
QUESTING

ŚLADAMI NASZYMI,
KROKAMI WIELKIMI



Gdzie to jest?

Wysoka Głogowska – malownicza
wieś położona w województwie 
podkarpackim, leżąca pomiędzy 

Głogowem Małopolskim a Rzeszowem, 
w niedalekiej odległości od lotniska 

w Jasionce. 
W XV wieku Wysoka wchodziła w skład 
dóbr Jana Rzeszowskiego. Z dawnymi 
czasy związany jest kościół parafialny

i dwór ziemiański wzniesiony około 
połowy XIX wieku przez właściciela 

wioski Jana Bieniaszewskiego.



Wysoka Głogowska to wieś niemała,  
która kilkaset lat temu powstała.

Sześćset domów tutaj stoi.
Lasy wioskę otaczają,

a krajobrazy oko zadowalają.
Chcę  Cię  zabrać na pieszą wędrówkę,

śmiało ruszaj w drogę,
a ja Ci  mapką i wierszem pomogę.

Długość ścieżki: 8 km

Czas przejścia: 2h





Nasza szkoła piękna, młoda,  
tu zaczyna się twa przygoda.  
Jan Paweł II jej  patronuje,

a pani dyrektor porządku pilnuje.



Historia Gimnazjum

Gimnazjum w Wysokiej Głogowskiej powstało z inicjatywy

mieszkańców wsi, dyrektora szkoły Władysława Podgórskiego oraz

ówczesnego proboszcza Edwarda Wilka. W grudniu 1999 roku zawiązano

komitet budowy szkoły, który podjął się zbierania funduszy na ten cel.

W roku 2000 rozpoczęto budowę. Pieniądze złożyli mieszkańcy wsi oraz

nauczyciele uczący w zespole szkół. Sporą kwotę na ten cel przeznaczył

z budżetu gminy burmistrz Kazimierz Rokita. Budowę ukończono w 2002

roku, a drugiego września tego roku oddano do użytku nowe gimnazjum.

Uroczystość otwarcia połączona została z nadaniem mu imienia Jana Pawła II.



Rozpocznij swą 
wędrówkę wychodząc 

z wielkiej bramy.
Ku pięknemu 

dworkowi swawolnie 
podążamy.

Dworek ten w XIX 
wieku został 
zbudowany.

XIX-wieczny park oraz parterowy dawny dwór właściciela folwarku Jana
Bieniaszewskiego. W parku zachowały się stare drzewa wraz z pięknym
fragmentem alei bukowej. Dworek wzniesiony został około połowy XIX wieku
i przechodził przeobrażenia. Po II wojnie światowej do roku 1965 służył
jako 7 klasowa szkoła podstawowa, później dom nauczyciela, a obecnie
mieszkania prywatne.



Za dworkiem wzdłuż asfaltowej drogi,
na północ kierujemy nogi.

Za zakrętem wielkim
ujrzymy kościół parafialny,

co wie każda tęga głowa
czuwa nad nim

Różańcowa



To nie koniec tej podróży,
dalej kroczkiem dużym.

Niech Ci zejdzie z twarzy mina marna,
tutaj stoi Ochotnicza Straż Pożarna.

U nas strażak ma szacunek wielki,
bo niesie pomoc ludziom wszelkim.



Idź teraz prosto do rozwidlenia dróg,
tam będziesz w prawo śmiało skręcić mógł.

Dalej żwawo zepnij nóżki,
aż dojdziesz przez wieś do leśniczówki.



Leśniczówka



Teraz szeroko otwórz oczy,
a dwunastu  dębów 
szypułkowych
nie przeoczysz.

Tu 12 królów wielkich stoi, 
wszystkie według swej 
urody są pomnikiem



12 dębów szypułkowych ujęto w jednym pomniku grupowym. Wymiary 
dębów wahają się w granicach od 269 cm do 546 cm, wysokość  33 metry , 

wiek 300 lat. Miejsce ogłoszenia aktu o utworzeniu pomnika przyrody
Dz. Urz. WRN w Rzeszowie nr 2 poz. 26 z dnia 30 marca 1983



Za dębami znajdziesz śródleśne łąckie

Były one  hodowlane,
W XIX wieku  wykopane.

Ale to nie koniec tej wyprawy.



Dalej nad stawem wiedzie ścieżka
gdzie wśród gałęzi

czarny bocian mieszka,
przed ludźmi skrzętnie się chowa, 
nie zobaczy go żadna ludzka głowa.



W lasach w Wysokiej Głogowskiej oprócz zwierzyny 
łownej jest bardzo dużo ciekawych ptaków, w tym 

czarnych bocianów. W odróżnieniu od swego krewniaka 
bocian czarny uważany jest za skrytego ptaka leśnego, 
raczej unikającego kontaktów z człowiekiem. Bociany 

czarne związane są z lasami i miejscami, gdzie jest 
dużo wody.  Zakładają gniazda w olsach, żerują przy 

ciekach wodnych, stawach hodowlanych.



Teraz na południe kieruj nogi,
idź wzdłuż leśnej drogi,
na moście stań chwilkę,
potem wędruj prosto

niecałą godzinkę.



Przed sobą widzisz ogromny las
kiedy przychodzi grzybobrania czas, 

ludzie z odległych stron tu przybywają
i grzybami koszyki swoje napełniają.



Maszeruj spokojnie i bez pośpiechu,
skup się na swoim głębokim oddechu.
Lecz najpierw rozejrzyj się dookoła.

Słyszysz?
Może to las Cię woła.



Dojdziesz do zakrętu
i nie bądź zdziwiony,

że spotkasz teraz dwa dorodne klony.
Trzeba iść dalej i nie marudzić

i na asfalcie przestać buty brudzić.

Skręć teraz w lewo
i prosto idź przed siebie,

aż ujrzysz tabliczkę
z orłem na  czele.

Za ptakiem podążaj śmiało,
tam niespodzianek
czeka Cię niemało.



Tam klub sportowy  stoi mały,
w którym dzieci skarb schowały.

Po nagrodzie czeka Cię  ognisko,
gdy zjesz posiłek, wpadnij na 

boisko.



Teraz po wędrówce
odpocznij sobie chwilkę

lub pograj w piłkę.
Przypomnij sobie,

gdzie czas miło spędziłeś
i dobrze się bawiłeś.



Uczniowie Gimnazjum
im. Jana Pawła II

w Wysokiej Głogowskiej



Opiekun

Barbara Furman


