
Podróże po podkarpaciu 
 walory turystyczne mojej małej 

ojczyzny   

Natalia Miazga, kl.7, Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej 



Szlak rowerowy przeprowadzony przez 

urokliwą okolicę, w której mieszkam to 

propozycja rodzinnej             

wycieczki rowerowej, połączonej z  

lekcją historii. Ma formę pętli o 

długości 38,6 km, biegnącej w połowie 

przez tereny leśne, a w połowie przez 

wioski. Na szlaku znajdują się zabytki 

mojego regionu, przedstawiające jego 

historię, ale też liczne miejsca 

odpoczynku. Rozległe lasy, piękne 

krajobrazy, dobrej jakości drogi 

tworzą interesującą trasę, doskonałą 

na wypady rowerowe. 

Rowerowe trasy przez zabytki i lasy  

Wólka Niedźwiedzka 



OGOLNY PRZEBIEG SZLAKU 
 

Wólka Niedźwiedzka, zabytkowy kościół pw. Matki Bożej 

Królowej Polski (0,0 km) – Wola Zarczycka, Pomnik Ofiar 

Pacyfikacji (9,1 km) – Rezerwat „Kołacznia” (11,6 km) – 

Brzóza Królewska, zalew (22,7 km) – Julin, Pałac Myśliwski 

Potockich (30,3 km) – Wólka Niedźwiedzka (38,6 km) 
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Legenda o niedzwiedzicy 
Nazwa miejscowości, od której zaczyna się szlak ma bardzo 

ciekawą genezę powstania. Pewnego razu kobieta zajęta 

pracami domowymi, aby rozbawić zapłakane niemowlę, które 

siedziało w progu przed izbą, wetknęła mu w rączkę 

drewnianą łyżkę. Zajęta pracą, dopiero po chwili skierowała 

wzrok w kierunku uspokojonego dziecka, którego już nie było 

przed domem. Tknięta złym przeczuciem zaczęła głośno 

płakać, tak że ludzie, którzy mieszkali w miejscowości 

przybiegli do niej. Kobieta opowiedziała im o zniknięciu 

niemowlęcia. Jeden chłop rzekł, że widział jak 

niedźwiedzica tędy przechodziła i prawdopodobnie to ona 

porwała dziecko. Zebrali się wtedy najodważniejsi mężczyźni 

i poszli do lasu w poszukiwaniu dziecka. Na środku leśnej 

polany znaleźli dziecko trzymające w ręce drewnianą łyżkę, 

którą oblizywały małe niedźwiadki, a nieco dalej wylegiwała 

się stara niedźwiedzica. Chłopi rzucili się na nią, zabili 

ją i zabrali dziecko do domu. Wieść o tym wydarzeniu 

rozeszła się na okolice i stąd osadę od tego pamiętnego 

zdarzenia nazwano Wólką Niedźwiedzką. 

/ 



   KOśCIół PW. MATKI BOżEJ KRóLOWEJ POLSKI 

W Wólce Niedźwiedzkiej znajduje się zabytkowy 

kościół Matki Bożej Królowej Polski. Początkowo 

był pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i 

mieścił się w parafii Wola Zarczycka. Archiwa nie 

informują o dokładnym czasie wybudowania. 

Znajdujemy tylko wzmiankę o budowie kościoła w 

1576r. za czasów Stefana Batorego. Został on 

zakupiony od mieszkańców Woli Zarczyckiej, którzy  

wybudowali nowy – murowany kościół. Nowy 

postawiony kościół został poświęcony Matce Bożej 

Królowej Polski w 1913 r. Dziś kościół jej 

niezwykłym miejscem na mapie podkarpacia. Zachwyca 

licznych wiernych i pielgrzymów swoim wnętrzem. 



Ciekawostka: W roku 2019 zakończyły się 
prace remontowe kościoła. Został on 

rozbudowany, zmieniono dach, ogrodzenie, a 

także zagospodarowano teren wokół. Wnętrze 

kościoła poddano renowacji. 

 

Wskazówka: Wnętrze kościoła można 
zwiedzać. Zaplanuj wcześniej zwiedzanie z 

przewodnikiem. 
 

    



  

 
 
 
 
 

W kościele znajdują się trzy 
ołtarze:- Ołtarz główny – pod 
wezwaniem Matki Bożej Królowej 

Polski z 1630 r.;- Ołtarze boczne 
z poł. XVII w.;- po lewej stronie 

– pod wezwaniem Matki Bożej 
Niepokalanej;- po prawej stronie – 

pod wezwaniem Św. Józefa. 
Na placu kościelnym znajduje się 
dzwonnica, która została zbudowana 
w 1971 r. Umieszczono na niej trzy 

dzwony poświęcone: jeden św. 
Wojciechowi, drugi Maryi, trzeci 
św. Janowi Chrzcicielowi. Na uwagę 
zasługują, bardzo rzadko spotykane 
już cymbałki ołtarzowe, używane w 

czasie Podniesienia. 

Kilka słów o zabytkowym 
 kościele 



                POMNIK OFIAR PACYFIKACJI 
 Monument upamiętnia pacyfikację wsi  

Wola Zarczycka, którą przeprowadzono w dniu 
20 czerwca 1943 roku przez hitlerowskiego 

okupanta. Główną przyczyną owej pacyfikacji 
stał się udział oddziałów AK z Woli 

Zarczyckiej w różnych okolicznych akcjach 
partyzanckich. Została ona poprzedzona 

przygotowaniem listy mieszkańców. Znalazły 
się na niej nazwiska osób przeznaczonych 

na: wypuszczenie na wolność, rozstrzelenie, 
jak również wywiezienie do obozów i 

więzień. Niemcy tego dnia zabili  
76 mężczyzn ze wspomnianej wsi. Reszta 
zatrzymanych została przeznaczona do 

obozów. Po zakończeniu egzekucji  oprawcy 
wysunęli groźbę dotyczącą spalenia Woli 

oraz kolejnego mordu, w razie uczynienia 
czegoś wbrew Niemcom. Miejscem stracenia 

stał się ten wał. Znajduje się on w centrum 
miejscowości. 



  
  

Wskazówka: Jeszcze przed wyprawą zagłęb się w literaturę o tych trudnych 
wydarzeniach. Ten przystanek może być wspaniałą lekcją historii.  

Ciekawostka: 17 czerwca 2018 roku mieszkańcy wsi przygotowali rekonstrukcję 
historyczną pacyfikacji. W inscenizacji wzięło udział 200 osób. Było to wielkie 
przedsięwzięcie, które rejestrowała telewizja i prasa. 



        REZERWAT KOłACZNIA 
Rezerwat „Kołacznia” w Woli Zarczyckiej 
jest najmniejszym powierzchnio w Polsce 
– 0,1 ha. Chroni miejsce występowania 
jedynego w Polsce stanowiska dziko 
rosnącej azalii pontyjskiej, czyli 
różanecznika żółtego. Krzewy tej rośliny 
stanowią ślad z okresu peryglacjalnego, 
który zawędrował do Polski z terenów 
stepowych Ukrainy. Zostały one odkryte w 
1909 r. przez miejscowego nauczyciela. 
Sławny botanik - Władysław Szafer był 
pomysłodawcą, aby zostały objęte 
ochroną. Azalia pontyjska w Woli 
Zarczyckiej rośnie nietypowo na 
piaszczystej, śródleśnej wydmie. Żółte 
kwiaty azalii wydzielają bardzo piękny 
zapach. 



  

Ciekawostka: Rezerwat „Kołacznia” jest jedynym miejscem w Polsce gdzie azalie 
pontyjskie rosną w naturalnym środowisku, a nie w ogrodach. 

Wskazówka: Roślina rozkwita 
 początkiem maja. Jeśli chcesz ją zobaczyć właśnie w tym czasie zaplanuj szlak. 
  

 



ZALEW W BRZóZIE KRóLEWSKIEJ 
 

Zalew w Brzózie Królewskiej 

to akwen wodny, powstały na 

połączeniu rzeki Tarlaka 

oraz potoku Tartacznego. 

Znajduje się w doskonałej 

lokalizacji – można  

tu dojechać samochodem, jak 

i rowerem. Miejsce cieszy 

się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców i turystów 

odwiedzających region. 



  
  



PAłAC MYśLIWSKI POTOCKICH 
Pałac Myśliwskich w Julinie został 

wzniesiony dla Romana Potockiego w 1880 

roku. Ten budynek o nieregularnym 

kształcie wybudowano z bali sosny, 

jodły i świerku w stylu tyrolsko-

szwajcarskim. Potoccy mieszkali tu 

każdego roku przez cały sierpień. 

Wakacyjne pobyty składały się z 

porannych polowań i wieczornych przyjęć 

z tańcami. Pałac był idealnym miejscem 

   na  wypoczynek i zabawę, ale 

zapewniał również ciszę, spokój i 

świeże powietrze. Obecnym właścicielem 

tego pięknego zespołu pałacowego jest 

Muzeum Zamek w Łańcucie.  

 



  
Ciekawostka: W latach 20-stych XX w. obiekt tętnił życiem znajdowały 

się tam pola golfowe, kort tenisowy, ogród kwiatowy. W pałacu mieściła 

się bogato wyposażona biblioteka, a ściany zdobiły cenne obrazy i 

niezliczone trofea myśliwskie. 

 

Wskazówka: Zabierz ze sobą kocyk, jakieś przekąski i chwilę odpocznij. 

Możesz zabrać także piłkę. Znajduje się tam mnóstwo zielonej 

przestrzeni. 

 



O SZLAKU 
 Dystans: 38,6 km 
 

 Czas: 2 godz. 
 

 Dla kogo? : Cała trasa to 
dystans do przebycia dla osób 
średniozaawansowanych. Natomiast 
początkujący rowerzyści mogą 
trasę podzielić na kilka etapów. 

 
 Poziom trudności: Dla 
średniozaawansowanych. Dla 
amatorów pięknych widoków. 
 

 Najwyższy punkt: 245m n.p.m. 

 

 Najniższy punkt: 183m n.p.m. 
 

    Województwo: Podkarpackie 
 

 Miejsce startu: Kościół w 
Wólce Niedźwiedzkiej 
 

 Miejsce końca: Kościół w 
Wólce Niedźwiedzkiej 
 



Dobre rady dla rowerzystów 
     

Uważaj na 
innych 

rowerzystów 
poruszających 
się po drogach 
rowerowych! 

Za każdym 
razem, kiedy 

chcesz 
skręcić, 
wyciągnij 
rękę w bok! 

Dostosuj 
prędkość, z 
jaką się 

poruszasz, do 
okoliczności! 

Jedź prawą 
stroną 
drogi!  

Kiedy zapada 
zmrok włącz 
oświetlenie, 

załóż 
odblaski! 



Obowiązkowy zestaw rowerzysty 

  

Zestaw 
podstawowych 
narzędzi 
rowerowych 

Oświetlenie 

Zapasowa 
dętka 

Mały 
zestaw do 
pierwszej 
pomocy 

Peleryna 
przeciwdeszczowa 

Pompka 

Woda 



 Materiały zródłowe  
o Parafia Wólka Niedźwiedzka https://wolkaniedzwiedzka.pl/historia-parafii/ 

o Związek Szkółkarzy Polskich http://www.e-

katalogroslin.pl/plants/5704,azalia-pontyjska_rhododendron-luteum 

o Agnieszka Hazanecka Turystyka Kulturowa na Rzeszowszczyźnie w latach 1945 

- 1989 studium historyczno – antropologiczne; Rzeszów, 2018. 

o Parafia Wola Zarczycka http://wolazarczycka.przemyska.pl/pomnik-ofiar-

pacyfikacji/, http://wolazarczycka.przemyska.pl/azalia-pontyjska/ 

o Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 

http://ogrody.podkarpackie.travel/trasy/julin/ 

o Atrakcje turystyczne w obiektywie – bank zdjęć 

https://bankzdjec.net/brzozakr.php 

o Mapy Google 

o Użyto zdjęć z powyższych stron internetowych i ze zbiorów własnych. 

 

 

/ 
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