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Drodzy Absolwenci!
We wrześniu rozpoczął się jubileuszowy rok szkolny, kolejny, już stopięćdziesiąty, od założenia Zakładu przez Jego
Cesarsko-Królewską Mość Franciszka Józefa I. Kontynuujemy więc naszą pracę nad godnym jego (Roku
Jubileuszowego) uświetnieniem m.in. przesyłając Wam niniejszy Biuletyn Informacyjny. Tym razem naszym celem jest
zachęcenie Was do udziału w tworzeniu Księgi Jubileuszowej. Zatem zajmiemy się właśnie tym obszarem.

Księga Jubileuszowa
Dla przypomnienia: 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.
o

Jednym z nieodzownych elementów publikacji takiej, jak Księga Jubileuszowa, jest pokazanie osiągnięć
Absolwentów. W tym celu przygotowaliśmy prosty formularz pozwalający na zgłoszenie siebie do sekcji
opisującej nasze osiągnięcia jako Absolwentów VLO.
Możecie napisać o sobie wszystko, oczywiście w granicach rozsądku, zgodnie z maksymą dyr. Stefanowa
„wszystko można, co nie można, byle z wolna i ostrożna”… Możecie napisać, że dostaliście nagrodę Nobla.
Lub Lenina. Możecie napisać, że zbudowaliście kolej w Andach lub metro we Władywostoku. Możecie
napisać, że jesteście najlepszym lekarzem leczącym stulejki metodą wymrażania. Albo scenografem
radiowym. To, że weszliście na K5 lub zaglądnęliście do Rowu Mariańskiego. Możecie również po prostu
napisać: Szczęśliwy absolwent Piątego Zakładu.
Każde osiągnięcie, byle prawdziwe, warte jest wymienienia w naszej Księdze. Postaramy się zmieścić
wszystkie.
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Zgłoszenia przyjmujemy pod linkiem: https://saip.pl/150-lat-vlo-formularz-biogramy/.
W tym miejscu musimy zaznaczyć, iż ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów RODO nie będziemy
mogli zamieścić listy Absolwentów. W związku z tym, by umożliwić wszystkim chętnym obecność w Księdze,
serdecznie zapraszamy do wpisywania się pod powyższym linkiem. Każdy sam może zdefiniować swój wpis,
dla nas osiągnięciem jest to, że jesteśmy Absolwentami Zakładu i szczęśliwymi ludźmi 😊. W ten sposób
każdy z nas może zagościć w Księdze Jubileuszowej na wieki.
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 – wpisy od kilku zdań, po kilka stron tekstu są mile widziane), a zespół
redakcyjny chętnie wspiera autorów w zakresie poprawności językowej i stylistycznej.
Poniżej macie próbkę możliwości:
„Z – ZUPA NYLONOWA
Niejaki Oczkoś z niejakim Cuplem z "e" klasy (matura 1989, nazwiska przestępców znane Redakcji), zasłynęli
miedzy innymi "doprawieniem" za pomocą starych trampek słynnej "zupy nylonowej" (na bazie grysiku,
zwanego w reszcie Polski kaszką manną) przygotowywanej w Kantynie Zakładowej, przez nieodżałowany
elitarny zespół kuchenny pod dyrekcją madame Wałek. Były „pewne nieprzyjemności”, ale jak zawsze
na wysokości zadania stanął świętej pamięci XV Kierownik V Zakładu Mieczysław S. Obaj przestępcy
niezwykle mile wspominają "karę", jaka została im wyznaczona, to znaczy oddzielanie zgniłych ziemniaków,
w piwnicy Zakładu, od zdrowych, ponieważ mogli to ważne zadanie wykonywać w godzinach zajęć szkolnych.

Jak niewiele trzeba aby innym wskazać ich powołanie dziejowe.„
Tekst powstał na podstawie wspomnień Stanisława Pietrasa i Piotra Oczkowicza (1989, IVE).
Ślijcie więc swoje „dzikie historie” do nas na adres CL-VLO_Ksiega@outlook.com czym prędzej. Musimy
zrobić wszystko, by nasza Księga Jubileuszowa nie była nudna, jak przysłowiowe flaki z olejem, tak jak się to
zdarza w przypadku innych instytucji oświatowych. Zapraszamy wszystkich do tworzenia ALFABETU PIĄTKI –
rozdziału Księgi, w którym umieścimy wszelkie możliwe, lecz cenzuralne, opowieści dziwnej treści, prosto
z życia wzięte.
Dopuszczamy również wspomnienia w formie komiksowej, byleby można było je przypisać do litery. 😉
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Wymienieni wyżej przestępcy Zakład chwalebnie ukończyli i, jak domniemywa XVI Kierownik Zakładu,
zapłodnili zainteresowaniami kuchennymi m.in. R. Makłowicza i A. Starmach.
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o

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

Inicjatorem pomysłu jest Ziemowit Obłąkowski a.k.a. Ziemek.
o

Aby Księga oddawała w pełni charakter naszej społeczności potrzebne są wasze wspomnienia z czasów
szkolnych. Z radością przyjmiemy dłuższe teksty, czy to wspomnienia z czasów szkolnych, czy opisy ciekawych
wydarzeń związanych ze Szkołą, szkolnymi organizacjami, wycieczkami, obozami, wymianami zagranicznymi
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. Nie czekajcie, każde wspomnienie jest cenne! Wielu już nam je przesłało, nie
może zabraknąć też Waszych.

o

Zastanówcie się, czy nie chcecie opublikować w Księdze biogramów, wspomnień lub informacji o znanych lub
bliskich wam Absolwentach, czy też Profesorach Zakładu. Równie chętnie przyjmiemy takie teksty. Wielu
z nas jest drugim lub trzecim pokoleniem wychowanym przez V Zakład, wielu miało swoich mentorów lub
przewodników pośród Absolwentów. Niektóre, z otrzymanych już prac, zaskakują, na twarzach czytających
pojawia się zdziwienie: „ten też był z Piątki?”. Ano był, jak wielu innych. Nie zapomnijmy o nich. Przesyłacie
nam swoje teksty na adres poczty elektronicznej CL-VLO_Ksiega@outlook.com.

o

Jesteśmy otwarci na teksty naukowe lub popularnonaukowe związane tematycznie z V LO. Otrzymaliśmy już
kilka, są niezwykłe i pokazują ciekawe spojrzenie na naszą Szkołę. Warto pochwalić się swoimi
spostrzeżeniami. 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. Jeżeli macie swoje kroniki klasowe, dowolne
druki ulotne, humor zeszytów lub cokolwiek innego, co może oddać charakter naszej Szkoły, nie ociągajcie
się, wyślijcie to nam.

Termin składania tekstów: 15 listopada 2021 r. Spieszcie się!

Za Komitet Organizacyjny Jubileuszu i Zarząd SAIP VLO,
Marek Kordylewski
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Zapraszamy wszystkich do włączenia się w prace Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 150-lecia V Liceum
Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
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