
WSPOMNIENIA 2015 

 

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FRANCISZKANÓW  

W WIELICZCE  



Po przerwie świątecznej wróciliśmy  

do Kolegium 6 stycznia  



Wszyscy, jak co roku, posprzątali swoje pokoje  

w oczekiwaniu… 



…na kapłana 

  

z Wizytą  

 

Duszpasterską. 



Modliliśmy się wspólnie 

  

o Boże Błogosławieństwo  

 

na cały Nowy Rok 



SPOTKANIE Z RODZICAMI 



Po dwóch tygodniach 

ciężkich zmagań z 

nauką przyjechali w 

gościnę nasi ukochani 

rodzice. 

Działo się… oj działo… 



Mamo, to nie tak 

jak myślisz… 



Wspólne 

zwiedzanie kopalni 

rozładowało 

emocje…  



…i wszyscy wrócili  

(z większym lub mniejszym) uśmiechem do domu    



Na początku II semestru wybraliśmy nowych 

dziekanów: Łukasza i Mateusza 



NASZE UCZESTNICTWO  

W „206 SPOTKANIU Z CYKLU WIELICZKA-

WIELICZANIE“  



Podczas 

spotkania nasz 

„Słowik” pięknie 

zaśpiewał 

 

Publiczności się podobało. 



KONCERT W KRAKOWIE 



Nawet Ojciec 

Rektor chciał nam 

zaprezentować 

swoje muzyczne 

talenty …  

Piękne kolędy 

zabrzmiały  

w kościele  

św. Floriana   



KONCERT KOLĘD W 

KAMPUSIE 



Było to połączenie 

jasełek  

z wspaniałą 

muzyką.    

Koncert pod hasłem 

„Rodzinne kolędowanie“ pod 

patronatem organizatorów 

ŚDM 2016 



Nasi sportowo 

uzdolnieni uczniowie  

również mieli okazję 

pokazać swoje 

umiejętności.    



DZIEŃ 

OTWARTY  

W WSD  

W KRAKOWIE - 

BRONOWICACH 

WIELKICH 



Braliśmy udział  

w dniach otwartych WSD.   

Nasza reprezentacja 

zmierzyła się z braćmi 

klerykami  

w meczu piłkarskim, 

który (o dziwo!) 

przegraliśmy… 



REKOLEKCJE 

WIELKOPOSTNE  



Uciekliśmy od 

rzeczywistości  

i udaliśmy się „na 

pustelnię”, aby się 

podbudować duchowo…  

ALE! Rekolekcje nie 

polegają tylko na 

przebywaniu w kaplicy  

i modleniu się…  



Jak to w życiu bywa: 

raz pod górkę… 

…a czasem 

turlamy się  

z górki 



Wyciszenie przed 

Mszą świętą…  

…która nie była 

znowu taka 

„spokojna”  



W pewien piękny 

wiosenny dzień 

przerwaliśmy 

zajęcia lekcyjne, 

aby wyjść na ogród i 

obejrzeć zaćmienie 

słońca.  



Pamiętając o życiu kulturalnym staraliśmy się 

systematycznie chodzić do krakowskich Teatrów  



Również aktywność sportowa była dla nas 

ważna  



NASI UCZNIOWIE PRZYGOTOWALI PRZEDSTAWIENIE NA 

TEMAT WIELKIEGO POSTU 



W skupieniu pracowali…  

..aby program 

rzeczywiście  

miał charakter 

duchowo-refleksyjny. 



OLIMPIADA 

Wiedzy Biblijnej  

Kolejny raz chłopaki mogli 

pokazać na co ich stać   



MATURA 2015 



Wycieczka…  

Ojciec Rektor 

zorganizował dla nas  

i dla naszych Profesorów 

wycieczkę w ciekawe 

miejsca.   



Okolice Nowego 

 i Starego Sącza. 

 Widać, że 

podróż była 

męcząca… 



Po trzyletniej współpracy musieliśmy pożegnać  
naszych maturzystów. Rozpoczęliśmy to spotkanie 

 od tego, co najważniejsze…    



Kontynuacja nastąpiła na 

auli, gdzie nasi uczniowie 

pokazali swe umiejętności 

aktorskie.  

Spektakl był na tyle 

zabawny, że smutna 

atmosfera się rozluźniła   



Kolejnym 

ważnym 

wydarzeniem  

był wyjazd  

do Sandomierza.  



Dowiedzieliśmy się wiele 

interesujących informacji  

o tym mieście. 

Oczywiście nie mogło 

zabraknąć czasu na 

drobne przekąski  



Braliśmy udział w „Solnym uwielbieniu“. 



W czerwcu spotkaliśmy się w kaplicy, aby zakończyć 

obfity w sukcesy rok szkolny…     



..i odebrać świadectwa. 



Jak co roku, przez 

wakacje trzeba było 

generalnie 

posprzątać…   

i pomalować niektóre 

ściany i korytarze. 



Po wspaniałych wakacjach obowiązki szkolne 

wezwały nas na nowo do wstawienia się w 

Kolegium. 



Rozpoczęliśmy od tego, 

co dla nas najważniejsze, 

czyli od Słowa Bożego.  

Świadomość 

nadchodzących 

obowiązków nie miała 

wpływu na nasz uśmiech… 

      



Na początku roku szkolnego 

zorganizowaliśmy wspólne czytanie „Potopu” 



W październiku nasi koledzy: Max  

i Daniel wyjechali na kurs językowy do 

Londynu. 



Pewnego dnia odwiedził nas niespodziewany 

Gość  



Braliśmy udział  

w obchodach Solidarności. 

Po 

uroczystościach w 

kościele 

rozegrano 

towarzyski mecz.    



Nasz pierwszy dzień 

skupienia po wakacjach 

odbył się w miejscowości 

Zabawa. 

Patronką tego dnia była 

bł. Karolina Kózkówna.   



Braliśmy również udział  

w projekcie filmowym 

zatytułowanym: 

„Dopalacze kradną 

życie“.   



Jak co roku 

pojechaliśmy na  

„Ogólnopolskie Forum 

Młodzieży Szkół 

Katolickich”. 



Oczywiście nie możemy pominąć ślubowania naszych 

pierwszoklasistów     



Modliliśmy się  

o szczęśliwy pobyt przez 

kolejne 3 lata naszych 

uczniów.. 

..a po Mszy św. 

zasiedliśmy do uczty.  



Jak co roku maturzyści pojechali do Warszawy.  

(Z wrażeń Ojciec 

Rektor nawet krzywo 

zaparkował)  



Nasza piękna Warszawa… 

„Selfi“ musi być 



Następny weekend spędziliśmy w górach  



Nasz Irek - uczeń II klasy – kilka razy w tym 

roku wystąpił w serialu  



Drugi dzień modlitw  

i rozważań nad swym 

życiem, czyli dzień 

skupienia..  

…spędziliśmy w drodze 

ze św. Janem Pawłem 

II.   



Kolejna w tym roku Olimpiada dotyczyła 

Znajomości Afryki. A oto jej uczestnicy: 



Nadeszła jesień.. piękna polska złota jesień..  



A wraz z jesienią nadszedł również czas na 

odwiedzanie naszych bliskich, którzy już nas opuścili.  

Dlatego udaliśmy się 

wszyscy razem na cmentarz 

miejski, aby pomodlić się za 

zmarłych. 



Weekendy nie są po to, aby je spędzać w domu, 

 dlatego wyruszyliśmy na Wawel..  

…i przy okazji 

pojechaliśmy do 

naszego byłego 

ucznia - świętej 

pamięci Kuby.   



11 LISTOPADA 

Braliśmy udział  

w uroczystościach 

w kościele  

św. Klemensa, 

a następnie nasi uczniowie 

uczestniczyli w Biegu 

Niepodległościowym…  



po którym odbierali medale i dyplomy  



Byliśmy także w Ignatianum  

na wykładzie naszej p. prof. Teresy Wnętrzak.  



Ale wśród tych wszystkich „atrakcji”  

nie mogliśmy zapomnieć o Bogu, 

 a więc przyszedł czas na kolejny dzień skupienia.  



Tym razem miał on miejsce 

w pałacu biskupów 

w Krakowie… 

…a dalsza część:  

w Centrum  

Jana Pawła II. 



Uczestniczyliśmy w „Uroczystościach 

Barbórkowych” w Kopalni soli. 



6 grudnia rano nasz uczeń przebrany za 

Mikołaja rozdawał prezenty.  



Wieczorem również nas odwiedził św. Mikołaj. 

Były śpiewy, recytacje  

i dużo śmiechu.  



A teraz NAJWAŻNIEJSZA informacja 

ubiegłego roku: 

 

 Nasze Kolegium zostało 

Laureatem Godła 

Liceum Roku 2015  

 

 





8 grudnia rozpoczęliśmy Rok Miłosierdzia. 



Tradycyjnie kilku z nas pojechało  

do Nowicjatu na obłóczyny. 



W tych dniach pojechaliśmy na wspólny opłatek  

do Kardynała Stanisława Dziwisza.  



Opłatkiem dzieliliśmy się także na spotkaniu 

Powiatowej Rady Młodzieży. 



Przed Wigilią zaczęliśmy w Kolegium 

świąteczne porządki  



WIGILIA 2015 



Jak co roku rozpoczęliśmy nasze 

antycypowane świąteczne spotkanie 

od Pasterki. 



Następnie przeszliśmy na Aulę Jana Pawła II,  

gdzie III klasa.. 

przedstawiła sztukę „Opowieść wigilijna”. 



Po przedstawieniu przeszliśmy na refektarz, 

 by złożyć sobie życzenia… 

i spożyć wigilijną 

Wieczerzę. 



I tak dobiegł końca 

wspaniały rok 2015 pełen 

sukcesów i przemiłych 

wrażeń.  

Będziemy go na pewno 

dobrze wspominać  


