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Rocznica śmierci 
br. Alojzego Kosiby

Nasi uczniowie pomagali w przygotowaniu obiadu 

dla ubogich.



Dzień skupienia
Styczniowy dzień skupienia spędziliśmy 

w murach naszej szkoły.



Orszak Trzech Króli
Wzięliśmy również udział w Orszaku 

Trzech Króli.



Kolęda
Następnie z kolędą na ustach przyjęliśmy 

w naszych pokojach wizytę duszpasterską.



Wywiadówka
Tradycyjnie nasi rodzice przybyli do Wieliczki 

na doroczną wywiadówkę.



Rodzice w kopalni soli
Rodzice uczestniczli w niedzielnej Mszy 

Świętej i zwiedzaniu wielickiej kopalni soli.



Nowa władza
Przyszedł czas na wybór nowych dziekanów.



W kręgu historii
Kilkoro z nas wzięło udział w prelekcji ks. Tadeusza 

Isakowicza-Zalewskiego na temat relacji polsko-

ukraińskich w kontekście ludobójstwa na Wołyniu.



Muzeum w podziemiach
rynku krakowskiego



Lubomierz
Kolejny dzień skupienia spędziliśmy w Lubomierzu.

Był czas modlitwy...



...ale i na spacer w zimowej aurze.



Ziemia Święta
Z okazji roku jubileuszowego o. Rektor 

zorganizował pielgrzymkę do Ziemi Świętej.





Konkursy
Bierzemy udział w rozmaitych konkursach 

i zdobywamy dobre wyniki.



Rekolekcje wielkopostne
Tradycyjnie w okresie wielkiego postu udaliśmy się 

do Dursztyna na rekolekcje.



Jeden dzień rekolekcji spędziliśmy w górach.



Jednak w okrojonym składzie, gdyż nie wszyscy 

trzymali się szlaku.



Misteria Męki Pańskiej
Przed Wielkanocą udaliśmy się na 

Misteria Męki Pańskiej przygotowane 

przez młodzież salezjańską.



Wycieczka klasy III
Tradycyjnie na wiosnę klasa III udała się do: 

Wadowic, Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej.



Imieniny p. Beaty Szydło
Pani Premier postanowiła spędzić 

swoje imieniny w Wieliczce. 

Jeden z uczniów uczestniczył 

w tym świętowaniu.



Kolacja maturzystów
Pod koniec kwietnia maturzyści zaprosili grono 

pedagogiczne na pożegnalną kolację.



Szkolny... kamieniołom?
Powiększyliśmy nasz warzywniak...



Kosztowało to trochę pracy



Ale efekt zdumiewający.



Szczyrzyc
Kwietniowy dzień skupienia odbył się w Opactwie 

Cystersów w Szczyrzycu.



Odwiedziliśmy też leżący nieopodal 

"Diabelski Kamień".



Kolegium gola!
Jednym z pierwszych meczy piłkarskich tego 

sezonu było spotkanie towarzyskie z klerykami 

WSD Bronowice. Mecz zakończył się remisem.



Nadejszła wiekopomna 
chwila... MATURA



A po maturze rekreacja
Dolina Będkowska i pierwszy w sezonie grill.



Chwalcie łąki umajone
W maju w naszym ogrodzie śpiewamy tzw. Majówki. 

Są organizowane również przy Campus Misericordiae.



Spotkanie z panem majorem 
Stanisławem Szuro



Wycieczka szkolna
Ostatnia wycieczka z udziałem klasy III. 

Odwiedziliśmy: Tylicz, Muszynę i Krynicę.



Pożegnanie maturzystów

Ze smutkiem pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów. 

Klasa II przygotowała okolicznościowe przedstawienie.



ABSOLWENCI AD 2018



Wycieczka klasy I i II
Zatrzymaliśmy się w Kazimierzu nad Wisłą, 

a ponadto odwiedziliśmy Sandomierz i Lublin.



Imbramowice
Czerwcowy dzień skupienia spędziliśmy u sióstr 

w Imbramowicach.



Dzień sportu
Wraz z domami formacyjnymi naszej prowincji 

stanęliśmy do rywalizacji sportowych.



Zakończenie roku 
szkolnego 2017/2018



Wakacje – czas remontów
Podczas wakacji został wyremontowany pokój 

gościnny i zamurowane nieużywane drzwi.



Wakacyjny prezent
Podczas wakacji ojciec Rektor zakupił również 

nowy, większy telewizor.



Rozpoczęcie roku 
szkolnego 2018/2019

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. Andrzej 

Gołębiowski SDB.



Aktorzy ćwiczą
Wrzesień był bardzo pracowitym miesiącem, 

szczególnie dla uczniów, którzy przygotowywali 

przedstawienie na jubileuszowe obchody.



JUBILEUSZ 60-LECIA
Nasze świętowanie rozpoczęła Msza Święta, 

w czasie której został poświęcony nowy sztandar.



JUBILEUSZ 60-LECIA
Kontynuacja miała miejsce w wielickiej mediatece, 

zostały wręczone okolicznościowe medale i dyplomy.



JUBILEUSZ 60-LECIA
Oglądnęliśmy przygotowane przedstawienie: 

"Gdyby Adam był Polakiem".



JUBILEUSZ 60-LECIA
Zwiedziliśmy również przygotowaną w szkole 

wystawę, która była również dostępna w niedzielę 

po każdej Mszy Świętej.



JUBILEUSZ 60-LECIA



Forum Młodzieży
Tradycyjnie udaliśmy się do Częstochowy na 

XIX Forum Młodzieży Szkół Katolickich.



Arka
Kilku naszych uczniów jest wolontariuszami wspólnoty

"Arka". We wrześniu udali się na Jasną Górę.



Ślubowanie
Ośmiu nowych uczniów złorzyło swe przyżeczenia.



Transitus
Wraz ze wspólnotą zakonną świętowaliśmy 

pamiątkę śmierci św. Franciszka z Asyżu.



Spotkanie z kulturą
Często odwiedzamy różne kina i teatry.



Jan Paweł II
W kaplicy pałacu biskupiego i sanktuarium na 

białych morzach rozpoczęliśmy cykl dni skupienia 

o polskich świętych.



40 lat od wyboru 
Jana Pawła II

Wzięliśmy udział w koncercie "Święty z Wadowic" 

a nasz poczet sztandarowy udał się na 

okolicznościową mszę do Centrum JPII.



Dzień nauczyciela
Na prośbę naszych profesorów ponownie 

wystawiliśmy nasze przedstawienie jak również 

nauczyciele otrzymali medale jubileuszowe.



Warszawa
Klasa III tradycyjnie udała się na swoją wycieczkę 

do Warszawy.



R.I.P.
Nasza szkoła sprawuje również opiekę nad 

kilkoma grobami na wielickim cmentarzu.



Czuwanie powołaniowe
Od listopada w każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca jeździmy na adorację powołaniową do 

klasztoru naszej prowincji przy ul. Reformackiej.



Hymn dla Niepodległej
09.11 w duchowej łączności z innymi szkołami 

odśpiewaliśmy Hymn Państwowy.



Trzy Korony
Ci, którzy na długi weekend zostali w kolegium 

pojechali z ojcem Rektorem w góry.



Stanisław ze Szczepanowa
W listopadzie dzień skupinia spędziliśmy 

w Katedrze Wawelskiej i przyglądnęliśmy się 

postaci św. Stanisława ze Szczepanowa.



Kopalnia Soli
Ojciec Rektor zabrał nas na trasę turystyczną do 

kopalnii.



Wystawa
Z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości 

pani Anna Sobór-Świderska wraz z uczniami 

przygotowała wystawę: "Gospodarka międzywojnia"



Przedwiośnie
Włączyliśmy się w akcję narodowego czytania 

"Przedwiośnia", Stefana Żeromskiego.



Próbne matury
Klasa III poznała wygląd egzaminu dojrzałości.



Zakliczyn
Kilkoro naszych uczniów wybrało się na rekolekcje 

powołaniowe do Zakliczyna.



Z posługą biskupią
Święty biskup Mikołaj z kolegium odwiedził 

okoliczne przedszkola, szkoły i przyklasztorną aulę.



Mikołaj w kolegium
Mikołaj zawitał również w nasze progi.



Suszarka do prania 
i żelazko parowe

Oto nasze prezenty:



Obłóczyny
Delegacja wraz z ojcem Rektorem udała się na 

obłóczyny nowicjuszy do Zakliczyna. Wśród nich był 

nasz absolwent.



Brat Albert
Ostatni w tym roku dzień skupienia spędziliśmy 

w przytulisku dla bezdomnych założonym przez 

św. br. Alberta Chmielowskiego.



Dom chleba
Udaliśmy się też do magazynu żywności Caritas 

Archidiecezji Krakowskiej, gdzie pomagaliśmy 

siostrom przy paczkach świątecznych.



Opłatek u Arcybiskupa
Delegacja uczniów naszej szkoły złożyła księdzu 

arcybiskupowi Markowi życzenia w imieniu szkół 

katolickich naszej archidiecezji.



Pomoc dla Konrada
Wraz z innymi wielickimi szkołami zorganizowaliśmy 

aukcję "Świąteczna pomoc dla Konrada".



Wigilia Bożego Narodzenia
Nasza kaplica tradycyjnie zgromadziła licznych 

gości i absolwentów na wspólną antycypację 

uroczystości Narodzenia Pańskiego.



Wigilia Bożego Narodzenia
Obejrzeliśmy przygotowane przez klasę III jasełka.



Wigilia Bożego Narodzenia
Na koniec zasiedliśmy do suto zastawionego stołu.



KONIEC


