Wywiad z Profesorem Zakładu  

https://saip.pl/150-lat-vlo-wywiad-prof-tischner/; 
https://www.facebook.com/saipvlo/posts/2891180477837906 
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Zamysłem tego projektu jest zapoczątkowanie serii wywiadów filmowych z ważnymi dla Absolwentów i Zakładu 
osobami. Pierwszą osobą wybraną do nagrania wywiadu została prof. Barbara Tischner. W tym przypadku, dzięki 
hojności wielu z Wychowanków Pani Profesor, mamy zapewnione finansowanie. Czekamy tylko na dogodne 
warunki do wykonania nagrania. Możecie zaangażować się w kontynuację projektu przygotowując własny 
dokument o waszych Profesorach. 

 

Finanse – Mecenat. 

Istotną częścią przygotowań do Jubileuszu są jego finanse. Do tej pory w różnej formie wsparło nas kilka osób 
i instytucji https://saip.pl/150-lat-vlo-mecenat-jubileuszu/ ): 

 Urząd Miasta Krakowa – wsparcie finansowe wydania Księgi Jubileuszowej; 

 w kategorii „Mecenas rozdziału Księgi Jubileuszowej”: 

o firma Ichemad Profarb – polski wiodący producent aparatury chemicznej  

(https://ichemad-profarb.com/; https://www.facebook.com/saipvlo/posts/2944072612548692; 

o firma 7R Logistics – polski wiodący deweloper i operator przestrzeni magazynowych 

(https://www.7rsa.pl/; https://www.facebook.com/saipvlo/posts/2979367715685848); 

o firma Dragon – polski producent chemii budowlanej, motoryzacyjnej, dekoracyjnej  

(http://www.dragon.com.pl/; https://www.facebook.com/saipvlo/posts/2978852762404010). 

 Darczyńcy nazwani: Pani Ewa Szefer; 

 Anonimowi Darczyńcy - owszem są i tacy! Nie podajemy ich danych, gdyż o to nas poprosili! 

Serdecznie dziękujemy tym, którzy wsparli nas finansowo umożliwiając rozpoczęcie pracy nad Jubileuszem.  

 

Czy to wystarczy? 

Niestety nie! Wciąż mamy większe plany niż zgromadzony budżet, dlatego też bardzo serdecznie prosimy, by każdy 
z Was, chcący się zaangażować finansowo, w dowolnej wysokości, skontaktował się z nami (mail: sa@v-lo.krakow.pl), 
na pewno się porozumiemy.  Z góry dziękujemy za Waszą hojność! Wciąż są jeszcze dostępne „najbardziej chodliwe” 
prestiżowe tytuły „Mecenasa Rozdziału Księgi Jubileuszowej”! 
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Na koniec. 

Kiedy dostaniecie następny Biuletyn? Nie wiadomo, zależy kiedy uda się nam go napisać… ale będziemy się starać! 
Bieżące informacje są publikowane na Facebook’u (https://www.facebook.com/saipvlo) oraz stronie www 
Stowarzyszenia (https://saip.pl/; https://saip.pl/150-lat-vlo/). 

Prosimy o śledzenie tych wiadomości na bieżąco, komentowanie, lajkowanie i udostępnianie dalej. Niech jak najwięcej 
absolwentów i sympatyków naszej szkoły wie, że Jubileusz się szykuje! 

Prosimy też, Prześlijcie tę informację do waszych znajomych z czasów szkolnych (i nie tylko). Zapraszamy wszystkich 
Absolwentów do udziału. Niestety nikt, ani Szkoła, ani Stowarzyszenie, nie dysponuje listą teleadresową Absolwentów. 
Jeżeli chcemy się wszyscy spotkać, musimy się wzajemnie poinformować. Swoje dane można pozostawić pod tym 
linkiem: https://saip.pl/150-lat-v-lo-formularz-rejestracja/. 

Nasuwa się pytanie: Czy damy radę?  Odpowiedź jest jedna:  Tak, damy radę!  Ale z Waszą pomocą. 

Pozdrawiamy Was gorąco i już zapraszamy do udziału w wydarzeniach Jubileuszu! 

 

Za Komitet Organizacyjny Jubileuszu i Zarząd SAIP VLO, 

 

Marek Kordylewski 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

Jubileuszu 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego 
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 

Piotr Czekaj 
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 

V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta 
Witkowskiego w Krakowie 



 

JUBILEUSZ 150-LECIA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE 
Komitet Honorowy: 
Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld  
prof. zw. inż. arch. Witold Cęckiewicz 
prof. dr hab. inż. Jerzy W. Niewodniczański 
prof. dr hab. Andrzej Nowak 

prof. dr hab. Krzysztof Pałecki  
prof. dr hab. Stanisław Rodziński 
prof. Antoni Wit 

www: cl-vlo.pl 
 

 

Patronat Honorowy:  
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA  
PROF. DR HAB.  
JACEK MAJCHROWSKI 

 

 

ORGANIZATORZY: 
V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 
oraz 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół  V Liceum Ogólnokształcącego 
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 
Organizacja Pożytku Publicznego 
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