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Po świętach wróciliśmy pełni sił 

do pracy i nauki. 



Nawet nasi wychowawcy byli 

zadowoleni. 



Od razu zadbaliśmy o nasz 

rozwój duchowy… 



..i wraz z ojcem Andrzejem               

kolędowaliśmy w Kolegium. 



Z kolędą na ustach… 



..odwiedzaliśmy kolejne pokoje. 



Następnie przyjechali nasi rodzice... 



..na doroczną wywiadówkę. 



Wspólny czas spędziliśmy  

w Kaplicy na modlitwie… 



 … na wspólnych rozmowach… 



..oraz przy ciastku w refektarzu. 



Z tej okazji klasa maturalna 

zaprezentowała krótkie przedstawienie. 







W lutym Ojciec Prowincjał 

wizytował nasze Kolegium. 



Po Mszy św. odprawionej  

w naszej intencji… 



… zrobiliśmy wspólne zdjęcie. 



Następnie o. Prowincjał spotkał 

się z nauczycielami. 



W kwietniu wyjechaliśmy do Dursztyna.. 



..na rekolekcje wielkopostne. 



Jak to na rekolekcjach - gorliwie 

się modliliśmy  



W przerwach między 

konferencjami zwiedzaliśmy 

okolice, 





wspólnie spędzaliśmy czas na 

świeżym powietrzu … 



 i dyskutowaliśmy na tematy 

naszej wiary. 



W kwietniu klasa III udała się 

na wycieczkę do Oświęcimia. 



W skupieniu 

rozpamiętywaliśmy.. 



..dzieje współczesnej, bolesnej 

historii. 



W czasie minionego roku szkolnego 

przeżywaliśmy ważne wydarzenie..  

 



jakim była uroczystość kanonizacji.. 



naszego rodaka Jana Pawła II.  



W kwietniu pojechaliśmy na Jasną Górę, 

by prosić Matkę Bożą  

o potrzebne dla nas wszystkich łaski. 



Klasa III modliła się na Drodze Krzyżowej.. 



zwłaszcza o pomyślne zdanie 

matury. 





Nadszedł maj... 



a tym samym czas egzaminów 

maturalnych… 



naszych najstarszych kolegów. 



Pod koniec roku szkolnego wybraliśmy 

się na wycieczkę.. 



z naszymi nauczycielami. 



Mogliśmy podziwiać cudowne 

miejsca …  



popłynąć statkiem  

w okolicznościach piękna przyrody 

… 



i dobrze się bawić ... 



oraz aktywnie spędzać czas, 



aby wieczorem mimo 

zmęczenia  



zasiąść do wspólnej kolacji. 



Pod koniec maja przyszedł 

czas pożegnania... 



naszych maturzystów. 



Druga klasa z humorem, 



ale godnie pożegnała starszych 

kolegów. 



Będziemy za Wami tęsknić ;) 



Niedługo potem nadszedł kolejny czas 

pożegnania.. 



zakończyliśmy bowiem z 

dobrymi wynikami rok szkolny 

 



Bardzo się cieszyliśmy  

z nadejścia wakacji  



Niestety w tym czasie pożegnaliśmy również  

naszych wychowawców:  

o. Gerarda i br. Ryszarda, 



którzy zostali przeniesieni  

z naszego wielickiego 

Kolegium. 



WAKACJE to czas … 



remontów…  



  



 i koniecznych napraw … 



aby nasze kolegium nabrało 

świeżości i blasku. 



Po wakacjach powitaliśmy w 

naszych murach nowych 

wychowawców 

o. Norbert Cebula  br. Jerzy Wilk  



Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 

rozpoczęła się Mszą świętą.  



Następnie o. Andrzej poprowadził wykład  

inaugurujący 

nowy czas  

zmagań szkolnych. 



Wszyscy z zaciekawieniem słuchaliśmy 

słów naszego Ojca duchownego. 



A potem zjedliśmy.. 



..pyszny obiad. 



Na początku września wyjechaliśmy..  

 



na Forum Młodzieży Szkół 

Katolickich..  

 



..do Częstochowy. 



W tym samym miesiącu odwiedzili nas.. 



..Prowincjałowie  

z Konferencji Północno-Słowiańskiej 

Zakonu Braci Mniejszych. 



 Natomiast po koniec września 

III klasa wyjechała.. 



na wycieczkę do Warszawy. 



Zwiedziliśmy wiele miejsc. 



M.in.: budynek Telewizji Polskiej 





i byliśmy w wielu muzeach. 





W październiku podczas Uroczystej Mszy 

św…  





klasa I została 

zaprzysiężona.. 



w szeregi naszej szkoły. 



Natomiast w piękny 

październikowy weekend… 



wspólnie udaliśmy się  

na krótką wycieczkę… 



do Wąwozu Homole. 



Razem podziwialiśmy piękno 

gór. 



Pojechaliśmy również …  



nad Morskie Oko … 



 aby odpocząć od codziennych 

obowiązków. 



W październiku w naszym 

Kolegium.. 



gościliśmy  

biskupa Grzegorza Rysia. 



Bardzo dobrze wspominamy 

wizytę naszego Pasterza  



W listopadzie w Kopalni Soli uczestniczyliśmy.. 



w poświęceniu  

kaplicy św. Jana Pawła II, 



którego dokonał nasz Kardynał 

Stanisław Dziwisz. 



W grudniu o. Prefekt obronił pracę 

doktorską z teologii moralnej.. 



na Uniwersytecie Papieskim 

Jana Pawła II w Krakowie. 



Cieszymy się i gratulujemy  



Ten rok zakończyliśmy uroczystą.. 



..przeżywaną  

wraz z naszymi 

nauczycielami.. 



Wigilią Bożego Narodzenia. 



Po Mszy św. Klasa III 

przedstawiła Jasełka. 





Po czym w refektarzu.. 



podzieliliśmy się opłatkiem 



i złożyliśmy sobie świąteczne 

życzenia, 



które jako pierwszy skierował  

do nas o. Rektor. 



Potem zasiedliśmy wszyscy do 

wigilijnego stołu.  



A gdy się już najedliśmy… 



śpiewaliśmy wspólnie kolędy. 



Tak uczciliśmy… 



Narodzonego Zbawiciela 

świata. 



Koniec  


