


KRONIKA 2019 



STYCZEŃ 2019 



Styczeń, 2019 

Rok 2019 zaczął się dla nas 
tradycyjnie... 

 … czyli od wzięcia udziału w 
orszaku Trzech Króli. 



Orszak Trzech Króli 



Styczeń, 2019 W tym okresie wybraliśmy 
również nowych dziekanów... 

...Kamila Lisa i Vice-dziekana 
Bartłomieja Wróbla 



Styczeń, 2019 

Jak co roku w styczniu odbyło się 
spotkanie rodziców. 



Spotkanie rodziców 





Styczeń, 2019 

Pod koniec miesiąca miała miejsce kolęda. O. proboszcz Jacek Biegajło 
odwiedzał nas w pokojach i błogosławił je wraz z mieszkańcami. 







LUTY 2019 

 



Luty, 2019 

W lutym braliśmy udział w Dniu Skupienia, który odbył się w pięknych 
okolicach Krościenka nad Dunajcem, któremu patronowała postać       
ks. Franciszka Blachnickiego. 



Luty, 2019 

Zrobiliśmy sobie małą górską wyprawę, którą skończyliśmy w 
centrum ruchu Światło-Życie w Krościenku. 



Luty, 2019 







Luty, 2019 

Kolegium nie mógł też ominąć tłusty czwartek.... 



MARZEC 2019 

 



Marzec, 2019 

W pierwszy weekend marcowy uczniowie, którzy zostali w szkole, 
zrobili sobie wraz z o. Rektorem oraz o. Prefektem wycieczkę do Doliny 
Chochołowskiej. 





Marzec, 2019 

W marcu mieliśmy również okazję wziąć udział w dniu kariery w Szkole 
Podstawowej numer 3 w Wieliczce. 



Marzec, 2019 

Marcowy Dzień Skupienia spędziliśmy w Zabawie, miejscowości          
św. Karoliny Kózkównej, gdzie odwiedziliśmy dom w którym dorastała  
i miejscową parafię. Udaliśmy się także do lasu, w którym znajduje się 
Droga Krzyżowa. 



Marzec, 2019 









Marzec, 2019 

W marcu nie tylko my przeżywaliśmy Dzień Skupienia, lecz także grono 
pedagogiczne. 







Marzec, 2019 

Mieliśmy także możliwość pomóc przy spotkaniu wspólnoty ARKA, które 
odbyło się przy naszym klasztorze. 



KWIECIEŃ 2019 
 



Kwiecień, 2019 

Miesiąc kwiecień zaczęliśmy od 3 dniowych rekolekcji wielkopostnych, które 
tradycyjnie spędziliśmy w Dursztynie. W pierwszym dniu mieliśmy Adorację  
w klasztornej kaplicy oraz Drogę Krzyżową w plenerze. 







Dursztyn, dzień II 

W drugim dniu, wczesnym porankiem poszliśmy na wycieczkę w góry, 
po której wróciliśmy dopiero wieczorem na kolację. Podczas  Adoracji 
o. Martin Buntov OFMconv wygłosił nam konferencję, która była 
jego świadectwem. 



Podczas wędrówki celebrowaliśmy także Mszę Świętą w dominikańskiej 
Wiktorówce. 













Dursztyn, dzień III 

   Trzeciego dnia wzięliśmy udział we Mszy Świętej w lokalnym Kościele, 
gdzie mieliśmy okazję posłuchać góralskiego wykonania znanych 
pieśni kościelnych. Tego dnia również skończyły się nasze rekolekcje, 
po których wróciliśmy do Wieliczki. 

 





Kwiecień, 2019 

W kwietniu odbył się wieczór literatury rosyjskiej, dzięki któremu 
mogliśmy usłyszeć dzieła znanych twórców rosyjskich w oryginalnych 
językach. Oprócz tego mieliśmy okazję spróbować dań 
charakterystycznych dla Rosji. 





Kwiecień, 2019 

Oprócz rosyjskiego wieczoru, zorganizowaliśmy również z Panią 
Profesor Wnętrzak kolokwium naukowe "de viris illustribus”,  
w którym zostały omówione kluczowe postacie starożytności. 





Kwiecień, 2019 

Uczniowie trzeciej klasy pojechali na wycieczkę do 
Oświęcimia oraz Wadowic, gdzie odwiedzili muzea. 





MAJ 2019 

 



Maj, 2019 

W maju cała szkoła wraz z gronem pedagogicznym udała się na 
wycieczkę do Browaru znajdującego się w Tychach oraz do zamku w 
Pszczynie. 



Maj, 2019 







Maj, 2019 

Pod koniec maja odbyło się pożegnanie maturzystów, które składało się 
z Mszy Świętej celebrowanej przez o. prowincjała Jacka Komana oraz 
przedstawienia stworzonego przez klasę II. 











CZERWIEC 2019 

 



Czerwiec, 2019 

Na początku czerwca wzięliśmy udział w wystawie poświęconej Bratu 
Alojzemu Kosibie. 



Czerwiec, 2019 

Następnie udaliśmy się na kilkudniową wycieczkę na Ukrainę do Lwowa, 
gdzie zwiedziliśmy Cmentarz Łyczkowski, Operę Lwowską oraz miejsce 
w którym przed wojną znajdowało się nasze serafickie kolegium. 



Czerwiec, 2019 



Czerwiec, 2019 



Czerwiec, 2019 



Czerwiec, 2019 

W poniedziałek 17 czerwca w naszej szkole odbył się dzień sportu, podczas 
którego gościliśmy reprezentantów domów formacji naszej prowincji oraz 
oddaliśmy się lekkiej rywalizacji. 



Czerwiec, 2019 



Czerwiec, 2019 



Czerwiec, 2019 



Czerwiec, 2019 



Czerwiec, 2019 

19 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego.  
Po Mszy Świętej celebrowanej przez o. Prowincjała Jacka i odebraniu 
naszych świadectw, udaliśmy się na wspólny obiad, po którym wszyscy 
zaczęli wyjeżdżać na wakacje do swoich domów. 



Czerwiec, 2019 



LIPIEC 2019 

 



Lipiec, 2019 

W lipcu odbyła się szkolna wycieczka śladami św. Franciszka, podczas 
której mogliśmy zobaczyć miejsca związane z jego życiem, takie jak 
Asyż, Gubbio, Greccio czy Rzym. 



Lipiec, 2019 



Lipiec, 2019 



SIERPIEŃ 2019 

 



Sierpień, 2019 

W sierpniu uczniowie odpoczywali, jednak w szkole prace nie ustały. 
W ruch poszły arkady oraz czytelnia, która stała się klasą lekcyjną. 



WRZESIEŃ 2019 

 



Wrzesień, 2019 

2 września zaczęliśmy kolejny rok szkolny 2019/2020. 



Wrzesień, 2019 



Wrzesień, 2019 



Wrzesień, 2019 



Wrzesień, 2019 



Wrzesień, 2019 

Pierwszy Dzień Skupienia spędziliśmy w okolicach malowniczego 
szczytu Trzy Korony, a Mszę Św. oraz Adorację spędziliśmy w Krościenku 
nad Dunajcem. 



Wrzesień, 2019 



Wrzesień, 2019 



Wrzesień, 2019 



Wrzesień, 2019 

We wrześniu wzięliśmy udział w ogólnopolskim spotkaniu Szkół 
Katolickich, które jak co roku odbyło się w Częstochowie. 



Wrzesień, 2019 



PAŹDZIERNIK 2019 

 



Październik, 2019 

Na początku października nasi nowi uczniowie podczas 
Mszy Świętej, publicznie złożyli ślubowanie. 



Październik, 2019 



Październik, 2019 

W październiku uczniowie klasy III pojechali na wycieczkę do Warszawy, 
gdzie zwiedzili zabytki, muzea, budynek TVP oraz Pałac Prezydencki. 



Październik, 2019 



Październik, 2019 



Październik, 2019 

W tym miesącu swój jubileusz 50-lecia pracy w naszej szkole obchodził 
prof. Zbigniew Wiśniowski, któremu życzymy zdrowia oraz siły! 



Październik, 2019 

Październikowy Dzień Skupienia spędziliśmy w Ojcowskim Parku 
Narodowym, gdzie została nam przybliżona postać św. Salomei. 



Październik, 2019 

Po Eucharystii i Adoracji zrobiliśmy sobie wycieczkę po terenie parku. 





Październik, 2019 

Pod koniec października miała miejsce wizytacja o. Prowincjała, podczas 
której miał okazję porozmawiać z gronem pedagogicznym,  
z uczniami oraz mógł zobaczyć jak wyglądają zajęcia. 



Październik, 2019 



LISTOPAD 2019 



Listopad, 2019 

W pierwszy weekend listopada mieliśmy Dzień Skupienia, który spędziliśmy 
poznając historię Cmentarza Rakowickiego. 



Listopad, 2019 



Listopad, 2019 

Nie zapomnieliśmy także odwiedzić grobów, które ma nasza 
szkoła pod swoją opieką oraz grobu wielickich Franciszkanów. 



Listopad, 2019 



GRUDZIEŃ 2019 

 



Grudzień, 2019 

5 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj. Jednak aby otrzymać 
prezenty, trzeba było sobie na nie zasłużyć, co nie było wcale takie proste. 



Grudzień, 2019 



Grudzień, 2019 

Mikołaj wręczył nam voucher na tor gokartowy, który z przyjemnością 
wykorzystaliśmy. 



Grudzień, 2019 



Grudzień, 2019 

W grudniu stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji 
Narodowej odebrał aktualny v-dziekan, Dominik Samaryn. Gratulujemy! 



Grudzień, 2019 

Grudniowy Dzień Skupienia spędziliśmy w Krakowie, 
gdzie szukaliśmy w dekoracjach świątecznych symboli 
chrześcijańskich. Eucharystię celebrowaliśmy w szkole 
prowadzonej przez siostry Prezentki. 



Grudzień, 2019 



Grudzień, 2019 

Grudzień to czas przygotowań duchowych, ale także  
i fizycznych do świąt Bożego Narodzenia. W Kolegium 
nie mogło zabraknąć ani jednego, ani drugiego. 



Grudzień, 2019 

I oto nadeszło długo wyczekiwane Boże Narodzenie... 
Znaczy jeszcze nieoficjalnie, ale w Kolegium już jest! 



Grudzień, 2019 

Po Eucharystii miało miejsce przedstawienie klasy III, która opowiedziała 
jak celebrowane jest Boże Narodzenie w innych krajach Europy, mówiąc  
w ich językach! 



Grudzień, 2019 

Po przedstawieniu podzieliliśmy się opłatkiem, a następnie udaliśmy się 
do refektarza, gdzie zasiedliśmy do wigilijnej kolacji. 



Grudzień, 2019 



I tak minął nam rok 2019 



Opracował:  

 
Dawid Milewski 


