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1.Słowo wstępne.

        Dziesięciolecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju
zbiega się   z dwudziestoleciem pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora szkoły, w tym dziesięć
lat Zespołu Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika. Był to czas wytężonej, ciężkiej pracy,
często kosztem czasu prywatnego.
       Kiedy obejmowałam stanowisko dyrektora w ZSZ funkcjonowały klasy zasadnicze, liceum
zawodowe i technikum gastronomiczne. Obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kształci
w  wielu  kierunkach:  Liceum  Ogólnokształcące,  Technikum  Ekonomiczne,  Technikum
Hotelarskie,  Technikum  Mechaniczne,  Technikum  Gastronomiczne,  Technikum
Informatyczne,  Technikum  Budowlane,  Technikum  Organizacji  Reklamy.  Różnorodność
kierunków  umożliwia  młodzieży  kształcenie  zgodnie  z  ich  zainteresowaniami.  Ponadto
uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnych
formach zajęć  pozalekcyjnych.  Do dyspozycji  młodzieży  są nowoczesne pracownie bogato
wyposażone  w  pomoce  dydaktyczne  między  innymi:  5  tablic  interaktywnych,  24  rzutniki
multmedialne,  ponad 100 komputerów. Młodzież zdobywa umiejętności  w profesjonalnie
wyposażonej  pracowni  gastronomicznej,  dwóch  pracowniach  hotelarskich.  Dla  klas
technikum  hotelarskiego  przygotowana  została  jednostka  mieszkalna  4  kategorii  pokoju
hotelowego. Do dyspozycji uczniów są 2 laboratoria językowe, nowoczesna hala sportowa,
wielostanowiskowa siłownia, mała sala gimnastyczna, 3 boiska sportowe, rzutnia, bieżnia
i skocznia. Teraz trochę historii. 

Stanowisko dyrektora objęłam w 1992 roku. Od tego też czasu rozpoczęłam starania
o budowę nowej szkoły, ponieważ jej dawny budynek i internat były własnością prywatną.
Od 1995 roku rozpoczął się proces inwestycyjny a także likwidacja internatu i poszukiwania
nowego pomieszczenia na warsztaty szkolne. Za otrzymaną z MEN dotację zakupiono nowe
obiekty na potrzeby warsztatów, które zostały wyremontowane i zagospodarowane zgodnie
z przeznaczeniem. Za kolejną dotację zakupiono 4 nowe maszyny i  samochód dostawczy.
Budowę szkoły zakończono w roku 2001. Młodzież rozpoczęła rok szkolny w nowym obiekcie.
W  2002r.  połączono  Zespół  Szkół  Zawodowych  im.  Mikołaja  Kopernika  z  Liceum
Ogólnokształcącym  im.  mjr  H.  Sucharskiego,  powstał  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych,
a  decyzją  Starostwa  Powiatowego  rozpoczęto  rozbudowę  szkoły  o  dodatkowe  skrzydło,
z 10 salami dydaktycznymi. W tym też roku będąc na prywatnej audiencji u Ojca Świętego
przywiozłam błogosławieństwo  Jana Pawła II dla całej społeczności szkolnej. W 2005 roku
szkole nadano imię Jana Pawła II.  Od tego też roku podczas Święta Szkoły gościmy ludzi
blisko związanych                    z naszym Patronem . W 2007 roku do użytku młodzieży oddano
kolejna inwestycję -  halę sportową. W szkole były realizowane projekty unijne – 7 projektów
pilotowanych przez Starostwo Powiatowe  i 2 projekty z partnerem zagranicznym z Grafenau
w  Niemczech,  trwa  projekt  „Modernizacja  szkolnictwa  zawodowego”,  „Moja  natura”  i
międzynarodowy Projekt „Pryzmat” z Programu Comenius z partnerami z Turcji,  Słowacji,
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Bułgarii i Grecji.
      W 2011 roku decyzją Kuratorium Oświaty w Krakowie, była przeprowadzona ewaluacja
zewnętrzna, w wyniku której szkoła otrzymała bardzo wysoką ocenę pracy. Jest to dla mnie i
całej  społeczności  szkolnej  ogromna  satysfakcja.  Cieszę  się,  że  nasi  uczniowie  osiągają
sukcesy  nawet  na  arenie  międzynarodowej.  Dziś  możemy  się  pochwalić  wieloma
osiągnięciami  z  czego  jestem  bardzo  dumna.  W  szkole  panuje  przyjazna  atmosfera  dla
młodzieży  jak  i  jej  pracowników.  Dwudziestoletni  okres  na stanowisku  dyrektora to  czas
intensywnej pracy, wielu różnych doświadczeń, trudnych zmagań ale i radości.
     Janina Złotnicka



2.Historia hymnu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

       Wszystkie, ważne dla Rodziny Szkół im. Jana Pawła II sprawy załatwiane są
na drodze ogólnopolskiej „dyskusji – konkursu”. Tak było również w przypadku
powstawania Hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Organizatorem konkursu
na słowa hymnu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze.
Jury konkursu wybrało tekst napisany przez Panią  Anetę Franke- nauczycielkę
Gimnazjum nr 3  im. Jana Pawła II  w Hrubieszowie. W 2007.05.25 na zjeździe
w Ulanowie organizatorzy ogłosili werdykt.

Hymn szkoły

1. My, Jana Pawła uczniowie
słowa ojca w czyn chcemy przemieniać,

pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.
Twoje słowa, które uczą mądrości.
Twoje czyny przepełnione miłością,
by na zawsze czyste serce już mieć.

2. Trudno być dobrym człowiekiem,
gdy świat pędzi i goni bez celu,

dlatego razem przypomnieć warto.

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.
Twoje słowa, które uczą mądrości,
Twoje czyny przepełnione miłością,
by na zawsze czyste serce już mieć.



3. Z życia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju.

          28  grudnia  2001r  decyzją  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zespół  Szkół
Zawodowych  im.  Mikołaja  Kopernika  i  Liceum  Ogólnokształcące  im.  mjr  Henryka
Sucharskiego   w Krynicy  –  Zdroju,  po  dokonaniu  zmian  organizacyjnych,  stały  się
nową placówką  o nazwie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. W tym dniu rozpoczął się
nowy etap  w dziejach szkoły, która będzie kontynuowała bogate tradycje placówek
macierzystych. Dyrektorem nowej szkoły została mgr Janina Złotnicka, jej zastępcami
mgr Anna Rapacz  i  mgr inż. Grzegorz Puchała.  Uczniowie dawnego Zespołu Szkół
Zawodowych rozpoczęli naukę  w nowym budynku we wrześniu 2001r. Nowy obiekt
przy ulicy Nadbrzeżnej,  choć nowoczesny  i  duży,  wciąż jednak był zbyt mały,  aby
pomieścić  dodatkowo  10  oddziałów  Liceum  Ogólnokształcącego,  dlatego  podjęto
decyzję o budowie nowego skrzydła, które zostało oddane do użytku 23 marca 2003
roku.
 Na parterze, w sali religijnej, na honorowym miejscu stoi fgurka Matki Bożej. Została
znaleziona  na  placu  budowy  przy  szkole,  w  dniu  rozpoczęcia  pierwszego  roku
szkolnego 2001/2002 w nowym już budynku.  Figura nie została uszkodzona mimo
prowadzonych prac ziemnych. Nazwano ją Matką Bożą Szkolną. „Jakże więc może być
inny patron szkoły, jeśli nie Jan Paweł II, który tak bardzo Jej zawierzył” – stwierdziła
wówczas Pani Dyrektor Janina Złotnicka. Celem szkoły, było i wciąż jest, jak najlepsze
przygotowanie  uczniów,  by  szli  „z  prawdą,  miłością  i  wiarą  w  przyszłość”.
29 października  2004 roku młodzież,  rodzice  i  nauczyciele  skierowali  do Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wniosek o nadanie
szkole imienia. Uchwałą Rady Powiatu z 20. 09. 2005 roku organ prowadzący nadał
placówce imię Jana Pawła II po akceptacji ówczesnego biskupa tarnowskiego Wiktor
Skworca, który w liście gratulacyjnym do dyrekcji, nauczycieli  i młodzieży podkreślił,
że  „taki  patron  to  zobowiązanie  do  dawania  czytelnego  świadectwa  dobra,,
rzetelnego  zdobywania  wiedzy  i  szczerej  dbałości  o  chrześcijańskie  wychowanie”.
Sama uroczystość  odbyła  się  25.  10.  2005  roku.  Szkoła  otrzymała  wówczas  nowy
sztandar,  ufundowany  przez  rodziców. Były  to  ważne  chwile  w  życiu  szkolnej
społeczności. 
Niestety 2 kwietnia 2005 roku, a więc jeszcze przed ofcjalną uroczystością nadania
imienia,  świat  obiegła  smutna  wiadomość  o  śmierci  Jana  Pawła  II.  W  szkole
rozpoczęły się uroczystości ku czci papieża: msza św., procesja modlitewna w Parku
Zdrojowym, wyłożona została księga kondolencyjna, w której młodzież dawała wyraz
przeżywanemu bólowi. Na korytarzu, pod portretem Ojca Świętego zapłonęły znicze. 
Przeżywaliśmy  smutne  i  wzruszające  wydarzenia  związane  z  chorobą,  śmiercią
i pogrzebem papieża. 



Były  to  wielkie,  światowe  rekolekcje.  W  tych  dniach  wszyscy,  ale  młodzież
szczególnie,  całe pokolenie JP II  było świadkiem rzeczy,  których w dziejach świata
jeszcze nie było. Byliśmy rodziną zgromadzoną przy łożu śmierci Ojca Świętego. Dla
wszystkich  uczniów  szkoły  im.  Jana  Pawła  II  była  to  katecheza  o  sensie  życia
i  umierania.  Już  kilka  lat  później  przygotowywaliśmy  się  do  kolejnej  wielkiej
uroczystości – beatyfkacji Jana Pawła II. Ten dzień został uczczony wspólną modlitwą
w czasie mszy św. i piękną uroczystością pt.”Został po Tobie kwiat wiary i wielkiej
nadziei”, przygotowaną przez uczniów klas pierwszych i drugich pod opieką  Doroty
Franczak i Marka Sowy. Potem wielokrotnie byliśmy proszeni, aby młodzież naszej
szkoły  uświetniała  swoim  występem  różnorodne  uroczystości.  Niezapomnianym
przeżyciem  dla  widzów,  ale  także  występujących  uczniów   i  opiekunów  była
prezentacja programu „Tylko Bóg” w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie
w obecności biskupa Wiktora Skworca.

            Od chwili nadania imienia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy – Zdroju
znalazł  się  w  Rodzinie  Szkół  im.  Jana  Pawła  II.  Pomysł  utworzenia  takiej  rodziny
powstał 16 października 1998 r. w dwudziestą rocznicę pontyfkatu Ojca Świętego
Jana  Pawła  II  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  nr  41  (obecnie  Zespół  Szkół
Integracyjnych)  w Radomiu, podczas uroczystości nadania tej szkole imienia Jana
Pawła II.  Wydarzenie to zainspirowało jednego z rodziców do odszukania w Polsce
szkół, których patronem jest Ojciec Święty. Pomysłodawca chciał, by uczniowie z tych
szkół mogli  się  wspólnie,  podczas corocznych zjazdów, spotkać z  nauczaniem Jana
Pawła  II,  wymieniać  doświadczenia,  budować  więź.  Uczniowie  naszej  szkoły
wielokrotnie  już  brali  udział  w  spotkaniach  Rodziny  w  Tarnowie  i  Gródku  nad
Dunajcem,  a  przygotowywane  przez  nich  programy  artystyczne  dostarczały
niezapomnianych wzruszeń.            

Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.



Od pierwszych dni istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pojawiały się
kolejne wyzwania dla dyrektora, bowiem z dwóch odrębnych jednostek trzeba było
stworzyć jedną, skupiającą różne typy szkół. Już wtedy wiadomo było, że konieczne
będą nowe inwestycje. Ogromna placówka, w której uczyło się 900 młodzieży, nie
posiadała hali sportowej, a lekcje wychowania fzycznego odbywały się na korytarzu.
Realizacja tego przedsięwzięcia nie była łatwa, ale dzięki Starostwu Powiatowemu w
Nowym  Sączu,  które  bardzo  dobrze  rozumiało  potrzeby  szkoły,  w  2006  roku
inwestycja ta została zakończona. Na ten moment cała społeczność szkolna czekała
bardzo  długo.  07  stycznia  2007  roku  odbyła  się  uroczystość  oddania  do  użytku
szkolnego  hali  sportowej.  Obiekt  nowoczesny,  bardzo  dobrze  wyposażony,  będzie
służył krynickiej  młodzieży długie lata.  Od początku umożliwiał uczniom rozwijanie
swojej sprawności sportowej. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Dziś szkoła
może  się  pochwalić  licznymi  osiągnięciami  sportowymi   w  regionie,  ale  także  w
Polsce.  Tu  doskonalili  się  pierwsi  zwycięzcy  i  mistrzowie  w  różnych  dyscyplinach
sportu.  Uczniowie  tej  szkoły  pozostali  wierni  słowom  Jana  Pawła  II  –  „Sport  to
najlepsza droga do pokonywania granic”. 

Lekcja wychowania fzycznego w nowej hali sportowej.

                  
Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w piłce koszykowej



Lekcja wychowania fzycznego w szkolnej siłowni.

     

 Początki  istnienia  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nie  były  łatwe.  Wiele
spraw wymagało  uporządkowania.  Konieczne  było  usprawnienie  działania  szkolnej
biblioteki,  w  której  znalazły  się  zbiory  pochodzące  z  dawnego  Liceum
Ogólnokształcącego  i  Zespołu  Szkół  Zawodowych.  Rozpoczął  się  żmudny  proces
porządkowania zbiorów, komputeryzacja  biblioteki,  tworzenie strony internetowej.
Chodziło o to, aby młodzież tej szkoły miała dostęp do każdej literatury, nie gorszy, niż
ta  ucząca  się  w  dużych  ośrodkach  miejskich.  Zadania  tego  podjęły  się  Agnieszka
Oleszycka i Teresa Głąb.                                      
Dziś  można  powiedzieć,  że  realizacja  przedsięwzięcia  zakończyła  się  sukcesem.
Biblioteka  jest  doskonale  wyposażona,  dla  uczniów  i  nauczycieli  dostępna  jest
czytelnia multmedialna,  a bogaty księgozbiór jest wciąż uzupełniany. Konieczne było
również  wyposażenie  klas  i  pracowni,  aby  uczniowie  zdobywali  wiedzę
wykorzystując,  w  tym  celu  nowoczesne  środki  multmedialne.  Obecnie  wszystkie
pracownie posiadają rzutniki multmedialne, do dyspozycji nauczycieli są laptopy, we
wszystkich klasach znajdują się telewizory, radiomagnetofony, działa węzeł radiowy,
w  pracowniach  językowych  znajdują  się  tablice  interaktywne.  Dla  klas  technikum
hotelarskiego  utworzony  został  na  terenie  szkoły  pokój  hotelowy  oraz  recepcja
z  prawdziwego zdarzenia.  Przyszli  pracownicy  branży  turystycznej  w swojej  szkole
mogą doskonalić umiejętności obsługi klienta. Na recepcji, uczniowie wszystkich klas
pełnią,  w  sposób  profesjonalny,  dyżury  w  czasie  szkolnych  uroczystości,  zebrań
z rodzicami czy wizyt szczególnych gości.
         



Od 2008 roku w szkole realizowane były projekty edukacyjne fnansowane ze
środków  Unii  Europejskiej:  Możemy  więcej,  Aktywna  Edukacja,  Profesjonalista  na
rynku  gastronomicznym,  Informatyk  –  zawód  przyszłości,  Edukacja  Twoją  szansą,
Modernizacja kształcenia zawodowego. Ich wdrożenie nie tylko umożliwiło uczniom
uzupełnienie  i  poszerzenie  wiedzy,  ale  także  stworzyło  możliwość  doposażenia
pracowni  informatycznych,  językowych  i  innych. Szkoła  uczestniczyła  w  projekcie
"Wyposażenie  CKU,  CKP  i  szkół  zawodowych  w  stanowiska  do  egzaminów
zawodowych cz. II" współfnansowanych z Funduszu Europejskiego i otrzymała sprzęt
techno  –  dydaktyczny   w  ramach  jego  realizacji.  Otrzymała  również  doposażenie
w zawodach; technik ekonomista i technik rachunkowości.  Dzięki, pozyskanym w ten
sposób,  nowoczesnym  pomocom  proces  dydaktyczny  stał  się  ciekawszy,  zgodny
z nowoczesnymi trendami w kształceniu. W 2010 roku szkoła została zakwalifkowana
do  udziału   w  międzynarodowym  Programie  "Pryzmat".  Jest  to  wielostronny
partnerski  projekt  szkół,  w  którym  promowany  jest  dialog  międzykulturowy,
harmonia i  tolerancja poprzez poznawanie kultury,  religii  i  historii  różnych krajów.
W projekcie bierze udział 7 szkół  z siedmiu państw: Grecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Bułgarii, Słowacji, Turcji i Polski. 
Na projekt przyznano dofnansowanie w wysokości 20 tys. euro. Powyższe fundusze
będą wykorzystane na wyjazdy i koszty związane z wizytami w  szkołach, które  ze
sobą współpracują  w ramach projektu.  Uczestnicy  programu tworzą  wspólnie  CD,
DVD  i  inne  multmedialne  formy,  dokumentujące  spotkania  uczestników.  Projekt
rozpoczął się 1 sierpnia 2011, kończy  11 czerwca 2013. Zaplanowano 6 wyjazdów do
poszczególnych  krajów,  nasza  szkoła  gościła  uczestników  programu  we  wrześniu
2012r. Goście zobaczyli atrakcyjne miejsca dziedzictwa kulturowego naszego regionu,
między innymi najpiękniejsze, położone   w okolicy cerkwie, zdobyli najwyższy szczyt
Beskidu  Sądeckiego  -  Jaworzynę,  degustowali  przysmaki  polskiej  kuchni,  poznali
polskie stroje regionalne. Wieczór upłynął w miłej i egzotycznej dla gości atmosferze
Karczmy  Łemkowskiej.  Uczestnicy  projektu  mieli  okazję  poznać  kulturę  i  tradycje
społeczności  łemkowskiej.  Atrakcją  pobytu  była  wycieczka  do  Krakowa-  „Perły
Renesansu”,  miasto  wywarło  na  wszystkich  duże  wrażenie.  W  czasie  pobytu
w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  goście  obejrzeli  szkołę,  oklaskiwali  występ
zespołu  baletowego  „Miniatury”  i  popisy  uczniów  w  tańcu  nowoczesnym.  Wizyta
zakończyła się wspólnym przygotowywaniem regionalnych potraw i ich degustacją. Ta
wizyta była  wielkim sukcesem szkoły,  który  nie  byłby  możliwy bez zaangażowania
wielu osób:  dyrektor Janiny Złotnickiej,  wicedyrektorów Anny Rapacz i  Grzegorza
Puchały,  koordynatora- Celiny Bigos,  nauczycieli i młodzieży, która wykazała się
bardzo dobrą znajomością języka.   



Reprezentacje szkół biorących udział w Projekcie Pryzmat

                

Wspólne gotowanie narodowych potraw.



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II to szkoła, w której uczy się
bardzo  zdolna  młodzież.  Są  tacy,  którzy  wyróżniają  się  w  sposób  szczególny,  ale
potrzebują pomocy materialnej,  aby rozwijać swoje umiejętności.  Tak też,  w 2006
roku, zrodził  się pomysł  organizowania,  w czasie karnawału,  balu charytatywnego,
którego pomysłodawczynią była Pani Dyrektor Janina Złotnicka i który odbywa się do
dziś.  Dochód  jest  przeznaczany  dla  uczniów  w  trudnej  sytuacji  materialnej,
wyróżniających  się  bardzo  dobrymi  wynikami   w  nauce   i  wzorową  frekwencją.
Łącznie zebrano  ponad 150 tys. zł na potrzeby uczniów.
Bale uświetniają występy zaproszonych artystów i młodzieży szkolnej.
Na V Balu Charytatywnym gościła Joanna Kulig, była uczennica naszej szkoły, która
odnosi sukcesy teatralne i flmowe zarówno w Polsce jak i na świecie.

      
Joanna Kulig uświetniła występem wokalnym V Bal Charytatywny



VII Bal charytatywny

 

           



Rozwój szkoły jako nowoczesnej placówki edukacyjnej nie byłby możliwy bez
współpracy  z  innymi  szkołami  w  Polsce  i  poza  granicą.  Wymiana  doświadczeń
i  dyskusja  są  tego  gwarantami.  W  ciągu  lat  istnienia  szkoły  nawiązane  zostały
kontakty  z  bratnimi  placówkami  w  Iwoniczu  –  Zdroju,  w Grafenau  w  Niemczech,
w  słowackich  Lipanach,  w  Amersham  w  Wielkiej  Brytanii,  Massa  we  Włoszech.
Wielokrotnie  ich  przedstawicieli  gościliśmy  u  nas  i  byliśmy  przez  nich  goszczeni,
a  wymiana  doświadczeń  pozwoliła  doskonalić  nasze  warsztaty  pracy,  wspólnie
realizować przedsięwzięcia wzbogacające wiedzę  i  umiejętności  uczniów. Niżej  na
zdjęciu młodzież w Massa.

Uczennice ZSP w Massa.



Najważniejszym  zadaniem  szkoły  jest  kształcenie  i  kształtowanie  młodego
człowieka. O tym, czy są to procesy efektywne, świadczą wyniki w nauce  i osiągnięcia
uczniów  w  konkursach,  olimpiadach  i  zawodach  sportowych.  Każdego  roku  Rada
Pedagogiczna  typuje  ucznia  z  najwyższą  średnią  do  stypendium  Prezesa  Rady
Ministrów.  W  ciągu  ostatnich  dziesięciu  lat  19  uczniów  uzyskało  to  wyróżnienie.
Uczniowie  szkoły  dwukrotnie  byli  laureatami  Konkursu  Wiedzy  o  UE   i  mogli  na
własne oczy zobaczyć pracę Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wielokrotnie byli
laureatami  konkursów  czytelniczych,  gastronomicznych,  recytatorskich
i  przedmiotowych.  Wśród  najwybitniejszych  uczniów    w  ostatnich  dwóch  latach
należy  wymienić; Konrada  Komarnickiego –  jako  uczeń  I  klasy  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  im.  Jana  Pawła  II,  zwyciężył  w  Krakowie  w  majowym
Ogólnopolskim  Konkursie  „Papież  o  młodych,  młodzi  o  papieżu”.  W  kwietniu
wywalczył V miejsce w fnale XIX Olimpiady Teologii  Katolickiej w Kaliszu, w klasie
3  był  fnalistą  szczebla  centralnego  Olimpiady  Filozofcznej  (opiekę  nad  nim
sprawowała  H. Bukowiec oraz ks. Piotr Mączka), Piotra Adamczyka – ucznia  kl. IV
TG , który w marcu 2012 był fnalistą XVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
( przygotowywał się pod opieką   M. Sędzimir).  Andrzeja  Piszczka ucznia kl.  IV TI,
który zajął 2 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie The Up Code Challange – pisanie
programu  porównującego  dwa  teksty  pod  kątem plagiatu.  Agnieszka  Szewczyk
została laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Hotelarstwie, Ewelina Powązka
natomiast  zajęła  2  miejsce  w  Polsce  w  konkursie  na  artykuł  dotyczący  branży
hotelarskiej  pod  hasłem  "Hotelarstwo  zawód  z  przyszłością",  opiekę  nad  nimi
sprawowała  D. Pacut.  Waldemar  Reźnik (  pod opieką  W. Godka)  został  fnalistą
etapu wojewódzkiego Olimpiady  "Losy  Żołnierza  i Dzieje  Oręża  Polskiego".  Wśród
zwycięzców  konkursu  „Żołnierze  wyklęci.  Bohaterowie  Antykomunistycznego
Podziemia”  znalazł  się  Jarosław  Radzik,  którego  przygotowywała  D.  Puchała.
Kamil Kocoń ( przygotowywany przez E. Madzik-Kania) zajął 1 miejsce w V Konkursie
Wiedzy  Ekonomicznej. Jagoda Barciszewska    (  pod opieką D.  Franczak )  została
laureatką „ Turnieju Jednego Wiersza” ,” konkursu literackiego „Złote pióro, konkursu
poetyckiego”  Wawrzyn  Sądecczyzna”,  konkursu  poezji  religijnej  „  O  Palmę
Wielkanocną” oraz konkursu „ Woda - źródło życia”.
Reprezentacja  ZSP  im.  Jana  Pawła  II zajęła  1  miejsce  drużynowo
w Mistrzostwach Małopolski Szkół Ponadgimnazjalnych w snowboardzie. Natomiast
Tomasz  Kuzak wywalczył  1  miejsce  w Mistrzostwach  Małopolski  Szkół
Ponadgimnazjalnych w tej samej konkurencji. Trenowali pod opieką  Piotra Biernata.
          



W  szkole  prężnie  działa  wolontariat  pod  opieką  Magdaleny  Czyżykiewicz
i Ewy Madzik – Kania. W 2011 roku wolontariusze z ZSP im Jana Pawła II realizowali
zadania w ramach konkursu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Rzetelność, sumienność,
zaangażowanie wolontariuszy zaowocowały sukcesem. Krynicka młodzież znalazła się
w gronie laureatów i pojechała wraz z opiekunami oraz dyrektor Janiną Złotnicką, do
Krakowa, aby odebrać zasłużoną nagrodę. Oprócz wolontariatu działają również inne
młodzieżowe organizacje;  PCK pod opieką  Małgorzaty Sędzimir,  „Krótkie  Spięcie”,
szkolna  gazetka  oraz  Samorząd  Szkolny  pod  kierunkiem  Barbary  Bałuc,  koła
przedmiotowe pod  opieką  nauczycieli  poszczególnych  przedmiotów.  W minionych
latach szkoła stwarzała uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Działał
„Klub  Młodego  Przedsiębiorcy”  pod  kierunkiem  Anny  Sawickiej,  Koło  wokalno  –
instrumentalne prowadzone przez długie lata przez Ewę i Romana Repelów, obecnie
przez  Marka Sowę. Uczniowie przez nich przygotowani, swoim śpiewem uświetniali
wiele szkolnych i środowiskowych uroczystości. W szkole każdego roku odbywa się
konkurs  „Szukamy  Talentów”.  Zwycięzcy  konkursów  zasilają  szeregi  Krynickiego
Stowarzyszenia Twórców w Galerii „Pod Kasztanem”. 

Wolontariusze w Krakowie z metropolitą krakowskim kardynałem Stanisławem Dziwiszem.



Szkoła  należy  do  Ogólnopolskiego  Zrzeszenia  Szkół  Hotelarsko  –
Gastronomicznych,  Małopolskiej  Izby  Hotelarskiej,  NIT,   Stowarzyszenia  KOT.
Współpracuje   z PWSZ, WSB, a w tym roku szkolnym, w związku z otwarciem Liceum
Społeczno – Ratowniczego z Krynicką Grupą GOPR. Niezmierne zasługi dla szkoły mają
rodzice,  z  którymi  współpraca  od  początku  układa  się  bardzo  dobrze.  To  właśnie
rodzicom  szkoła  zawdzięcza  wiele  cennych  pomocy  naukowych,  a  ostatnio  zakup
nowoczesnego, profesjonalnego nagłośnienia.

        16 października każdego roku obchodzone jest Święto Szkoły. To niezwykła
uroczystość, bo jest okazją do wspomnienia Jana Pawła II  w czasie wzruszających,
przygotowanych  przez  uczniów  pod  opieką  nauczycieli,  słowno  –  muzycznych
spektakli.  Wielkim  sukcesem  było  wejście  do  fnału  Małopolskiego  Konkursu  dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem
II  –  Teatralia,  Muzykalia”  w  Krakowie.  Z  czterech  powiatów  tylko  nasza  szkoła
pomyślnie przeszła  eliminacje,  uzyskując w ten sposób prawo do zaprezentowania
swojego programu w fnale. Wykonawcy otrzymali wyróżnienie Teatru Hagiograf za
estetykę wizualną. Reprezentacja szkoły wraz z dyrektorem mgr Janiną Złotnicką oraz
opiekunami  miała  okazję  wziąć  udział  w  uroczystym  podsumowaniu  konkursu
z udziałem władz kościelnych i województwa małopolskiego. Święto Szkoły to również
okazja, aby młodzież mogła spotkać się z wyjątkowymi ludźmi, z bliskiego otoczenia
Jana Pawła II,  bowiem szkoła nie tylko kształci,  ale także kształtuje osobowość, to
ważne jej  zadanie. Wśród zaproszonych gości  byli:  Lucyna i  Jerzy Riegrowie, Józef
Mucha,  Stanisław  Abrahamowicz,  Aleksandra  Ludwikowska,  Ojciec  Leon  Knabit.
Wszyscy  mogliśmy skorzystać  z  ich bogatego doświadczenia,  uczyć  się  jak  czerpać
radość z życia w każdej  chwili.  Spotkania z tymi ludźmi to dowód, że wychowanie
w duchu wartości,  dobro młodzieży  i  jej  przyszłość  było   i  będzie  najważniejszym
celem tej szkoły. 

Spotkanie z Ojcem Leonem Knabitem, w czasie Święta Szkoły



Spotkania  z  wieloma  ciekawymi  ludźmi  odbywają  się  również  przy  innych
okazjach. Wielokrotnie gościem był Adam Ziemianin, znany poeta i absolwent Liceum
Ogólnokształcącego  im.  mjr  Henryka  Sucharskiego. 16  kwietnia  2012  roku
społeczność szkolna miała okazję spotkać się ze znaną całemu światu amerykańską
dziennikarką  polskiego  pochodzenia,  trzykrotną  laureatką  Nagrody  Emmy-  Ritą
Cosby,  która  przyjechała  do  naszego  kraju,  aby  promować  swoją  książkę
zatytułowaną  "Cichy  bohater",  opowiadającą  o  losach  polskiego  powstańca
warszawskiego - Ryszarda Kossobudzkiego, który po upadku powstania znalazł się w
niemieckiej niewoli. Po wojnie wyemigrował do USA  i zmienił nazwisko na Cosby .
Bohater książki  to ojciec autorki.  Pani Cosby pozostawiła po swojej wizycie "ślad"-
wiele egzemplarzy książek opatrzonych dedykacją autorki. Pani dyrektor szkoły Janina
Złotnicka  przekazała  dla  Pana  Ryszarda  Cosby  zaproszenie  do  odwiedzenia  Polski
i  Krynicy-Zdroju. 

       
dyr. Janina Złotnicka, Rita Cosby, wicedyrektor Anna Rapacz, nauczyciele i uczniowie

Klasa 3 tm z nauczycielką j. polskiego  B. Bałuc na spotkaniu z poetą 
Adamem Ziemianinem.



Aby uczcić pamięć Jana Pawła II, z inicjatywy Starosty Nowosądeckiego, 
18 maja 2009r. zorganizowany został I Powiatowy Rajd Szkół im. Jana Pawła II pod
hasłem „Pilnujcie mi tych szlaków”.  Celem rajdów jest uczczenie rocznicy urodzin
naszego Patrona ,popularyzacja szlaków górskich , aktywny wypoczynek na świeżym
powietrzu oraz poznanie piękna Beskidu Sądeckiego i jego historii.             
W  tym  dniu  uczniowie  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych
przemierzają szlaki znane Ojcu Świętemu. Organizację rajdu sprawuje wicedyrektor
mgr Anna Rapacz.
Kilkakrotnie  gościem  szkoły  była  Pani  Prezes  Fundacji  Szlaki  Papieskie  Urszula
Własiuk.  Wielokrotnie  też  byliśmy  przez  nią  zapraszani  na  świąteczny  opłatek
z udziałem Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Księdza Stanisława Dziwisza.

Uczestnicy Powiatowego Rajdu im, Jana Pawła II w czasie wykonywania zadań 
I na szlaku turystycznym w punkcie kontrolnym.



Od prawej pani dyr. Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym mgr inż. Maria Jabłońska,
 zwycięzcy Rajdu im. Jana Pawła II., dyr. Anna Rapacz oraz dyr. Janina Złotnicka.

 

Od prawej dyr. Janina Złotnicka, dyr. Wydziału Edukacji Kultury i Sportu mgr inż. Zbigniew Czepelak ,                   
mgr Maria Jabłońska, obok mgr Stanisław Szudek, nauczyciele i rodzice.

       



4.Podsumowanie

        Marzec  i  kwiecień 2011 roku to miesiące podsumowań i  pierwszych ocen
funkcjonowania  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Jana  Pawła  II  w  Krynicy  –
Zdroju.  Od  28.  03.  do  12.  04  2011  trwała  w  szkole  zewnętrzna  ewaluacja
przeprowadzona  przez  pracowników  Kuratorium  Oświaty  w  Krakowie.  W  trakcie
ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł – od dyrektora,
uczących w szkole nauczycieli,  innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów
szkoły  i  przedstawicieli  samorządu  lokalnego. Był  to  ważny  egzamin  dla  szkoły,
egzamin zdany pomyślnie. Szkoła została bardzo wysoko oceniona, najlepiej spośród
30 szkół ewaluowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu.

A – bardzo wysoka;   B – wysoka;   C – dobra;   D – niska;   E – bardzo niska

             Od  2009 roku  szkoła  uczestniczy  w projekcie  Zintegrowanej  Polityki
Bezpieczeństwa realizowanym na terenie województwa małopolskiego, jako Szkoła
Promująca Bezpieczeństwo w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Krakowie,
Nowym Sączu  i Krynicy - Zdroju. Realizowane są zadania zawarte w Zintegrowanym
Planie Działania w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa  w szkole. Efektem tego
jest certyfkat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.                  
Na podstawie analizy wyników badań ankietowych, lustracji obiektu  i terenu szkoły
oraz innych wniosków określono priorytety podejmowanych działań na lata 2010 -
2012  w  pięciu  obszarach:  zmiana  infrastruktury  na  zewnątrz  szkoły,  poprawa
infrastruktury  wewnętrznej  w  szkole,  poprawa  bezpieczeństwa  na  terenie  szkoły,
informowanie  i  edukacja  oraz  angażowanie  rodziców ukierunkowane  na  poprawę
bezpieczeństwa w szkole.

Wiele się wydarzyło w ciągu 10 lat istnienia szkoły i jeszcze wiele się wydarzy.



 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II został odznaczony:

 „Honorową Odznaką Za Zasługi dla Turystyki” przez M.T. i G.M. Departament
Turystki  w Ministerstwie Sportu Turystyki.

 Medalem  ZA  ZASŁUGI  DLA  KOMBATANTÓW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
I  BYŁYCH  WIĘŹNIÓW  POLITYCZNYCH,  przyznanym  przez  Centralę
w Warszawie.

 Medalem za zasługi dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, przyznanym
przez Centralę w Warszawie.

 Odznaczenie  „  Srebrne  Jabłko za  zasługi  w  rozwoju  turystyki  i  promocję
Sądecczyzny”  przyznane  przez  Starostwo  Powiatowe  z  inicjatywy
Nowosądeckiej Izby Turystycznej.



Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych im.  Jana  Pawła II  konsekwentnie  realizuje
swoje założenia  mające na celu prężny rozwój szkoły,  swoimi działaniami  podnosi
jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej na rzecz młodzieży.
Zgodnie z misją szkoły ,która jest przesłaniem Jej Patrona :

 „ Z prawdą, miłością i wiara w przyszłość” oraz  „W wychowaniu chodzi właśnie
o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał
bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”,

pedagodzy   kształtują  osobowość  młodego  człowieka  i  uczą  tolerancji  dla  religii
i kultur innych narodów.



Konferencja pt ''Krajobraz kulturowy a budowanie tożsamości regionalnej 
miedzy kulturą a naturą''

Wieczerza wigilijna w ZSP obsługiwana przez uczniów technikum hotelarskiego. 
Uczniowie prezentują się w obowiązkowych mundurkach.



Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Wycieczka do Warszawy uczestników projektów edukacyjnych.



W dniu beatyfkacji.



Wizyta w Londynie, w której uczestniczyła młodzież pod opieką nauczycieli 
w ramach Projektu „Pryzmat”.



Laureaci powiatowych eliminacji 57 Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego wśród nich Joanna Kiejdysz i Jagoda Barciszewska.

Uczniowie ZSP w czasie występu w Pijalni Głównej z okazji 11 listopada



Dzień Edukacji Narodowej – nagrodzeni nagrodą dyrektora nauczyciele.

Dzień otwarty w ZSP w Krynicy – Zdroju.



Prezentacja przez uczennice technikum hotelarskiego pokoju hotelowego, który został urządzony dzięki środkom unijnym z
inicjatywy dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego mgr inż. Zbigniewa Czepelaka.

Niżej szkolna biblioteka i czytelnia multmedialna. 



WIZYTA BRATNICH SZKÓŁ Z ANGLII, BUŁGARII, NIEMIEC, GRECJI, TURCJI, SŁOWACJI,                 
W RAMACH REALIZACJI UNIJNEGO PROJEKTU COMENIUS „PRYZMAT” 

                         

                               

Uczestnicy Projektu „Pryzmat” w czasie zwiedzania szkoły.



Pamiątkowe zdjęcie gości w miejscu, gdzie prezentowane są                                              
 informacje na temat Projektu.

Opracowała: Dorota Franczak

  




