
Kronika 2021 r. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące  
Franciszkanów (OFM) w Wieliczce 



Od początku 2021 roku uczniowie mieli 
naukę zdalną.  
 
W Kolegium było bez nich cicho i pusto. 

Styczeń  



Zima za to prezentowała się bardzo ładnie  



Kwiecień 

Nauka zdalna dla uczniów nadal trwała,  
a do Kolegium przyszła wiosna. 



Maj 4 maja rozpoczęła się matura. 
Po egzaminach pozostali uczniowie wrócili do stacjonarnej nauki w szkole. 



2 tygodnie później pożegnaliśmy  
naszych absolwentów szkoły. 
Spotkanie rozpoczęliśmy od Mszy Św.  
w Kaplicy, którą poprowadził  
o. Krzysztof Bobak i o. Wacław Bujak.  

W tym dniu towarzyszyli nam także rodzice 
oraz nauczyciele. 



W Refektarzu wychowawca klasy - Pani Alicja Modzelewska wręczała  
wraz z o. Krzysztofem świadectwa uczniom, gratulując ukończenia szkoły. 





Pamiątkowe zdjęcie absolwentów roku szkolnego 2020/2021 wraz z wychowawcą klasy 
i wychowawcami Kolegium. 



WYCIECZKA  

Pod koniec maja byliśmy  
na całodniowej wycieczce, 
którą rozpoczęliśmy Mszą 

Świętą w Kościele 
Parafialnym w Dursztynie.  

Po nabożeństwie zwiedzaliśmy okolicę 
Klasztoru Franciszkanów  
i podziwialiśmy widoki. 



Zwiedziliśmy także Kościół św. Michała 
Archanioła w Dębnie Podhalańskim, 
który jest drewnianym kościołem 
parafialnym wpisanym na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. 



Następnie w Niedzicy mieliśmy godzinny rejs statkiem 
po Jeziorze Czorsztyńskim, gdzie mogliśmy podziwiać 
Zamek w Niedzicy, ruiny Zamku w Czorsztynie, 
formacje skalne zwane Zielonymi Żabkami oraz 
zobaczyć zaporę. 



Z okazji Dnia Sportu przyjechali 
do Kolegium Bracia Klerycy, 
Postulanci oraz Nowicjusze, 
którzy razem z nami rozpoczęli 
spotkanie Mszą Świętą. 
 

Czerwiec 

Każdy mógł wybrać dyscyplinę sportową w której czuje się 
najlepiej: mecz piłki nożnej oraz piłki siatkowej, bilard  
i strzelanie z wiatrówki.  



Po ukończonych rywalizacjach zasiedliśmy wspólnie do grilla. 



Uroczystej Mszy św. w Kaplicy przewodniczył  
o. Grzegorz Chomiuk OFM wraz z o. Krzysztofem i o. Wacławem. 

Zakończenie roku szkolnego 

Po rozdaniu świadectw 
przez wychowawców  
i gratulacji za wyniki  
w nauce, udaliśmy się 
na wspólny obiad. 





Wakacyjne remonty 

Jak co roku  
w wakacje,  
w Kolegium  

odbył  
się remont 

pomieszczeń.  



Nowy rok szkolny rozpoczął się uroczystą Mszą św., której 
przewodniczył Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych  
- o. Jacek Koman OFM. 

Wrzesień – Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 



Po Mszy Świętej mogliśmy wysłuchać wykładu inauguracyjnego pt. ,,Świętość to ,,nie” 
normalność. Inspirujące życie bł. Piotra Jerzego Frassatiego”, który wygłosił o. Lech 
Dorobczyński OFM.  

Po wykładzie udaliśmy się na wspólny obiad  
z nadzieją, że nowy rok szkolny da nam 
możliwość nauki stacjonarnej w szkole.  



17 września obchodziliśmy Dzień Skupienia, który 
rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia. 
Odbyła się także Adoracja Najświętszego 
Sakramentu, Msza św. oraz był czas na spowiedź  
i rozmowy z o. Piotrem Gądkiem OFM. 

Po wspólnej kolacji udaliśmy się do Wielickiej 
Mediateki na premierę filmu pt. ,,Wyszyński - 
zemsta czy przebaczenie”. 



Dzień później odbyła się wycieczka na Suchą Polanę w związku z XXXI Małopolskim Zlotem 
Szlakami Walk Partyzanckich.   

Wieczorem w Kolegium zasiedliśmy przy wspólnym grillu. 

Po Mszy św. mieliśmy 
okazję zobaczyć wspaniałą 
rekonstrukcję historycznej 
bitwy partyzanckiej. 

O godz. 11 rozpoczęła się polowa Msza św. z udziałem 
pocztów sztandarowych, a następnie Apel poległych, 
złożenie wieńców i zniczy pod Pomnikiem.  



27 września odbyło się ślubowanie nowych uczniów 
klasy pierwszej oraz uczniów, którzy doszli do klasy 
drugiej i trzeciej. 
 
Mszy św. przewodniczył o. Krzysztof Bobak OFM. 
 
Nowi uczniowie złożyli uroczystą rotę ślubowania 
uczniowskiego, a po Mszy św. udaliśmy się na 
wspólną kolację, gdzie obecni byli nauczyciele naszej 
szkoły i zaproszeni goście. 

Ślubowanie nowych uczniów 



Październik 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 po wieczornej Mszy św. w kapliczce Porcjunkuli  
w ogrodzie klasztoru, w którym wzięliśmy udział wraz ze wspólnotą parafialną. 



Z okazji kolejnej edycji Narodowego 
Czytania nasi uczniowie wraz  
z nauczycielami, Rektorem i Prefektem 
czytali ,,Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli 
Zapolskiej z podziałem na role. 

Dzień Nauczyciela 

Następnie uczniowie osobiście złożyli życzenia nauczycielom z okazji ich święta. 



W Dniu Skupienia odbyła się szkolna 
wycieczka, która została dofinansowana 
i zrealizowana w ramach przedsięwzięcia 
MEiN pod nazwą ,,Poznaj Polskę”.  

Wycieczkę rozpoczęliśmy od Sanktuarium św. 
Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza 
w Miejscu Piastowym, gdzie mogliśmy zobaczyć 
m.in. figurę Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, 
ołtarz z relikwiami bł. Bronisława i rzeźbę św. 
Michała Archanioła widniejącą na górze 
frontowej ściany sanktuarium. 



Zwiedziliśmy Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. 
Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.  
 
Podczas trasy z przewodnikami pod 
nazwą ,,Od kopania do wiercenia” 
pokazano nam jak działała kopalnia 
ropy naftowej w której zachowały 
się dwa oryginalne szyby naftowe  
z XIX wieku o imionach „Franek”  
i „Janina”.  

Podziwialiśmy także liczne zbiory eksponatów 
jak np. kolekcja lamp naftowych, kieratów, 
zbiór narzędzi obrotowych i medali 
okolicznościowych. 



Po zwiedzaniu muzeum pojechaliśmy do Klasztoru Nazaretanek – miejsca 
uwięzienia Prymasa. W Klasztorze od 29 października 1955 r. do 28 października 
1956 r. przebywał Kardynał Stefan Wyszyński po którym znajduje się tam wiele 
cennych pamiątek.  



26 października byliśmy na spotkaniu z misjonarzem 
o. Jonaszem Madejem z Kamerunu w Wyższym 
Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów  
w Krakowie, który opowiadał nam o swoich misjach 
w Afryce. 

Zwiedziliśmy też Muzeum 
Misyjne, gdzie o. Jonasz 
pokazywał nam zdjęcia, stroje, 
maski, narzędzia i inne cenne 
pamiątki z różnych misji 
Franciszkanów na całym 
świecie. 



Jak co roku z okazji Wszystkich Świętych 
uporządkowaliśmy teren przy grobach zmarłych, którymi 
od lat opiekuje się nasza Szkoła. 

Do Kolegium zawitała w tym czasie także piękna złota jesień. 



Listopad 

Na początku listopada zmagaliśmy się  
z Olimpiadą Języka Angielskiego. 

W Kościele Dominikanów 
w Krakowie byliśmy na 
koncercie pt. ,,Zaduszki 
Jazzowe" w którym grał 
nasz uczeń Kamil. 

Kultywując wieloletnią tradycję, odwiedziliśmy także 
groby na wielickim cmentarzu aby pomodlić się za 
dusze swoich bliskich oraz Ojców i Braci z Klasztoru. 



10 listopada wieczorem w Wielickiej Mediatece 
uczestniczyliśmy w koncercie pieśni patriotycznych 
,,Jest taki kraj..." z okazji 103. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Polski. 

W Dniu Niepodległości byliśmy obecni na Mszy św. 
w intencji Ojczyzny w Kościele św. Klemensa  
w Wieliczce, po której nastąpiło złożenie wieńców 
pod pomnikiem odrodzenia Polski. 

15 listopada pisaliśmy Olimpiadę z Mitologii  
Grecko-Rzymskiej oraz z Mitologii Skandynawskiej, 
organizowaną przez Olimp School.  



19 listopada zwiedziliśmy Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce w ramach wydarzenia ,,Darmowy 
Listopad w rezydencjach królewskich”. 

Podziwialiśmy wystawy wyjątkowych królewskich sreber stołowych  
z kolekcji Helga Matzke, a także ekspozycję o nazwie „Solniczki – małe  
arcydzieła sztuki”. 



20 listopada w naszej szkole gościliśmy ekipę 
programu TVP pod nazwą ,,Klasztorne Smaki". 
 
Naszym gościem był popularny śląski kucharz 
Remigiusz Rączka, który gotował z Bratem 
Lucjuszem. 
 
Emisja odcinka z naszym udziałem odbyła się 
12 grudnia na TVP1. 



22 listopada rozpoczęła się Ogólnopolska Próbna 
Matura z Operonem z którą musieli się zmierzyć 
nasi przyszli maturzyści  

Dzień później 3 naszych kolegów wzięło udział w 
pomocy bezdomnym. Rozdawali jedzenie, picie, 
ubrania oraz rozmawiali z osobami potrzebującymi. 
Robili to w ramach apostolatu Regnum Christi, we 
współpracy z wspólnotą Hanna. 

Mieliśmy także spotkanie z przedstawicielką 
Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, która 
mówiła na temat zagrożeń i konsekwencji 
prawnych związanych z korzystaniem  
i wykorzystywaniem zasobów internetowych. 



Grudzień 

W piątek 3 grudnia w przeddzień święta 
Świętej Barbary, byliśmy obecni na Koncercie 
Barbórkowym w Wielickiej Mediatece. 

6 grudnia do Kolegium zawitał Święty 
Mikołaj. Każdy uczeń otrzymał swój 
prezent, ale Mikołaj postanowił także 
wręczyć wszystkim voucher prezentowy 
na kręgle i bilard. 



Nasz św. Mikołaj i jego pomocnik wręczali prezenty także  
w Szkole Podstawowej w Podstolicach. 

Voucher Prezentowy od św. Mikołaja został zrealizowany  
w Zajeździe Wielickim, gdzie wraz z wychowawcami Kolegium 
graliśmy w grupach w kręgle i bilarda, częstując się Burgerem 
XXL oraz Mega Wing's XXL z frytkami. 



15 grudnia mieliśmy warsztaty z Panią Katarzyną 
Olejarczyk, która przybliżyła nam postać Adama 
Zagajewskiego – wybitnego polskiego poety, 
prozaika eseisty. 
 
  
W ramach wydarzeń towarzyszących pochówkowi 
poety, Fundacja Panteon Narodowy umożliwiła 
program warsztatów poświęconych jego życiu  
i twórczości.  

 



Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, każda klasa miała za zadanie ozdobić 
swoją salę lekcyjną.  

2a 1a 

3p 3g 



Zadanie wygrała klasa III P,  

która w nagrodę grała w kręgle  

w Zajeździe Wielickim. 



20 grudnia 2 naszych uczniów: Eryk i Przemysław 
brali udział w 3 Konkursie Wiedzy o Powiecie 
Wielickim.  
 
W swojej prezentacji przybliżyli historię miejsca 
pamięci poległych 4 grudnia 1943 r., które znajduje 
się na przeciwko wielickiej Warzelni. 



W naszej szkole coroczną tradycją 
jest Antycypowana Wigilia świąt 
Bożego Narodzenia. 

Tradycyjne spotkanie rozpoczęliśmy od 
uroczystej Mszy św. w Kolegium, której 
przewodniczył Minister Prowincjalny o. Jacek 
Koman OFM.  



Po nabożeństwie klasa 3G przygotowała 
wspaniałe przedstawienie, pokazując  
w nowoczesny sposób wydarzenia, które miały 
miejsce z okazji narodzin Jezusa Chrystusa. 



W refektarzu Dyrektor Szkoły - o. Krzysztof Bobak OFM złożył 
wszystkim życzenia oraz wygłosił przemówienie w którym 
podziękował za obecność i za przyjęcie zaproszenia. 

Zasiedliśmy do wigilijnych stołów, gdzie 
zjedliśmy tradycyjne świąteczne dania,  
a następnie śpiewaliśmy wspólnie kolędy. 



Przygotowała: Agnieszka Michalik 


