


Styczeń 

Rok 2020 rozpoczęliśmy od  
XIV Wielickiego Wieczoru Kolęd, 
który odbył się w Wielickiej 
Mediatece. 



Dzień Skupienia 

Pierwszy Dzień Skupienia spędziliśmy w Kolegium. 
O. Łukasz Samiec poprowadził konferencję 
 i warsztaty na temat antropologii Chrztu Św.  



Tego samego dnia miała miejsce Kolęda, gdzie 
każdego mieszkańca naszego Internatu odwiedził 
o. Łukasz.  
 
Wspólnie modliliśmy się i śpiewaliśmy kolędy, 
podczas gdy dwóch naszych zdolnych kolegów 
grało na skrzypcach i trąbce. 

Kolęda 





Wybraliśmy nowych dziekanów  



Spotkanie z rodzicami 

Weekend, który rozpoczął ferie zimowe dla uczniów był także wywiadówką  
z rodzicami, których gościliśmy przez dwa dni w Kolegium.  
 



Był wspólny obiad, a potem  
ważne rozmowy z wychowawcami 
Kolegium i nauczycielami. 
 



Tradycyjnie odbyła się także Msza 
Święta, a po niej kolacja. 



Drugiego dnia wszyscy udali się do 
Krakowa aby wziąć udział we Mszy 
Św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II.  
 

Sanktuarium św. Jana Pawła II 



Po nabożeństwie zwiedziliśmy Centrum  
św. J.P.II w którym mieliśmy okazję zobaczyć  
wiele pamiątek po ukochanym Papieżu Polaków.  



Luty 
Niespodziewanie przyszła do Kolegium 

wiosna  
 



Z inicjatywy szkolnej biblioteki 
odbyło się rozstrzygniecie 
szkolnego konkursu, którego celem 
było zachęcenie uczniów do 
dzielenia się swoimi opiniami na 
temat przeczytanych książek.  

Szkolny konkurs: ,,Książka, 
którą warto przeczytać”. 



Debata Oksfordzka Uczniowie z klasy I wzięli udział w 
pierwszej Międzyszkolnej Lidze Debat 
Oksfordzkich ,,Słowa mają moc”.  
Nasza drużyna wypowiadała się jako 
opozycja o tezie: ,,Media powinny być 
obiektywne”. 



Dzień Skupienia 

Dzień Skupienia odbył się  
w Kasinie Wielkiej, gdzie 
udaliśmy się na szczyt 
Śnieżnicy.  
 



Z powodu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa  
i decyzją MEN zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze w naszej szkole zostały 
zawieszone od 12 marca. 
 
W Kolegium zrobiło się bardzo pusto  
i cicho… 

Marzec 



Czerwiec Trochę ,,inna” matura 

Pierwszy dzień matur zaczęliśmy od 
wspólnej Mszy Świętej, by przed godziną 
9:00 być gotowym na egzamin z języka 
polskiego na poziomie podstawowym.  





Na pamiątkę – absolwenci roku szkolnego 2019/2020  
wraz z wychowawcą klasy i wychowawcami Kolegium   



Pożegnanie maturzystów  

Spotkanie rozpoczęliśmy od Mszy Św. w 
Kaplicy, której przewodniczył Ojciec 
Prowincjał Jacek Koman OFM. 
 
W auli przygotowaliśmy specjalną prezentację 
ze zdjęciami i żartami o nauczycielach,  
a następnie w swoich przemówieniach 
podziękowaliśmy wszystkim za wspaniałe trzy 
lata spędzone w szkole. 



Wychowawca klasy, Pani Małgorzata Okońska-
Kulik w swoim przemówieniu zacytowała piękne 
słowa Jana Pawła II: 

  
,,Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, 
żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować. 
Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych 
zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do 
marzeń”. 





Pożegnalne ognisko 

Po przyjeździe do Kolegium klas I i II sprzątaliśmy 
swoje pokoje i spakowaliśmy pozostawione w nich 
rzeczy.  
 
Wieczorem odbyło się pożegnalne ognisko, gdzie 
wszystkim dopisywały dobre humory przed 
oficjalnym zakończeniem roku szkolnego. 

 



Zakończenie roku szkolnego 

26 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego, 
które rozpoczęliśmy Mszą Św. w Kaplicy.  
 
Wychowawcy klas rozdali świadectwa swoim 
uczniom, gratulując zwłaszcza tym, którzy podczas 
zdalnego nauczania byli sumienni i zaangażowani 
we współpracę z nauczycielami.  
To był dość trudny czas dla nas wszystkich. 





Rozpoczęcie roku szkolnego 

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy uroczystą Mszą 
Świętą, której przewodniczył Minister 
Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych - o. Jacek 
Koman OFM. 

Wrzesień 



Mieliśmy nadzieję, że ten nowy rok 
szkolny będzie dla nas łaskawszy niż 
poprzedni i pozwoli nam na spokojną 
naukę w szkole… 

Po Mszy Świętej mogliśmy wysłuchać wykładu 
inauguracyjnego pt. ,,Paweł Apostoł jako godny 
uznania pracownik, który nie przynosi wstydu”, 
który wygłosił o. dr Edmund Urbański OFM.  



Dzień Skupienia 
Pierwszy dzień skupienia w nowym roku szkolnym 
spędziliśmy wychodząc na najwyższy szczyt Gorców  
– Turbacz.  
Po dojściu na Polanę Rusnakową wysłuchaliśmy 
wykładu o. Piotra Gądka OFM. 



Wzięliśmy czynny udział we Mszy świętej w Kaplicy 
Matki Boskiej Królowej Gorców. 
 
Piękne widoki, słoneczna pogoda, a także wspólne 
ognisko z kiełbaskami wprowadziło wszystkich  
w bardzo dobre humory.  



Pod koniec września uczestniczyliśmy 
w ,,Dniu historii średniowiecza. 
Wehikuł czasu”, organizowanym przez 
Mediatekę - Bibliotekę Miejską 
w Wieliczce. 
 
Podczas pokazów przenieśliśmy się do 
czasów średniowiecza, podziwiając styl 
walki, stroje i uzbrojenie ludności  
z Europy X wieku.  



Pod koniec września nasi nowi 
uczniowie podczas Mszy Świętej 
publicznie złożyli ślubowanie, 
któremu przewodniczył  
o. Krzysztof Bobak - Dyrektor Szkoły.  

Ślubowanie 





3 października w Zakonie Franciszkańskim co roku 
upamiętnia się rocznicę śmierci św. Franciszka z Asyżu, 
który zmarł w nocy 3 października 1226 r. 
 
Nabożeństwo Transitus odbyło się w kapliczce 
Porcjunkuli, w którym wzięliśmy udział wraz ze 
wspólnotą parafialną. 

Transitus 

Październik 



Jesienne sztafetowe  
biegi przełajowe 

W Parku Mickiewicza w Wieliczce 
odbyły się jesienne sztafetowe 
biegi przełajowe dla dziewcząt  
i chłopców, podczas których 
zdobyliśmy 3 miejsce!       



Zbieranie ofiary 

W niedzielę – Dzień Papieski 
zbieraliśmy ofiarę na stypendia  
dla uzdolnionej młodzieży z 
najuboższych rodzin. 



Dzień Nauczyciela i Dzień Niemiecki 

Z okazji Dnia Nauczyciela 
obchodziliśmy także Dzień Niemiecki. 
 
Wspólnej Mszy Świętej w Kaplicy 
przewodniczył o. Wacław Bujak.  



W auli przygotowaliśmy dla wszystkich 
zaproszonych poczęstunek oraz kawę.  
 
Następnie zobaczyliśmy specjalnie przygotowany 
film opowiadający o historii Niemiec oraz 
czytaliśmy fragmenty literatury niemieckiej. 
 
Specjalnym gościem był o. Eugeniusz, który 
opowiedział swoje śmieszne anegdoty z czasów, 
kiedy mieszkał na stałe w Niemczech.  



Dzień Skupienia Z okazji Dnia Skupienia przyjechał do nas  
o. Piotr Gądek OFM, który przewodniczył  
Mszy Świętej oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu.  
. 



Mieliśmy okazję na wspólne rozmowy  
oraz spowiedź u Ojca Piotra, a po obiedzie 
obejrzeliśmy film pt. ,,Cristiada”. 
 



Co roku udajemy się  
na pobliski cmentarz, 

aby przygotować 
grobowce na 
Uroczystość 

Wszystkich Świętych  
i Dzień Zaduszny.  

Po uprzątnięciu zapaliliśmy znicze na grobie 
rodziny Mazurkiewiczów i Stanisława Odrowąża 
Małui, którymi opiekujemy się od wielu lat. 

Sprzątanie nagrobków 



Jesień w Kolegium  

Niestety pod koniec października 
wróciliśmy do nauki zdalnej  
w domach. 
 
W Kolegium pojawiła się piękna  
złota jesień. 



Św. Mikołaj 

Mimo braku uczniów w Kolegium, 
Święty Mikołaj odwiedził szkołę  
i zostawił prezent w postaci 
wyremontowanej i nowej siłowni  

Grudzień 



Konkurs wiedzy  
o Powiecie Wielickim 

Na początku grudnia do Wieliczki 
przyjechało dwóch naszych uczniów 
aby wziąć udział w Konkursie Wiedzy 
o Powiecie Wielickim.  
 
Dominik i Oliwier zajęli I miejsce!  



Rada pedagogiczna  
i klasyfikacyjna 

Podczas spotkania rady pedagogicznej  
i klasyfikacyjnej nasi nauczyciele mogli 
omówić wraz z o. Krzysztofem oceny, 
zachowanie oraz wynikające trudności  
z powodu nauczania zdalnego.  
 
Po omówieniu najważniejszych spraw 
wszyscy udali się na Mszę Świętą do 
Kaplicy, której przewodniczył  
o. Prowincjał Jacek Koman OFM . 



Po Nabożeństwie w refektarzu 
odbyła się Wigilia dla nauczycieli, 
gdzie co roku wszyscy razem 
składaliśmy sobie życzenia.  
 
Niestety w tym roku nasze grono 
było o wiele mniejsze niż 
zazwyczaj. 



2020 rok nie był dla nas najłatwiejszy. 
Nauka zdalna dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli  

była dużym wyzwaniem.  

Przygotowała: A. Michalik 


