
Kronika 2022 r. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
Franciszkanów (OFM) w Wieliczce 



Styczeń 
W styczniu  
w Kolegium odbyła się 
wizyta duszpasterska 
zwana kolędą.  
O. Piotr Gądek 
odwiedził każdego 
ucznia w jego własnym 
pokoju, gdzie wspólnie 
modlili się 
o błogosławieństwo. 



Luty 
Wspólnie  
ze szkołą 
wybraliśmy się 
do wielickiej 
Mediateki  
na film pt. 
„Nędzarz i 
Madame”. 



Wybory nowych dziekanów. 



I miejsce w konkursie jednego z naszych uczniów  



Marzec 
Dzień skupienia 
odbył się w tym 
miesiącu  
w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, 
gdzie to wspólnie 
braliśmy udział w 
Drodze Krzyżowej  





Przybył do nas również o. Augustin Gomez RC, 
który opowiedział nam o misjach w Meksyku. 



Nasza szkoła miała 
też okazję zobaczyć 
„Misterium Męki 
Pańskiej”  
na salezjańskiej 
scenie w Krakowie 
reżyserii Marcina 
Kobierskiego. 



Uczniowie zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy w 
miejscowości Grabie, gdzie to pomagali w przygotowaniu 

pomieszczeń pod zamieszkanie. 



Kwiecień 
W kwietniu odbyły się Rekolekcje Wielkopostne.  
Był to czas wyciszenia i modlitwy. 





Maj Matura 



W maju pożegnaliśmy naszych maturzystów, a klasa trzecia 
przygotowała dla nich specjalne wystąpienie. 







Dzień Skupienia odbył się w Ziemi Sądeckiej. 





Czerwiec 
Jeden z naszych 
uczniów finalistą 
Ogólnopolskiego 
Konkursu Prawa 
Kanonicznego! 



Weekendowa wycieczka szkolna w Rajskiej Dolinie  
oraz wyprawa w Bieszczady. 



Dzień Sportu 





Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 





Podziękowaliśmy również 
gromkimi i spontanicznymi 
brawami prefektowi szkoły 
O. Wacławowi Bujakowi  
za jego dotychczasową 
posługę. 



Wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 





Wyjście do kina 



Dzień skupienia 

Dzień skupienia 
poświęciliśmy  
na wejście  
na górę Pilsko  
w Korbielowie, gdzie 
nasz ojciec duchowny 
wygłosił konferencję,  
po której wspólnie 
chwaliliśmy Boga 
podczas Eucharystii. 









Pola Chwały w Niepołomicach 

Festiwal był organizowany 
przez prawdziwych 
miłośników i znawców 
przeszłości, którzy 
odtwarzają historyczne 
oddziały wojskowe, szyją 
stroje i mundury, tworzą 
broń i jeżdżą konno. 
Uczniowie mogli zagłębić 
się w realia życia 
codziennego i poznać 
pasjonatów historii kultury 
i rzemiosła. 



Ślubowanie I klasy 





Październik Spotkanie z Australią 

W piątkowe południe 
o. Metody 
Bujakowski OFM - 
absolwent naszego 
liceum oraz misjonarz 
w Australii - 
przedstawił nam 
sposób pracy 
duszpasterskiej w 
tym kraju oraz jego 
przyrodę i kulturę. 



Transitus 

W przeddzień 
Uroczystości 
Świętego Franciszka 
z Asyżu wraz z 
miejscową 
wspólnotą 
wielickiego klasztoru 
uczestniczyliśmy w 
Transitus czyli 
przejście Świętego 
Franciszka do domu 
Ojca.  



Dzień Nauczyciela 





Dzień Skupienia 

Październikowy dzień 
skupienia odbył się  
na Jamnej. To ustronne 
miejsce prowadzone 
przez ojców 
dominikanów. 
Pierwszym punktem 
dnia była konferencja 
naszego ojca 
duchownego Piotra 
Gądka OFM.  
Po adoracji i spowiedzi 
uczestniczyliśmy  
we Mszy Świętej. 





Listopad Wycieczka do Sejmu RP 

W czwartek  
klasa IV wyjechała 
do Sejmu  
na zaproszenie 
pochodzącej  
z Wieliczki Pani 
poseł Urszuli 
Ruseckiej. 



Modlitwa na cmentarzu 



Wyjazd do Sopotu 

Pod koniec 
października klasa II 
wraz  
z wychowawcą 
wyruszyli  
do Sopotu. 



Dni Skupienia 

W piątek 18 
listopada przyjechał 
do nas o. Piotr 
Gądek OFM, aby 
powiedzieć Słowo 
Boże i podzielić się 
duchową refleksją 
na temat życia 
według Ewangelii. 
Następnego dnia 
nawiedziliśmy 
Cmentarz Rakowicki 
modląc się przy 
grobach ważnych 
osób z polskiej 
historii. 





Wyjście do salezjańskiego teatru 



Grudzień 
Wizytacja 
Wizytatora 
Generalnego 
Ojca Sergiusza 
Bałdygi OFM 



Mikołajki 





Dzień Skupienia w Krakowie 







IV Konkurs Wiedzy o Powiecie Wielickim 

Nasi uczniowie: 
Leon Nejczyk  
i Michał Sosenka 
zdobyli 
wyróżnienia 
reprezentując 
naszą szkołę 



Antycypowana wigilia w Kolegium 









Opracował: Gabriel Jawor 


