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Szkoła Podstawowa w Chruślinie 

Szkła Podstawowa w Chruślinie 

Wycieczka piesza  

Miejscami  

Pamięci  

Narodowej 

Na ciekawą wycieczkę pieszą zaprasza kl. 4 rok 2011/2012 

Projekt powstał w trakcie zajęć edukacyjnych „Ścieżki zdrowot-

nej” pod kierunkiem M. Muszkiewicza 

Przystanek 4  

Złota Góra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzgórze położone jest 

wśród pięknych lessowych wąwozów, 1,5 km na północ od 

Chruśliny. Miejsce   upamiętnia dwie walki Powstania Stycz-

niowego, jedną zwycięską,  drugą zakończoną porażką. 

Wśród mieszkańców Chruśliny funkcjonują dwie nazwy tego 

miejsca „Parszywa Góra”  i „Złota Góra”. Dla upamiętnienia 

tego miejsca na Górze  wystawiono pomnik ku czci powstań-

ców i wybitnego dowódcy  walk generała Michała Kruka - Hey

-denreicha.  

Miejsce to stanowi cel wielu wycieczek szkolnych z 

całego województwa. Tutejsza młodzież ze Szkoły Podstawo-

wej w Chruślinie sprawuje nad tym miejscem opiekę cało-

roczną dbając o porządek i pilnując by nie gasło tu  „światło 

pamięci”. 

Zakończenie wycieczki ma miejsce w tutejszej szko-

le, z której wcześniej wyruszyliśmy. 

Wąwóz lessowy u podnóża 

Złotej Góry. Foto – arch. 

szkoły 

Dzieci SP Chruślina przy 

pomniku na  „Złotej Gó-

rze” . Foto – arch. szkoły 



Przedstawiamy 

wszystkim miłośnikom 

aktywnego wypoczyn-

ku naszą propozycję 

pieszej wycieczki po 

okolicy szlakiem miejsc 

pamięci narodowej. 

Przystanek 1 – szkoła 

 Wędrówkę rozpoczynamy przy Szkole 

Podstawowej w Chruślinie. Będzie to miejsce 

wymarszu i powrotu z wyprawy. Znajdziemy tu 

miejsce do wypoczynku i rekreacji w cieniu 

otaczających szkołę  drzew.  Szkoła dysponu-

je terenami sportowymi, nowym placem za-

baw jak również miejscem, w którym upiecze-

my kiełbaskę i bezpiecznie odpoczniemy. 

Następnie drogą asfaltową kierujemy się na 

wschód do miejscowości Boby.  

Trasa pieszej wycieczki 

Przystanek 2 – Boby 

 

 

Przystanek 3 – Owczarnia 

Na pamiątkę wydarzeń w Owczarni stanął pomnik 

upamiętniający bratobójczą walkę między oddziałami par-

tyzanckimi. Pomnik składa się z białego i wysokiego krzyża 

oraz kamiennego cokołu, na którym umieszczone są trzy 

tablice. Na tych tablicach są nazwiska zamordowanych 

żołnierzy Armii Krajowej. Obok krzyża powiewa biało-

czerwona flaga. Pomnik jest często odwiedzany przez ro-

dziny żołnierzy i historyków, którzy chcą poznać i upa-

miętnić historię. 

 W dalszą wędrówkę udajemy się drogą w kierun-

ku Chruśliny. W miejscowości tej zgodnie ze wskazaniami 

drogowskazu skręcamy drogą żużlową na północ, by do-

trzeć do Złotej Góry 

Foto szkoły– z arch. szkoły 

 Miejscowość leży przy drodze krajowej relacji Józe-

fów nad Wisłą -Kraśnik. W samym jej centrum umiejscowiony 

jest zabytkowy kościół, którego ryciny i  zdjęcia przedstawione 

są poniżej. 

 Parafia Boby powstała prawdopodobnie pod koniec 

XIV wieku, wtedy też zapewne pobudowano pierwszą świąty-

nię w Bobach. Obecny kościół w stylu neogotyckim został 

zbudowany w latach 1907-1914r. pod kierownictwem ks. 

Hieronima Brzóza.  

Po zwiedzeniu kościoła kierując się  drogą na zachód dociera-

my do miejscowości Owczarnia. 

Rycina arch.                                              Foto – Jakub Kalinowski 

Pomnik poległym partyzantom– foto K. Adamowicz 


