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LICEUM I  KOLEGIUM FRANCISZKAŃSKIE  

PW.  ŚW. ANTONIEGO I  BŁ.  KRYSTYNA GONDKA W WIELICZCE  



Kolegiacka kolęda 
 

Podobnie jak w naszych rodzinnych domach,                 
z początkiem roku przyjmujemy księdza, 

odwiedzającego nasze pokoje ze świątecznym 
błogosławieństwem... 







Wywiadówka semestralna 
 Każdego roku, rodzice wszystkich uczniów spotykają się w Wieliczce, by porozmawiać                     

z nauczycielami o szkolnych osiągnięciach swoich synów. 





W planie uwzględniono także prezentację naszych talentów artystycznych… 



…. wspólne kolędowanie   



… oraz zapoznanie rodziców z historią i działalnością Sługi Bożego br. Alojzego Kosiby. 



Mecz siatkówki w Solnym Mieście 
 Z profesorem Wiśniowskim – nauczycielem wychowania fizycznego, braliśmy udział w różnych 

wydarzeniach sportowych, mających miejsce na terenie Wieliczki.  



Koncert charytatywny 
 Podczas koncertu charytatywnego 

organizacji „Dignitas Dolentium”, 
zbieraliśmy ofiary na leczenie osób, 
cierpiących na stwardnienie boczne 

zanikowe. 



Kolędowanie w Rząsce 

 Na zaproszenie proboszcza 
parafii św. Antoniego              

w Rząsce, w tamtejszej parafii 
wystawiliśmy nasze jasełka 

bożonarodzeniowe. 





Remonty w Kolegium 
 My udaliśmy się na ferie zimowe, a w tym czasie nasze pokoje uległy intensywnym pracom 

remontowym. 



Sobota w Inwałdzie 
 Weekendy spędzamy na różne 

sposoby. Kiedy część z nas 
wybiera się do domu, pozostali 

mają możliwość zobaczenia 
różnych ciekawych miejsc 

południowej Polski. 



Niektórzy wybrali się nawet do samego Watykanu  



Styczniowy dzień skupienia 
Pierwszy dzień skupienia w 2017 roku, przeżywaliśmy na terenie klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej. 



Cały dzień, tradycyjnie, był wypełniony modlitwą i skupieniem. Przy okazji poznaliśmy kolejne interesujące miejsce. 





Krakowskie ZOO 
 Kolejnym celem naszych sobotnich wypraw, był krakowski ogród zoologiczny  

 oraz Kopiec Kościuszki. 



Podobieństwa – uderzające! 





Wiosna w Kolegium 



Wychowanie fizyczne 

 Czwartkowe popołudnie 
zawsze spędzamy na sali 
gimnastycznej lub boisku 
sportowym. W naszym 

wykonaniu i przy naszych 
zdolnościach, lekcja 

wychowania fizycznego 
potrafi doprowadzić do 
łez niejedną osobę  



Pół godziny wystarczy, żeby doprowadzić nas do takiego stanu…  



Wyjście w góry 
 Odwiedziliśmy Chochołów. Bynajmniej nie termy, ale tamtejsze górskie szlaki. 







Procesja z Wawelu na Skałkę 

 8 maja wspominamy     
św. Stanisława, który jest 
jednym z patronów Polski 

i głównym patronem 
archidiecezji krakowskiej. 
Jak co roku, na uroczyste 

obchody udała się 
delegacja z naszej szkoły. 





Dzień skupienia u Kamedułów 
 Majowy dzień skupienia odbyliśmy w najbardziej niedostępnym miejscu dla zwykłych śmiertelników                

w Eremie  Kamedułów na Bielanach . 



Miejsce ciekawe i wyjątkowo kontemplacyjne - zarówno w kościele, jak i w przyrodzie. 



Pouczających nauk, udzielił nam ojciec duchowny – ks. Andrzej Gołębiowski SDB. 



Matura 

 Edukację w naszej 
szkole ukończyła 
pięcioosobowa 
grupa uczniów        
z klasy trzeciej.  





Wycieczka szkolna 
 Wycieczka szkolna była wyprawą po takich miejscach, jak opactwo cysterskie w Jędrzejowie, 

Pińczów oraz góra świętej Anny. 



Zwiedziliśmy także synagogę. Program był dodatkowo urozmaicony poprzez przejażdżkę zabytkową linią 
kolejową. 







Pożegnanie klasy trzeciej 
 Co roku w maju odbywa się uroczyste pożegnanie klasy trzeciej.  

 Rozpoczęliśmy je od Mszy Świętej w naszej kolegiackiej kaplicy. 





Później klasa druga w sposób humorystyczne przedstawiła sylwetki naszych absolwentów. 





Centralnym punktem było jednak rozdanie świadectw. Wszystkim udało się, z większym bądź mniejszym trudem, ukończyć 
szkołę  







Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem w szkolnym refektarzu. 



Wycieczka klas I i II 
 Klasa pierwsza i druga udały się na wycieczkę po ziemi przemyskiej. Odwiedziliśmy takie miejsca 

jak Łańcut, Bolestraszyce czy Przemyśl. 







Solne Uwielbienie 

 Jak co roku, byliśmy 
także zaangażowani        

w organizację Solnego 
Uwielbienia w Wieliczce. 



Dzień sportu 
 Niedługo przed zakończeniem roku szkolnego organizowany jest dzień sportu. Zawody odbywają 

się w takich dyscyplinach jak siatkówka, piłka nożna oraz strzały z wiatrówki. 





Zakończenie roku szkolnego 2016/17 
 W końcu nadszedł wyczekiwany przez wszystkich dzień. 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się                
w szkolnej kaplicy Mszą Świętą, po której nastąpiło rozdanie 

świadectw. 





Pożegnaliśmy także o. Szymona Wierzbiaka, który zakończył swoją pracę jako prefekt szkoły. 





Rocznica ŚDM 
 Podczas wakacji, wzięliśmy udział w obchodach 

pierwszej rocznicy Światowych Dni Młodzieży  
na Polach Miłosierdzia. 





 Z tej okazji, wzięliśmy udział w Mszy Świętej, pod przewodnictwem ks. bp. Marka Jędraszewskiego                       
w sanktuarium św. Jana Pawła II. 





Wakacyjne remonty  
 Podczas gdy my odpoczywaliśmy od nauki, w naszej szkole 

trwały remonty. 



Wymienione zostały łóżka oraz zamontowano rolety. Do naszej salki rekreacyjnej 
wprowadziły się także rybki  



Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 

  

 1 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/18. 
W gronie naszych uczniów oraz profesorów 

wzięliśmy udział w Mszy Świętej, której 
przewodniczył o. prowincjał Jacek Koman OFM. 
Wykład inauguracyjny wygłosił o. Leon Knabit 

OSB, benedyktyn z Tyńca. 











Dzień skupienia 

 Pierwszy dzień skupienia            
w nowym roku szkolnym, 
przeżyliśmy w domu oraz 

kościele św. Jacka na Jamnej. 
Poprowadził go                            

o. Grzegorz Chomiuk OFM.  





Wspólnie odmówiliśmy także 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego, 
na dużym różańcu, znajdującym 
się w tamtejszych, dominikańskich 
ogrodach. 



Wracając, wstąpiliśmy do klasztoru i kościoła w Zakliczynie.  



Grillowanie 

 W kolegium sezon grillowy trwa  
w najlepsze – nawet               
pomimo jesieni  





Ślubowanie klasy I 
 Na wieczornej Eucharystii, 9 nowych uczniów naszej szkoły złożyło 

ślubowanie. Po liturgii, spotkaliśmy się na uroczystej kolacji. Zjawili się 
rodzice uczniów, nauczyciele oraz ojcowie z wielickiego klasztoru. 







Wizyta w teatrze im. Juliusza Słowackiego 

 W niedzielne popołudnie 
mieliśmy przyjemność 

zwiedzać teatr im. Juliusza 
Słowackiego. Poznaliśmy jego 

historię oraz odwiedziliśmy 
miejsca, które na zazwyczaj są 

dostępne wyłącznie dla 
aktorów.  



Historię każdego interesującego miejsca, przedstawił nam 
oprowadzający nas przewodnik. 





Telewizja  
 Nasza szkoła miała zaszczyt wziąć udział w programie pt. ,, Ze szkolnej ławki” wyemitowanym    

17 października na kanale TV Trwam. 



Program opowiadał o naszym codziennym życiu w internacie… 



… ale pokazał także 
rzeczywistość szkolną. 



Wycieczka III klasy  
 Klasa III, wraz z Ojcem Rektorem oraz Wychowawcą, udała się na wycieczkę do Warszawy.  



Wśród zwiedzanych obiektów, znalazły się takie miejsca jak Łazienki, 
Pałac Kultury i Nauki, Kancelaria Premiera RP oraz Sejm Rzeczpospolitej. 



Obserwowaliśmy także zmianę warty przy grobie Nieznanego Żołnierza. 



Ostatniego dnia odwiedziliśmy budynek 
Telewizji Polskiej, z której transmitowano na 
żywo program „Między Ziemią a Niebem”. 



Święto Edukacji Narodowej 
 Obchodząc Święto Edukacji Narodowej, wraz z nauczycielami, włączyliśmy się do akcji narodowego 

czytania ,,Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. 



Jako bohaterowie tytułowego „Wesela”, spotkaliśmy się w odpowiedniej scenerii, przy stole w szkolnej auli. 



Nalewka nie była prawdziwa – ale humor i tak niektórzy mieli!  



Nagroda dla naszego ucznia 

 Nasz kolega – Szymon Sobczak – został wyróżniony w VII 
Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,, Płynąć pod prąd”. 



Jesień w Kolegium 



Październikowy dzień skupienia 
 W przeddzień październikowego dnia skupienia, ks. Andrzej Gołębiowski SDB wygłosił swoją ostatnią konferencję 

jako ojciec duchowny naszego Kolegium. Żegnając go, podziękowaliśmy za starania, które włożył w kształtowanie 
duchowości wielu uczniów i absolwentów naszej szkoły.  



Sobotni dzień spędziliśmy, biorąc udział w pielgrzymce śladami Karola Wojtyły – robotnika. 
Przemierzyliśmy drogę z krakowskich Dębnik do sanktuarium św. Jana Pawła II.   



Mikołaj 2017 
 W tym roku, jak do każdego grzecznego dziecka, przyszedł święty Mikołaj wraz z prezentami. 



Warunkiem otrzymania prezentu było spełnienie polecenia, danego przez 
świętego Mikołaja. 



W tym roku otrzymaliśmy ekspres do kawy, wraz z zestawem filiżanek. 



Grudniowy dzień skupienia 
 Ostatni dzień skupienia w tym 

roku kalendarzowym 
przeżywaliśmy w opactwie 

Mniszek Benedyktynek            
w Staniątkach. Było to dla nas 
bezpośrednie przygotowanie 

duchowe do przeżywania 
Świąt Bożego Narodzenia. Jak 
na każdym dniu skupienia były 

konferencje, warsztaty, 
adoracja… ale także spotkanie 
z siostrami, które przybliżyły 
nam historię opactwa oraz 

duchowość Zakonu. 







Wigilia 2017 
 Jak co roku odbyła się w naszym franciszkańskim kolegium antycypowana Wigilia Bożego Narodzenia. 

W wydarzeniu brali udział uczniowie, nauczyciele, absolwenci, klerycy, reprezentanci samorządów       
i wiele innych zaproszonych gości. 



Rozpoczęliśmy ją wspólną Mszą Świętą, po której wzięliśmy udział w 
krótkim przedstawieniu świątecznym przygotowanym przez uczniów klasy 

trzeciej. 





Po przedstawieniu udaliśmy się na kolację wigilijną, przed którą wspólnie połamaliśmy się opłatkiem. 






