
 Powoli odwracamy się od zatłoczonych, krzykliwych miejsc instynktownie tęsknimy za bliskością 
natury i prywatno ścią. Żyjemy pod presją, ciągle nas coś goni, nie mamy czasu dla siebie oraz naszych 
bliskich. Zapraszamy Państwa wraz ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi na Ziemię Wielopolską. 
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 Gmina Wielopole Skrzyńskie położona jest w południowo - 
zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie ropczycko 
- sędziszowskim na obszarze Pogórza Strzyżowskiego, zajmuje obszar 
93,5 km2 i liczy ponad 8,6 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi  
5 wsi: Brzeziny, Broniszów, Glinik, Nawsie i Wielopole Skrzyńskie. 
 Teren gminy charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą 
terenu, który tworzy szereg wąskich wzgórz porozcinanych doliną rzeki 
Wielopolki i jej licznymi dopływami. Teren gminy położony pod 
względem fizyczno-geograficznym znajduje się w Prowincji Karpat 
i Podkarpacia, Podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Makroregionie pogórzy Środkowo-Beskidzkich 
i Mezoregionie Pogórza Strzyżowskiego. Południowo-zachodnia i wschodnia część gminy, znajduje się 
w obszarze Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zajmującego 1195 ha obszaru gminy. 
 Region, w którym leży gmina charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi, urozmaiconą 
rzeźbą terenu, wieloma zabytkami wartymi zobaczenia, co umożliwia wykorzystanie tego obszaru do rozwoju 
różnych form turystyki i agroturystyki.  

 Historia Wielopola sięga XI wieku, czasów króla Bolesława Śmiałego. 
W XIX wieku było własnością Skrzyńskich od których wzięło drugą część 
nazwy -„Skrzyńskie”. 
 Spośród licznych zabytków tego regionu na uwagę zasługują: zespół 
Kościoła Parafialnego w Brzezinach (kościół pw. św. Mikołaja Biskupa z II 
połowy XV w., drewniana dzwonnica, z dwoma dzwonami-jeden z drugiej 
połowy XV wieku z napisem gotyckim i drugi z początku XVI wieku); zespół 
Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielopolu Skrzyńskim 

(kościół z 1654 r., dzwonnica z początku XIX wieku, plebania z 1880 r.- miejscu urodyin Tadeusza Kantora); 
pozostałości parku dworskiego w Broniszowie; Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza 
Kantora w Wielopolu Skrzyńskim; zabytkowe kapliczki przydrożne; domy, zagrody, spichlerze i kuźnie. 
 W gminie Wielopole Skrzyńskie licznie występują twory przyrody 
spełniające kryteria uznawania za pomnik przyrody. Na skraju wsi Broniszów, 
przy drodze uwagę zwraca wzgórze z resztkami pięknego niegdyś parku 
krajobrazowego zachował walory widokowe. W parku na uwagę zasługuje lipa 
szerokolistna - jej obwód na wysokości 1,3 m wynosi 785 cm, a wysokość 26 
m. Jest to najgrubsza i najstarsza lipa w gminie, której wiek szacuje się na około 
400 lat. Park podlega Krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.  
 Nie bez znaczenia jest również bogata historia gminy Wielopole 
Skrzyńskie – w tym regionie w miejscowości Broniszów urodził się prof. dr Karol Olszewski, chemik, fizyk, 
odkrywca ciekłego tlenu i azotu, doc. Franciszek Kotowski urodzony w Brzezinach – twórca szybowca 
wyczynowego „Mucha’ oraz ”Rekin”; zaś z samego Wielopola Skrzyńskiego pochodzi Tadeusz Maria 
Kantor  - malarz, dramaturg, scenograf i reżyser, który piękno naszej okolicy wyraził słowami: 
 „Byłem w wielu miejscach na świecie, zwiedziłem wiele krajów, ale nie spotkałem tak pięknych 
kwiatów i zielonych łąk jak w czasach mojego dzieciństwa w Wielopolu … 
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