
 
 

 
 



 
Drodzy Absolwenci i Przyjaciele! 

W sobotę, 14 stycznia 2023 r., miało miejsce ostatnie publiczne wydarzenie kończące obchody Jubileuszu 150-lecia naszej Szkoły.  
 Tym wydarzeniem był podwójny premierowy seans filmowy w Kinie Kijów. Projekcja filmów została poprzedzona wręczeniem oficjalnych 
podziękowań dla osób, które szczególnie przyczyniły się do pomyślnego przebiegu obchodów Jubileuszu. 
 Wyróżnieni decyzją Walnego Zgromadzenia SAiP z dnia 15 listopada 2022r. za zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V 
Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w związku z Jubileuszem 150-lecia V LO zostali:  
Jarosław Bielewicz, Agata Brezdeń, Marcin Buś, Piotr Czekaj, Marek Kordylewski, Piotr Kuc, Stanisław Pietras, Tomasz Pilikowski, Jakub Rawski, 
Mariusz Süss, Artur Wabik, Paweł Wójcik oraz Joanna Zygmunt.  Niestety Piotr Kuc i Tomasz Pilikowski odeszli w zeszłym roku i wyróżnienia 
zostały im przyznane pośmiertnie. 
 Z kolei w dniu 6 grudnia 2022r. Zarząd SAiP postanowił wyróżnić  za zaangażowanie w Jubileusz 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. 
Augusta Witkowskiego w Krakowie następujące Koleżanki i Kolegów:  
Wojciecha Bonowicza, Przemysława Czaję, Konrada Glosa, Wiktora Herziga, Zuzannę Hwang, Grzegorza Jankowicza, Ewę Kieres – Pasek, Jakuba 
Kosiniaka, Małgorzatę Krzysicę, Piotra Lewickiego, Michała Łanuszkę, Janusza Maniaka, Ziemowita Obłąkowskiego, Mateusza Otrębę, Martę A. 
Urbańską, Magdalenę Wadowską, Zofię Weiss, Jacka Wójcickiego oraz Beatę Zubę. 
 Oczywiście powyższe dwie listy nie przedstawiają wszystkich, którzy na różnych etapach byli zaangażowani w pracę nad wspólnym sukcesem. 
Wszystkim, bez wyjątku, serdecznie dziękujemy! 

 Filmy związane z Jubileuszem są dostępne na kanale YouTube Stowarzyszenia: 
• Wywiad z prof. Zakładu – prof. Barbara Tischner: https://www.youtube.com/watch?v=cqU4GZEPcoU; 
• Reportaż z Jubileuszu 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie: 

https://www.youtube.com/watch?v=u8haYtM4pWM. 
Jeżeli chcielibyście prześledzić całą Galę od początku do końca lub uważnie się wsłuchać raz jeszcze w wykład Profesora Rotfelda, udostępniamy 
również linki do tych nagrań: 

• Gala Jubileuszowa 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie: https://www.youtube.com/watch?v=-
A6NkEp1plk&t=21s; 

• Wykład jubileuszowy wygłoszony przez prof. Adama Daniela Rotfelda: https://www.youtube.com/watch?v=EtU6Xr8Di84. 
Na naszym kanale YouTube można też obejrzeć inne materiały jubileuszowe. 
 Przypominamy, że cały czas możecie kupować księgę jubileuszową „150 lat Zakładu”. Link do zamówień: https://saip.pl/zamowienie-ksiegi-150-
lecia-v-zakladu/2045/. Księgę będzie można zamawiać tylko do dnia 28 stycznia 2023 r. 
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 W tym roku chcemy jeszcze zebrać materiały i wydać publikację pojubileuszową. Serdecznie zapraszamy do współpracy w tym zakresie. Prosimy 
o teksty, zdjęcia czy też inne materiały graficzne. Możecie się z nami kontaktować w tym celu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
sa@v-lo.krakow.pl. 
 Serdecznie dziękujemy również naszym Mecenasom i Sponsorom, bez Was wydarzenie nie doszłoby do skutku.  
 

Wkrótce prawie wszyscy będziemy musieli oddać cesarzowi co cesarskie, tj. rozliczyć nasze PIT-y. Przy tej okazji wpiszcie nas jako beneficjenta 
waszego 1,5% podatku dochodowego. Was to nic nie kosztuje, a Stowarzyszeniu pozwala realizować swoje statutowe cele. Więcej informacji jest 
tutaj: https://saip.pl/jeden-procent/.  
 Jednocześnie prosimy Was o zarezerwowanie czasu wieczorem dnia 20 maja 2023 r. („save the date”). W tym dniu planowany jest doroczny Bal 
Absolwentów i Przyjaciół. Więcej informacji wkrótce. 
 Bieżące informacje o naszej społeczności możecie znaleźć na stronie: https://saip.pl/.  
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