
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół  
Ogólnokształcących i Zawodowych  

im. Jana Pawła II w Gromniku  
SZKOŁA Z PASJĄ 

 

Naszą szkołę tworzą liceum ogólnokształcące oraz branżowa 

szkoła I stopnia. W liceum uczniowie mogą rozwijać swoje 

zainteresowania poprzez udział w innowacyjnych programach 

edukacyjnych, są to program 

 policyjny, 

 wojskowy, 

 straży granicznej, 

 pożarniczy, 

 ratownictwa medycznego, 

 sportowy z odnowa biologiczną, 

 sportowy piłki siatkowej 

Szkoła dysponuje bardzo dobrym, nowoczesnym zaple-

czem dydaktycznym i sportowym (nowa hala sportowa, 

kompleks „Orlik”, boisko do piłki siatkowej plażowej), 

 artystyczno-medialny.  

Profesjonalna realizacja tych programów przynosi sukcesy, 

m.in. liczne miejsca na podium i trzykrotny tytuł najlepszej 

Klasy Policyjnej w Polsce, oraz wielokrotne zwycięstwa 

w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej, dzięki którym 

maturzyści otrzymali indeksy Wyższej Szkoły Policji 

w Szczytnie. Uczniowie mają możliwość nauki trzech języków 

obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.  

Mamy doświadczenie we współpracy zagranicznej: 

 „Worcamp „ w Belgii, we Włoszech oraz w Niemczech, 

 udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży 

we Francji i we Włoszech, 

 cykliczna wymiana z młodzieżą z Gymnasium Gaimers-

heim w Niemczech. 

Angażujemy się w działalność charytatywną w ramach Szkol-

nego Koła Caritas - od 2007 roku organizujemy pomoc 

dla rodaków na Ukrainie poprzez zbiórki żywności. 

Uczniowie szkoły swoje pasje mogą realizować poprzez 

udział w obozach sportowo-szkoleniowych oraz zajęciach 

sportowych (w sekcjach np. piłki siatkowej, piłki nożnej, ko-

szykówki i in.). Dużą popularnością cieszy się m.in. bezpłatna 

szkoła muzyczna I stopnia oraz koło teatralne 

„Improwizacja” (liczne sukcesy artystyczne uczniów w kon-

kursach teatralnych i wokalno-instrumentalnych są wizytówką 

szkoły).  

Nie sposób wymienić wszystkiego, dlatego zapraszamy 

na stronę internetową szkoły: http://zsoiz.gromnik.pl/ 

 

Complejo de Escuelas de Educación 
Secundaria y Vocacionales  
Juan Pablo II de Gromnik 

LA ESCUELA CON PASIÓN 
Nuestra escuela consiste en la escuela secundaria general y la 

escuela vocacional de primer nivel. En la escuela secundaria, 

los estudiantes pueden desarrollar sus intereses a través de la 

participación en programas educativos innovadores que cubren 

temas como: 

 policía, 

 aéreo, 

 bomberos, 

 rescate médico 

 deportes de bienestar 

 deportes: voleibol 

La escuela tiene instalaciones docentes y deportivas muy 

buenas y modernas (nuevo pabellón deportivo, campo de juego 

complejo, campo de voleibol de playa), 

 artístico y medios.  

La implementación profesional de estos programas trae muchos 

éxitos, incluyendo: numerosos puestos en el podio: el doble del 

título de la mejor clase de policía en Polonia y múltiples victorias 

en la final de los Juegos Olímpicos de la Policía Nacional, 

gracias a los cuales los graduados recibieron la libreta de 

estudios de la Escuela de Policía de Szczytno. Los estudiantes 

tienen la oportunidad de aprender tres idiomas extranjeros: 

inglés, alemán y español. Tenemos experiencia en cooperación 

extranjera. 

 "Worcamp" en Bélgica, Italia y Alemania 

 participación en reuniones juveniles internacionales en 

Francia e Italia 

 intercambio regular con los jóvenes de la escuela 

secundaria Gaimersheim en Alemania 

Estamos comprometidos en actividades benéficas dentro de la 

Escuela Círculo de Caritas. Desde 2007 organizamos ayuda 

para nuestros compatriotas en Ucrania mediante la recolección 

de alimentos. 

Los estudiantes de la escuela pueden desarrollar su pasión a 

través de la participación en campamentos: 

 entrenamiento deportivo 

donde reciben certificados de entrenamiento de entrenador, 

Actividades deportivas (por ejemplo, voleibol, fútbol, baloncesto, 

etc.). La escuela de música gratuita de 1er grado y teatro 

"Improvisación" tienen una gran demanda entre los estudiantes. 

 No hay forma de enumerarlo todo. Para obtener más información, 

visite el sitio web de nuestra escuela: http://zsoiz.gromnik.pl/ 



Gmina Gromnik 

Poznaj uroki  Gminy Gromnik 

Gmina Gromnik położona jest w południowo-wschodniej części Mało-

polski w powiecie tarnowskim. Pierwsze wzmianki historyczne pocho-

dzą z XIII w. Obszar jest atrakcyjny krajobrazowo z urozmaiconą 

rzeźbą terenu. Jest to doskonały teren dla miłośników wędrówek 

pieszych, szlaków rowerowych i wędrówek konnych. 

Część gminy Gromnik ze względu na swoje walory przyrodnicze 

i krajobrazowe znajduje się w Ciężkowicko Rożnowskim Parku Krajo-

brazowym, a część w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki. Atrak-

cjami tego terenu są obiekty sakralne – zabytkowe drewniane kościo-

ły z przełomu XV/XVI wieku znajdujące się na Szlaku Architektury 

Drewnianej Województwa Małopolskiego, które są w Gromniku, Sie-

miechowie i Brzozowej. Na terenie gminy nie brak również miejsc 

pamięci narodowej z okresu I i II wojny światowej.  

W Gromniku atrakcją jest zabytkowy Park Podworski z Dworkiem 

z poł. XIX w ( obecnie siedziba Urzędu Gminy Gromnik). Cały region 

to teren, gdzie do dnia dzisiejszego żywe są tradycje kultury ludowej. 

W Siemiechowie działa Zespół „Siemiechowianie” oraz orkiestra 

OSP . Przez Polichty prowadzi szlak na którym jest Ośrodek Eduka-

cyjny Zespołu Parków Krajobrazowych. W Siemiechowie znajduje się 

wyciąg narciarski „Jurasówka”. Na terenie gminy zlokalizowane są 

winnice, których wyroby zajmują czołowe miejsca w konkursach ogól-

nopolskich. 

 
El municipio de Gromnik 

Experimente los encantos de este lugar 

 

 

La comunidad de Gromnik se encuentra en la parte sureste de 

Małopolska, en el distrito de Tarnów. La primera mención histórica 

data del siglo XIII. La zona es un paisaje atractivo con paisajes 

variados de la región. Es un excelente lugar para practicar 

senderismo, ciclismo y equitación. 

Una parte del municipio de Gromnik se encuentra en el Parque del 

Paisaje de la Cordillera de Brzanka. Los objetos sagrados de esta 

área son: iglesias de madera que datan de los siglos XV / XVI, 

ubicadas en la Ruta de la Arquitectura de Madera de la Región de 

Malopolska, que se encuentran en Gromnik, Siemiechów y 

Brzozowa. En el área del municipio, también hay lugares de 

conmemoración nacional del período de la Primera y de la Segunda 

Guerra Mundial. 

En Gromnik, la principal atracción es el histórico Podworski Park con 

la mansión del siglo XIX (ahora sede de la Oficina de la comunidad 

de Gromnik). Toda la región es un área donde las tradiciones de la 

cultura popular aún están vivas. La banda "Siemiechowianie" y la 

Orquesta de los Bomberos están actúan en Siemiechów. El Centro 

Educativo del Complejo del Parque está situado en un sendero en 

Polichty. En Siemiechów hay un telesquí "Jurasówka". En la zona del 

municipio hay viñedos cuyos productos ocupan los primeros lugares 

en las competiciones nacionales.  
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