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Kolęda w Kolegium 

Po powrocie z przerwy świątecznej, przyjęliśmy 
księdza z wizytą duszpasterską w naszych 

pokojach… 







Kopalna soli 
Kolejnym wydarzeniem było zwiedzanie Kopalni 
Soli w Wieliczce, po której oprowadziła nas, w 

języku angielskim, pani profesor Alicja 
Modzelewska… 





Spotkanie rodziców 
  

 W połowie stycznia, jak co roku, gościliśmy w Kolegium naszych rodziców, którzy przyjechali 
skontrolować nasze postępy w nauce… 



Dla uczniów niekoniecznie był to wesoły dzień…  



Choć niektórzy się nie przejmowali  



Liceum roku 
 Niewiele później, nasze Kolegium zostało ogłoszone Liceum Roku 2015 w rankingu 

„Perspektywy”. 



Zawody pływackie 



Dzień skupienia 
 Pierwszy dzień skupienia w 2016 roku przeżyliśmy w opactwie benedyktynów w Tyńcu... 



Wysłuchiwaliśmy konferencji… 



adorowaliśmy Najświętszy Sakrament… 



oraz braliśmy udział w Mszy Świętej. 



Gość 
 W lutym przeżyliśmy spotkanie z wyjątkowym gościem – Szymonem Hołownią, który opowiadał 
nam o swojej działalności misyjnej w Afryce. 





Rekolekcje 
 Wielki Post to czas rekolekcji szkolnych, które tradycyjnie przeżywaliśmy w ośrodku w Dursztynie... 



Poświęcaliśmy dużo czasu na modlitwę… 



…ale znaleźliśmy także czas na relaks… 



…i na spacery po pięknej, górskiej okolicy. 



Zawody lekkoatletyczne 



Wyjazdy do teatru 
 Regularne wyjazdy do teatru odbywały się praktycznie w każdym miesiącu szkolnej nauki dla 

grupy chętnych osób.   



Dzień pamięci ofiar Katynia 



Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
 W czasie kwietniowego dnia skupienia, w kościele św. Sebastiana w Wieliczce, odnowiliśmy 

przyrzeczenia złożone w czasie Chrztu Świętego. 





Wizytacja generalna 
 Ważnym wydarzeniem roku 2016 była wizytacja o. Ivana Sesara, który w imieniu Generała 

Zakonu prowadził wizytacje w naszej prowincji 



Otrzymał od nas upominek, który przypomina mu o jego wizycie w Wieliczce. 



Prace wiosenne 
 Wraz z nadejściem wiosny, konieczne było wykonanie prac, które pozwoliły nam na użytkowanie 

boiska przez cały rok… 



Jednemu z wychowawców, br. Jerzemu Wilkowi, przy tych pracach czynnie pomagali kolegiaści 



Wycieczka szkolna 
 Końcem kwietnia, udaliśmy się wraz z częścią Grona Pedagogicznego udało się na wycieczkę szkolną… 



Wzięliśmy udział w Mszy Świętej w sanktuarium maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej… 



Zwiedziliśmy klasztor… 



I wyjechaliśmy kolejką na górę Żar. 



Jednym z ostatnich punktów programu był rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim… 



… oraz zwiedzanie klasztoru w Kętach 



Zakończenie roku dla klasy III 
 Swoją edukację w Kolegium zakończyła sześcioosobowa grupa z klasy trzeciej. 



W szkolnej kaplicy, w ich intencji została odprawiona Msza Święta… 



Klasa II przygotowała też spektakl teatralny dla swoich starszych kolegów… 





Swoje podziękowania dla wychowawców, za trzyletnie kształcenie swoich dzieci, wystosowali także rodzice… 



…a absolwenci wyrazili swoją wdzięczność wobec każdego nauczyciela. 



Uroczystość św. Stanisława 
 8 maja to uroczystość św. Stanisława. W procesji z Wawelu na Skałkę brała udział delegacja 
sztandarowa z naszej szkoły… 





Majówki na Campus Misericordiae 
 W każdą niedzielę miesiąca maryjnego, udawaliśmy się na Brzegi, by tam odśpiewać litanię 

loretańską i pieśni ku czci NMP… 





Solne Uwielbienie  

Już trzeci raz odbyło się w 
Wieliczce Solne Uwielbienie. 

Wzięli w nim udział m.in. Janusz 
Radek i Natalia Niemen.  



Wycieczka na Słowację  

W wolny wiosenny weekend, część uczniów 
wyjechała z ojcami na wycieczkę na 
Słowację... 



W drodze na szczyt, zahaczyli o Jaskinię 
Bielską… 



…a na górze czekały na 
nich przepiękne widoki 



Wycieczka do Budapesztu  
Podróż do Budapesztu trwała nieprzeciętnie dłużej, niż 
zwykle… 

…z powodu postoju w rożnych pięknych miejscach. 



Zwiedzaliśmy miasto Vac…  



… aż w końcu 
wjechaliśmy do 
stolicy Węgier. 





… i spędziliśmy tam cały weekend, w 
towarzystwie swoich kolegów oraz 
Grona Pedagogicznego. 



Brat Elia 
 Sanktuarium Wielickie zostało także nawiedzone przez brata Elię – charyzmatyka, który 
przyjechał złożyć świadectwo wobec licznie zgromadzonych pielgrzymów. Byliśmy obecni przy 
tym wydarzeniu. 



Święto szkoły  
Św. Antoni z Padwy, którego czcimy w liturgii 13 
czerwca, jest głównym Patronem naszej szkoły. 
Obchodziliśmy jego wspomnienie, które zarazem 
jest świętem szkoły. 



Zakończenie roku szkolnego 2015/ 2016 

Nadszedł czas upragnionego 
odpoczynku. Zakończenie roku 
szkolnego rozpoczęło się od 
uroczystej Mszy Świętej pod 
przewodnictwem naszego 
absolwenta – neoprezbitera, o. 
Martyniana Czechowskiego.  



Ojciec Rektor wręczył nam świadectwa, a niektórym także 
dodatkowe nagrody za dobre wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie. 



Zwieńczeniem całej uroczystości był wspólny obiad. 



Światowe Dni Młodzieży  

W lipcu, część uczniów włączyła się w 
przygotowania do ŚDM. Rozpoczął się czas 
intensywnej pracy. 



Nawet nasz klasztor został na tą okoliczność odpowiednio przygotowany. 



Przed centralnymi uroczystościami odbyliśmy 
odprawę na Campus Misericordiae, mającą 
nas przygotować do dobrego wypełnienia 
naszych zadań. 



iii… 

Zaczęło się!  



W Kolegium gościła grupa z Izraela 
oraz Chin.   



Nasze miejscówki znajdowały się w sektorze VIP 



… i to wśród takich osobistości, jak prezydent RP! 

…. nie wspominając nawet o samym Papieżu. 









Znalazł się nawet czas na zrobienie sobie „selfie” z pierwszą damą RP  



Odpust Porcjunkuli  

Nawet w sierpniu, zaraz po Światowych Dniach 
Młodzieży, kolegiaści zgromadzili się w Wieliczce, by 
wziąć udział w odpuście Porcjunkuli. 



Zaangażowali się, przygotowując uroczystą oprawę liturgiczną na ten dzień 



Nowy rok szkolny  

Niestety czas radości i wypoczynku 
szybko się skończył. 

 

W dniu 1 września, uroczystą Mszą 
Świętą  pod przewodnictwem Ministra 
Prowincjalnego Ojca Rufina Maryjka 
OFM, zainaugurowano nowy rok 
szkolny 2016/17. 



Trzecia rocznica śmierci Dawida Korneckiego 

Co roku wspominamy tragiczne wydarzenie, w wyniku 
którego poniósł śmierć absolwent naszej szkoły, Dawid 
Kornecki. 



Prelekcja biskupa Rysia 
Mieliśmy także okazję wysłuchać prelekcji bpa Grzegorza Rysia na temat charyzmatu św. 

Franciszka. 



Dzień skupienia  
Już w nowym gronie pierwszoklasistów, wrześniowy dzień 
skupienia przeżyliśmy w klimacie Światowych Dni 
Młodzieży – na Campus Misericordiae. 



Razem z księdzem Andrzejem, ojcem 
duchownym kolegium, odwiedziliśmy miejsce 
spoczynku papieża Franciszka na Brzegach. 



Na koniec, w szkolnym ogrodzie posadziliśmy drzewko, 
które stało przy ołtarzu na „Campus Misericordiae“ i 
akurat zasłaniało nam papieża  



Jesienne sprzątanie   



Ślubowanie klas pierwszych 

Niewiele później, uczniowie klasy I 
złożyli ślubowanie i uroczyście stali się 

członkami naszego Kolegium.  



Wycieczka kl. III do Warszawy  

Jak co roku, tradycyjnie klasa III 
wybrała się na wycieczkę do stolicy 
Polski – Warszawy. 



Zwiedzili muzeum Powstania Warszawskiego… 

… oraz byli w telewizyjnym studio 





Dzień nauczyciela  

W ramach szkolnych 
obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej, włączyliśmy się w 
akcję narodowego czytania 
„Quo vadis” H.Sienkiewicza i 
przeprowadziliśmy ją w 
naszym Kolegium. 



INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO WSD 

Nawiedziliśmy także Wyższe Seminarium 
Duchowne, gdzie razem z alumnami 
inaugurowaliśmy ich rok akademicki. 





OBCHODY 98. ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada reprezentanci naszego liceum brali 
udział w obchodach upamiętniających kolejną 
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 



Spektakl o życiu św. s. Faustyny 
 By przybliżyć postać Apostołki Miłosierdzia – siostry Faustyny Kowalskiej, kolegiaści zredagowali 

scenariusz oraz wystawili przedstawienie teatralne, poświęcone jej życiu. 



Rodzice Prezydenta 
 Z okazji solidarnościowej Mszy Świętej w intencji prezydenta Andrzeja Dudy, przyjechali do 

wielickiego sanktuarium jego rodzice. Znaleźli także czas na spotkanie z kolegiastami. 



Grudniowy dzień skupienia 
 Ostatni, przedświąteczny już dzień skupienia, przeżywaliśmy w atmosferze 
przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Zadanie, które otrzymaliśmy od o. 
Rektora było ciężkie: mieliśmy odszukać chrześcijańskie motywy Świąt Bożego 
narodzenia w obrębie krakowskiego rynku. 



Porządki przedświąteczne 
 Kolegium na czas świąt nie może być brudne. Ostatnie kilka dni przed 
przerwą od nauki to zawsze czas na wykonanie generalnych 
porządków. 



Opłatek u kardynała  
 Wszyscy przedstawiciele szkół katolickich z terenu Archidiecezji Krakowskiej, co roku przed 

świętami gromadzą się w pałacu biskupim metropolity krakowskiego, by tam złożyć mu 
najlepsze życzenia bożonarodzeniowe. 



Wigilia szkolna  
 Ostatnim wydarzeniem każdego roku jest wigilia szkolna, którą przezywamy w gronie uczniów, 

nauczycieli, przedstawicieli władz miejskich oraz licznie zgromadzonych absolwentów.  



Wzięliśmy udział w Mszy Świętej, której przewodniczył o. Prowincjał… 



Klasa III przygotowała jasełka… 



Połamaliśmy się opłatkiem… 



I spożyliśmy wieczerzę wigilijną. 





Koniec 


