Rozwój cywilizacji na terenie północno-wschodniej Jury,
w miejscowości Złoty Potok
1. Położenie i warunki naturalne opisywanego obszaru
Opisywany obszar rozwoju życia i cywilizacji zlokalizowany jest w południowej Polsce na Jurze
Krakowsko - Częstochowskiej, w jej północno-wschodniej części i obejmuje część obecnej gminy
Janów, a dokładniej wieś Złoty Potok. Jest to swobodny opis historii tego terenu, zebrany z
różnych materiałów źródłowych i od ludzi, którzy przechowali w swojej pamięci wspomnienia.
Najstarszymi osadami geologicznymi są tutaj wapienie skaliste pochodzące z ery mezozoicznej a
ściślej z okresu dolnej i górnej Jury ( 200 - 120 mln lat temu ). W tym czasie na tym obszarze
znajdowało się płytkie tropikalne morze w którym tętniło bujne życie. Przez cały okres Jurajski
rozwijały się tutaj ówczesne rafy koralowe a dogodne warunki do rozwoju znalazły tu amonity i
belemity stanowiące główny element skałotwórczy a ponadto małże, jeżowce, ślimaki oraz
gąbki. Powstałe w tym czasie osady wykształcone pod wpływem ciśnienia wody jako wapienie
skaliste i płytowe oraz margle, osiągnęły miąższność dochodzącą do 300 m. Po ustąpieniu morza
w erze kenozoicznej, w okresie trzeciorzędu, w związku z wypiętrzeniem się Karpat, powstały
tutaj liczne uskoki i zapadliska tektoniczne. Panujące tu wtedy warunki ciepłego i wilgotnego
klimatu podzwrotnikowego sprawiły, iż wapienie górnej jury i kredy uległy intensywnym
procesom wietrzenia i krasowienia . Prace wykopaliskowe prowadzone w Złotym Potoku
pozwoliły na zlokalizowanie tutaj wielu zwierząt żyjących na tym
obszarze m.in. mastodontów, mamutów, nosorożców włochatych,
jeleni olbrzymich, niedźwiedzi jaskiniowych, tygrysów szablozębnych,
lwów jaskiniowych oraz jeżozwierzów i wielu gatunków ssaków . W
czwartorzędzie podczas zlodowacenia środkowopolskiego lądolód
pokrył niemal całą obecną wyżynę Krakowsko-Częstochowską,
pozostawiając tylko niewielkie wolne od lodu wypiętrzenia. Kiedy
lodowiec ustępował, topniejąca woda rzeźbiła w wapiennych skałach
jaskinie, a czoło lodowca zostawiło tutaj zwały piasku zebrane
wcześniej jak spycharka z dna istniejącego dawniej morza. Pod koniec
czwartorzedu w czasie górotwórczych ruchów limeryjskich obszar Jury
został ostatecznie wydźwignięty, odsłaniając wejścia do podziemnych
jaskiń, które z czasem stały się siedliskami ludzi pierwotnych. Badania wskazują, iż na terenie
Jury nastąpiło pierwsze zasiedlenie przez ludzi obszaru obecnej Polski. I tak zaczął się okres
rozwoju cywilizacji na omawianym obszarze.

2. Rozwój pierwotnych cywilizacji na terenie Złotego Potoku
Po zlodowaceniach pojawiła się na tym terenie roślinność tundrowa i zwierzęta na które
polowali ówcześni ludzie. Działalność archeologów na terenie Złotego Potoku pozwoliła na
udokumentowanie śladów osadnictwa , pochodzących ze starszej epoki kamienia - paeolitu.
Podstawowym zajęciem ówczesnego człowieka było łowiectwo, a popularną bronią łuk i strzała

zakończona grotem krzemiennym. Z krzemienia wykonywano różnego rodzaju ostrza i zgrzebła.
Z tego okresu znane są ślady obozowisk ludzkich i warsztatów krzemieniarskich pochodzących z
jaskini Grota Niedźwiedzia w Złotym Potoku . Odkryte tutaj
najstarsze ślady bytności człowieka szacowane są na środkowy
paleolit około 80 000 - 50 000 lat temu w postaci krzemiennych
narzędzi pracy. Odkryto także ślady licznych palenisk. Późniejsze
ślady wskazują na zasiedlenie obszaru przez ludność kultury
łużyckiej i ceramiki sznurowej. W użyci były też igły z ości oraz
wykorzystywano kości ubitych zwierząt.

3. Rozwój cywilizacji plemiennych na obszarze Złotego Potoku
Zapewne przejście do następnej fazy cywilizacji było płynne, ale nie znamy etapów
pośrednich. Wiemy tylko, że w VII wieku, a więc przed powstaniem państwowości polskiej na
obszarze dzisiejszego Złotego Potoku zamieszkiwali ludzie z okresu plemiennego pozostawiając
po sobie wiele śladów rozwiniętej cywilizacji. Było to plemię
zachodnich Wiślan z nad górnej Warty, kultury przeworskiej,
które na wyniosłej skale nad rozlewiskiem rzeki Wiercicy
wybudowało potężny jak na owe czasy gród. Wstępne badania
prowadzone były w dwóch
etapach. Pierwszy przed II wojną
światową a drugi w latach 60 XX
wieku. Badania wykazały w okresie wczesnego średniowiecza
znaczący rozwój tego obszaru. Zamieszkujące tu plemię narażone
było na niebezpieczeństwa
grabieżczych
najazdów
dlatego
znalazło
schronienie na skalnym
wypiętrzeniu spadającym
45-cio metrową przepaścią
nad rzekę. Grodzisko w
Złotym Potoku zwane przez miejscową ludność "Osiedle Wały" lub
"Okopy Szwedzkie" ze względu na swoją wielkość zalicza się do największych z tego okresu w
Małopolsce. Warowny gród zamieszkiwany był od VII do XI wieku przez potężne plemię liczące
kilkaset osób. W tym okresie
gród
prawdopodobnie
większy był od ówczesnego
grodu Krakowa. Grodzisko
umiejscowione na wzgórzu,
posiadało potrójne wały
(widoczne
do
dzisiaj)
zbudowane z ziemi, kamieni i

drewna. Jak wykazały badania w pd-zach. części podgrodzia, kłody drewna umieszczano
poprzeczne w wałach obsypując kamieniami i ziemią, a następnie wały obkładano z obu stron
podłużnie kładzionymi belkami. Na podstawie prac badawczych prowadzonych w 1966 r.
stwierdzono obecność licznej ceramiki oraz ślady plam ciemnej ziemi stanowiących zewnętrzne
punkty nieznanej budowli. Centrum grodu, tzw. gródek w kształcie elipsy zajmujący 1410 m²
powierzchni i średnicę 45 m, był siedzibą znacznego władcy terytorialnego. Zajmował boczne,
asymetryczne położenie w stosunku do całego osiedla, na najbardziej na zachód wysuniętej
skalistej części wzgórza, opadającego przepaścią do doliny rzeki Wiercicy. Na przylegającej od
strony północy do gródka bocznej wysokiej skale, połączonej z gródkiem wąskim
przesmykiem, znajdowało się miejsc kultu. W półokrągłym, widocznym jeszcze dzisiaj
zagłębieniu na szczycie skały składano najprawdopodobniej ofiary dziękczynne. Obok znajduje
się wydrążona w skale 40 m. studnia o nieznanym przeznaczeniu. Być
może do niej kapłan plemienia wrzucał ofiary dziękczynne.
Zamieszkujące tutaj plemię wyznawało zapewne kult faliczny, bowiem
jedna z 40 m. skał osiedla została
ociosana w kształt falusa. W gródku
po
stronie
południowej,
w
wyżłobieniu skalnym, osłoniętym
skałami ze wszystkich stron odkryto
ślady dużego paleniska, a więc tutaj
prawdopodobnie
nad
ogniem
znajdowały
się
drewniane
zabudowania siedziby władcy, które
od dołu ogrzewane były ciepłem
ognia. Do gródka dolegały dwa przedgrodzia. Każde otoczone oddzielnym wałem, a od gródka
dzieliły je jeszcze dodatkowo fosa i wał. W ten sposób utworzyły się trzy pierścienie wałów,
które od południa zamknięte były poprzeczną
fosą i jeszcze jednym wałem. Bramy wejściowe
do osady znajdowały się w narożnikach wałów
. Wewnątrz w przedgrodziach stały podłużne,
równolegle usytuowane drewniane domy.
Należy przypuszczać, iż w tym kastowym
społeczeństwie w wewnętrznym przedgrodziu
mieszkała starszyzna plemienna a w
zewnętrznym reszta mieszkańców i hodowane
w domach zwierzęta. Przedgrodzia zajmowały łączny obszar
o powierzchni 16 406 m². Na zewnątrz osiedla uprawiano
zboże, gdyż odkryto nasiona orkisza - prymitywnej formy
pszenicy. U podnóża skalnej góry na której stało osiedle, od
strony wschodniej zlokalizowano na niedużej przestrzeni 80
niewielkich kurhanów, dzisiaj zaledwie 1m. wysokości i 2m.
średnicy, obłożonych kamieniami, w których jeszcze do II
wojny światowej znajdowały się gliniane urny w formie

amfory z wydłużoną szyjką, a wewnątrz prochy prawdopodobnie władców plemiennych
władających przez 400 lat skalnym osiedlem. Od strony zachodniej po drugiej stronie rzeki przed
II wojną światową znajdowano gliniane
urny
w
formie
garnków,
ze
zmieniającymi
się
przez
wieki
zdobieniami - od prostych do bardziej
wyrafinowanych. Te dwa cmentarzyska
wczesnośredniowieczne Osiedla Wały
świadczą o plemiennym podziale
społecznym. Niestety te nikłe ślady
zostały zniszczone, szczególnie po II
wojnie, kiedy to ludzie, tłukli gliniane
naczynia licząc na znalezienie skarbów,
o czym zaświadczał w 2010 r. Eugeniusz
Pabiasz z Janowa, robiący to jako dziecko na polecenie swojej matki. W 1976 r. odkryta została
w Złotym Potoku także późniejsza osada zlokalizowana powyżej Pstrągarni Raczyńskich na lewej,
lepiej nasłonecznionej stronie rzeki Wiercicy. Na podstawie badań sondażowych obejmujących
powierzchnię 125 m², odkryto sześć obiektów o różnym przeznaczeniu m.in. jamy zasobowe,
paleniska i chatę oraz 21 dołków i jam o niewyjaśnionym przeznaczeniu. Stwierdzono ponadto
liczne występowanie szkła i żużlu szklanego. Ich obecność w tak dużych ilościach pozwala
wyjaśnić charakter odkrytej osady, która stanowiła ośrodek wytopu szkła . W średniowieczu
przebiegał tędy główny szlak bursztynowy z Krakowa do Gdańska, a więc ludność Potoku
trudniła się zapewne handlem wyrobami szklanymi z podążającymi tutaj karawanami
kupieckimi. Materiał zabytkowy datowany na X i XI w. znaleziony na
terenie osady w Złotym Potoku nie wyklucza jej istnienia w okresie
wczesnego średniowiecza, a wiec równolegle do istniejącego Osiedla
Wały, a już na pewno współistnienia pod koniec jego świetności.
Ciągnące tutaj karawany, zasiały tu w X w. nową religię chrześcijańską,
która przyczyniła się do wygaśnięcia starej wiary, a tym samym do
powolnego upadku Osiedla Wały i rozkwitu nowej chrześcijańskiej osady.
Rozwój rolnictwa, a co za tym idzie zwiększające się plony, uwolniły
więcej rąk do pracy poza rolnictwem i zaczęto się
specjalizować w rzemiośle. Znaczące ilości piasku i
wapienia oraz szpatu (przezroczystego kalcytu) w
tutejszych jaskiniach spowodowały, iż zaczęto
tutaj produkować wyroby ze szkła. Wytapiano także przy pobliskim Źródle
Spełnionych Marzeń rudę darniową w tzw. frymarkach, produkując noże i
miecze żelazne oraz wypalano wapno w piecach zwanych wapiennikami.
Zaczęto korzystać także z energii wody, budując młyny wodne wzdłuż
rzeki Wiercicy, spiętrzającej swe wody w wielu stawach na terenie Złotego
Potoku. Wszystko to razem wraz z rynkami zbytu w postaci
przemieszczających się karawan kupieckich sprawiły, że nowa
chrześcijańska osada zaczęła się pomyślnie rozwijać przysparzając

bogactwa jej mieszkańcom. I tylko wczesnośredniowieczne Osiedle Wały, z nikomu już nie
potrzebną starą wiarą, przestało istnieć. Nie mamy żadnych źródeł historycznych, które
wskazywały by, czy ten proces odbył się pokojowo, czy też towarzyszyły mu walki wewnątrz
plemienne. Jedno jest pewne, iż przywódcy nowego osiedla wraz ze wzrostem zamożności,
przywdziali z czasem strój rycerski i przyjmując herb rodowy zaczęli władać Potokiem jako
rycerze Herbu Jelita.

4. Rozwój cywilizacji rycerskich na terenie Złotego Potoku
Część pierwotnej puszczy wzdłuż rzeki Wiercicy została tutaj wykarczowana, stwarzając
warunki pod dalszy rozwój osady, którą zaczęto nazywać Potok od przepływającej przez nią
rzeki. Pierwsza wzmianka historyczna o osadzie Potok, jako rozwiniętym ośrodku hutniczym
pochodzi z 1153 roku, a następna, o wybudowaniu drewnianego kościoła w Potoku przez
rycerza Bartosza Odrowąża w 1298 r. W tym też okresie powstaje zapewne drewniany
czworoboczny dwór obronny na podmurówce z kamienną wieżą nad rzeką Wiercica w Potoku.
Na obrzeżach dawnego Potoka powstaje droga zwana w średniowieczu Wielką Drogą (dzisiaj ul.
Kościuszki). To przy niej powstają karczmy dla nocujących tutaj karawan kupieckich, bowiem na
Potoku kończyła się Małopolska i dalej na granicy Potoka i Woli Ponikowej (dzisiejszy Ponik), po
przebyciu brodu na Wiercicy, kupcy płacili w komorze celnej myto. Te opłaty zwabiały tu
rabusiów jak i pragnących się wzbogacić nowych rycerzy. U schyłku XII stulecia część obszaru
przylegająca do osady Potok została nadaniem książęcym przekazana dla rycerzy herbu
Szreniawa, którzy wywodzili się z górnego biegu rzeki Szreniawa w Małopolsce. Stąd rozrodzeni
Szreniawici emigrowali i przystąpili do kolonizowania innych obszarów Małopolski. Jak ścisłe
były związki rodowe i majątkowe Szreniawitow z okolic rzeki Wiercicy i rzeki Szreniawy jeszcze
na początku XV w. niech świadczy fakt, iż w 1413 roku plebanem kościoła parafialnego w
Szreniawie nad rzeką Szreniawą był dziedzic Potoku Mikołaj . Szczegół ten dowodzi też tego, że
rodowcy z okolic Potoku jeszcze w XV w. mieli wpływ na obsadzanie godności plebana w
odległej Szreniawie. Rycerze herbu Szreniawa bardzo szybko przechwycili część handlu we wsi
Potok i stali się zamożnymi współwłaścicielami terenu, którym władali wspólnie z rycerzami
herbu Jelita przez długie lata, co stwarzało warunki do ciągłych waśni i wzajemnych zajazdów, aż
do 1477 r., kiedy to ostatecznie Szreniawici wykupili siłą dobra Potockie należące do Jelitczyków.
W 1314 roku erygowano murowany kościół parafialny wybudowany na miejscu drewnianego
najprawdopodobniej przez rycerzy herbu Jelita, gdyż to ci rycerze posiadali pierwotnie przywilej
patronatu kościoła. Powstała parafia Potok pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w świetle
rejestrów świętopietrza i dziesięciny papieskiej z lat 1326-1337 płaciła 6 skojcy świętopietrza, co
było na owe czasy sumą dość pokaźną, zważywszy chociażby na fakt, iż wiele pobliskich równie
starych parafii płaciło znacznie mniej, jak chociażby Częstochowa 3 skojce . Kościołem Potockim
zawiaduje w tym czasie pleban Szymon. Następną pewną datą w historii kościoła jest 1378 r.
kiedy rozległym okręgiem parafialnym przynależnym do Potoka, a liczącym dziewięć osad
zawiaduje pleban Czesław. W 1381 r. rycerz Marcin z Potoka herbu Szreniawa świadkuje w
dokumencie sądowym Bieńka z Boronowa - syna Bieniasza herbu Szreniawa - dziedzica
pobliskich Potokowi osad Skowronowa i Pabianic. Niemal równocześnie z Marcinem Szreniawitą
występuje w źródłach rycerz Wojciech z Potoka herbu Jelita (zwany starszym), notowany w

źródłach w latach 1386 - 1402 . Poświadczony na przełomie XIV i XV w. rycerz Wojciech z
Potoka Jelitczyk dysponował sporym majątkiem, na który składały się wsie Potok i Trzebniów
oraz Mokrzesz. W dniu 17 lutego 1386 roku występuje jako rycerz w świcie księcia Władysława
Opolczyka, gdy ten odwiedzał swoje opolskie posiadłości w Woźnikach. i obdarował swego
rycerza Marka Jochsa z Marknowa zamkiem w Wożnikach i wójtostwem w mieście Woźniki. Fakt
ten dowodzi, iż Wojciech z Potoka herbu Jelita był w bliskich związkach z księciem opolskim
Władysławem i popierał otwarcie jego rządy w ziemi wieluńskiej i w części krakowskiej, choć
zdecydowana część rycerstwa polskiego była im przeciwna i domagała się u króla likwidacji jego
wieluńsko-krakowskiego władztwa . Zapewne takimi przeciwnikami byli także rycerze herbu
Szreniawa co doprowadzało do konfliktów zbrojnych te dwa zwaśnione rody władające dwoma
częściami Potoku. Najprawdopodobniej na krótko przed 1386 rokiem Wojciech z Potoka zaczyna
budowę zamku na skale w Ostrężniku na przysiółku Złotego Potoku, na granicy swoich
posiadłości w Potoku i Trzebniowie. Nie
zachowały się w zapiskach żadne wzmianki o
tej jurajskiej budowli, dlatego dzisiaj są
najbardziej tajemniczymi ruinami zamku na
Szlaku Orlich Gniazd. Stąd też możemy

wnioskować, iż zamek nie był zamkiem
królewskim. Koszt budowy zamku był na owe
czasy ogromny, dlatego nie mógł go
finansować rycerz Wojciech z Potoka, należy
więc domniemywać, iż wznosił go za pieniądze księcia Władysława Opolczyka, który chciał na
obrzeżach księstwa umocnić swoją władzę.. Zamek jak
na owe czasy był bardzo obszerny. Pozostałe
przyziemia i prowadzone w 2005 - 2008 r. badania
przez dr Kołodziejskiego wykazały, iż składał się z
zamku dolnego i górnego, oddzielonych od siebie
suchą fosą, przez którą przerzucony był drewniany
most zwodzony. Zamek górny mieścił się na wysokiej
35 m, urwistej od strony północno-wschodnej skale, i
zajmował obszar o powierzchni 1 500 m². Długość
murów obwodowych wynosiła 144 m. Otaczały one
pomieszczenia mieszkalne o układzie amfiladowym. W
południowej części wznosiła się, wystająca na zewnątrz
dwumetrowej grubości murów, obszerna czworokątna
baszta o wymiarach 6 x 9 m. (widoczna jeszcze dzisiaj),
pod którą znajdowały się zasypane obecnie podziemia.

Od strony południowej stok opada do głębokiej fosy za którą znajdował się zamek dolny o pow.
7 200 m². Odkryte podczas badań na zamku dolnym stosy kamienia mogą świadczyć, że zamek
dolny nie został całkowicie dokończony, a więc funkcjonował on bardzo krótko. Z tego okresu
pochodzą podania i legendy, przekazywane w Potoku z pokolenia na pokolenie, o mieszkających
na zamku rycerzach rabusiach, rabujących karawany kupieckie podążające obok do Potoka

szlakiem z Krakowa do Gdańska. Być może w tych podaniach jest sporo prawdy, gdyż jak wiemy
książę Władysław Opolczyk trudnił się także raubritterstwem, a więc poprzez zaufanych rycerzy
osadzanych na zbójnickich zamkach grabił
karawany kupieckie. Jedno jest pewne, iż król
Władysław
Jagiełło
wysłał
przeciwko
Opolczykowi ekspedycję karną, aby ukrócić
zbójnicki proceder. Miała ona miejsce w 1391
roku, kiedy to ekspedycja dotarła z Krakowa do
pobliskiego
starostwa
Olsztyńskiego
oddalonego od Potoka o 10 km. Najbardziej
prawdopodobne
jest
zburzenie
niedokończonego zamku przez żołnierzy
królewskich podczas ekspedycji. A więc około 6-letnie życie zbójnickiego zamku zarządzanego
przez rycerza Wojciecha z Potoka herbu Jelita zakończyło napady na kupieckie karawany.
Istnieje jeszcze inna teoria rekomendowana przez dr Kołodziejskiego, iż zamek został wzniesiony
na polecenie niesławnego biskupa krakowskiego Jana Muskaty, poplecznika króla czeskiego
Wacława II. Nikłe ślady bytowania w postaci ceramiki i niewielka ilość monet
z okresu cesarstwa rzymskiego, znaleziona podczas badań w ruinach zamku
Ostrężnik, jak również brak zapisków historycznych o dużym przecież zamku,
świadczą o krótkim okresie jego użytkowania. Stosy kamieni ułożone na
zamku nie świadczą bynajmniej o jego niedokończeniu, jak domniemywał
wcześniej dr Kołodziejski, ale wg wspomnianego wcześniej Eugeniusza
Pabiasza z Janowa, zostały usypane po wojnie przez okolicznych chłopów z
Trzebniowa i Dąbrowna, którzy wywozili z zamku kamienie na fundamenty
nowych domów. Potwierdził to też jeden z gospodarzy z Dąbrowna, który
jako dziecko, wraz z ojcem wywoził te kamienie. Pokazywał także metalowe
okno wyjęte z zamku na Ostrężniku, które wmurowane jest w komórkę na
jego podwórku. Natomiast drzwi z zamku na Ostrężniku, zostały przeniesione przez proboszcza

ze Złotego Potoku, w procesji przed I wojną, razem z monstrancją znalezioną w
Jaskini Ostrężnickiej pod Zamkiem i wmontowane w
kościele w Złotym Potoku jako drzwi do starej zakrystii.
Dzisiaj z zamku pozostały jedynie przyziemia, które, w
dalszym ciągu są dewastowane przez poszukiwaczy
skarbów. W pięć lat później w 1395 roku rycerz Wojciech
z Potoka herbu Jelita stojąc przed sądem ziemskim
krakowskim, zobowiązał się sprowadzić i postawić przed
sądem plebana z Potoka - Mikołaja. Po 1402 roku kończą
się zapiski dotyczące Wojciecha z Potoka, dlatego należy
przyjąć , że jest to graniczna data jego śmierci. Następny
w zapiskach to rok 1408 dotyczący podziału majątku Jelitczyków po
zmarłym Wojciechu i jego żonie. Wyrok sadu nakazywał synowi Wojciecha, także Wojciechowi z
Potoka herbu Jelita (Wojciech młodszy) wydzielenie części dóbr po matce - młodszemu bratu
Klemensowi i siostrom. Wojciech Jelitczyk przy podziale wziął część Potoka należną Jelitczykom
a Klemens otrzymał Mokrzesz. Z kolei zapiska z 1409 r. (czyli rok przed bitwą pod Grunwaldem)
dotyczy Piotra z Potoka herbu Szreniawa, który staje przed sądem jako poręczyciel za Jakuba z
Koniecpola wojewodę sieradzkiego - Marciszowi z Trzebnic herbu Szreniawa. W 1413 r.
Wojciech z Potoka herbu Jelita (młodszy) kupił za 150 grzywien od Mikołaja z Potoka
Szreniawity, który był w tym czasie plebanem w Szreniawie, jego część dziedziony ojczystej w
Potoku. W tym samym roku Tomasz z Potoka herbu Szreniawa nabył od Jana z Potoka herbu
Szreniawa całą jego dziedzionę w Potoku. Następnie Tomasz wraz z bratem Piotrem za 100
grzywien nabył od tegoż Jana, kmiecia w sąsiednim Siedlcu. Rok później 24 czerwca 1414 r.
przed sądem w Częstochowie, bracia Szreniawici z Potoka - Tomasz i Piotr zobowiązali się
zwrócić Wojszykowi z Wójczy - burgrabiemu olsztyńskiemu dług wynoszący 62 grzywny pod
rygorem płacenia czynszu wynoszącego 14 grzywien. W 1415 r. tenże Tomasz z Potoka
Szreniawita występuje jako poręczyciel okolicznej szlachty: Lacława, Mikołaja i Hyty z Dąbrowna,
co świadczy o dobrosąsiedzkich stosunkach. W roku 1417 Wojciech z Potoka herbu Jelita
zastawił za 23 grzywny Janowi Szreniawicie z Potoka dziedzionę połczyńską. Rok później w 1418
r. tenże Wojciech z Potoka herbu Jelita zastawił za dalsze 23 grzywny temuż samemu Janowi
Szreniawicie z Potoka - dwóch kmieci osiadłych w pobliskich Małusach. Tym samym majątek
Wojciecha z Potoka Jelitczyka składający się z części wsi Potok został pomnożony o część rodową
Szreniawitów, a także Wolę Ponikową przyległą do Potoka oraz część Sławniowa , Piasku i
Małus. W 1436 roku Piotr z Potoka - syn Wojciecha z Potoku Herbu Jelita zawarł małżeństwo z
Zuzanną - córką Zawiszy z Garnka, która zmarła wkrótce po ślubie. Tenże sam Piotr z Potoka
Jelitczyk 13 marca 1441 r. - sukcesor dóbr części Potoka po ojcu Wojciechu zawarł drugie
małżeństwo z Jadwigą, córką Piotra z Widawy. Miał z nią czwórkę dzieci: najstarszego syna
Piotra oraz trzy córki Maszę Annę i Dorotę, którym w 1450 roku zapisał 160 grzywien z racji
posagu na połowie dóbr w Potoku, Woli Ponickiej i Zagórzu. Jego syn Piotr był ostatnim
dziedzicem części Potoku z rodu Jelitczyków. W 1458 r. inny Piotr - też syn Piotra z Potoka ale
herbu Szreniawa zawarł małżeństwo z Zofią Odrowążówną, córką Piotra Wody ze Szczekocin i
zapisał jej w 1459 roku 400 grzywien posagu i 400 grzywien wiana na połowie dóbr Potoka i
Siedlca, które wraz z Lgotą odziedziczył po ojcu. W 1460 r. Masza - córka Piotra z Potoku herbu

Jelita, wyszła za mąż za Stanisława z Bystrzanowic, który skwitował jej brata Piotra Jelitczyka z
sum posagowych. W roku 1464 Piotr z Potoka - ostatni z rodu Jelitczyków zawarł związek
małżeński z Dorotą, córką Jana Buczyskiego, której zapisał posag w Potoku, Woli Ponikowej i
Zagórzu. W 1471 roku Piotr Potocki syn Piotra z Potoka herbu Szreniawa - dziedzic części Potoka
oraz Siedlca i Lgoty wraz z 12 pomocnikami wtargnął do kościoła w Potoku i wykradł z zakrystii
skrzynkę należącą do Doroty Potockiej herbu Jelita, a zawierającą dawne przywileje i nadania
dóbr Potok, Ponik i Zagórze, wycenione na 1 500 grzywien, które to Anna Potocka starsza siostra
Doroty przechowywała w potockim kościele. Rok później w 1472 r. umiera bezpotomnie ostatni
przedstawiciel Jelitczyków w Potoku - rycerz Piotr z Potoka herbu Jelita, wskutek czego cała jego
dziedziona rodowa w Potoku znalazła się w posiadaniu jego sióstr; Anny - żony Jakuba Piotraszka
z Małus i Doroty - żony Piotra Trala z Gunic. W tymże też roku adwersarz Jelitczyków, Piotr
Szreniawita z Potoku dokonał ponownego zajazdu, tym razem na dobra Doroty z Buczyskich,
wdowy po Piotrze ostatnim Jelitczyku, w pobliskiej Wiercicy. Wyłamując dwoje drzwi i raniąc
sługę Józefa - wykupił pod przymusem od wspomnianej Doroty za 200 grzywien jej część dóbr w
Potoku, Poniku i Zagórzu. Sprawa obydwu zajazdów zakończyła się w następnym roku w sądzie.
Zapiska sądowa z 1473 roku pomiędzy Anną Jelitczanką a Piotrem z Potoka herbu Szreniawa
ustanawia pomiędzy zwaśnionymi rodzinami podział majątku. Ponieważ Piotr Szreniawita
wykupił wcześniej część Potoka od Doroty Jelitczanki, tak też Annie z podziału majątku w Potoku
przypadły: karczma z karczmarzem Baduchem, inna karczma z karczmarzem Mikmidejem,
półłanek roli z kmieciem Marcinem Zającem, inny półłanek z kmieciem Marcinem Syrpkiem,
zagroda z zagrodnikiem Janem Czarnym, zagroda z szewcem Jakubem Kloszem, pół karczmy z
karczmarzem Wojdyłą, półłanek opustoszały z kmieciem Szafrańcem, pół karczmy z
karczmarzem Stanisławem Kozą, półłanek roli z kmieciem Janem Kociełem, ćwierć łanu z
kmieciem Sosną, pół okazałego dworu obronnego w Potoku; a mianowicie: wielka izba z
komnatą, komora, spiżarnia, mała izba, stajnia ku południowi od naroża komnaty aż do bramy
gumiennej, połowa ról dworskich, rola Występ przy Wielkiej Drodze, rola folwarczna Stoczki
rozciągająca się do lasu Międzykrzew, rola rozciągająca się ku południowi między drogą z młyna
Piotra Szreniawity aż do wsi Siedlec tegoż Piotra a drogą biegnącą przez górę aż do tej wsi
Siedlec, opustoszały łan na którym rośnie Jabłoń, las zwany Wstąpnie, oraz pastwiska i bory.
Ponadto przypadał jej podobnie znaczny majątek w sąsiedniej wsi Wola Ponikowa i w Zagórzu.
Jej przeciwnikowi, rycerzowi Piotrowi z Potoka herbu Szreniawa, oprócz własnego majątku na
połowie Potoku z podziału sądowego drugiej części Potoka przypadło: karczma z karczmarzem
Krzeczułą, karczma z karczmarzem Janem Żyłką, półłanek z kmieciem Wróblem, półłanek z
kmieciem Psonką, opustoszała zagroda Andrzejkowska, młyn z młynarzem Janem Kurczyną,
sadzawka leżąca powyżej młyna Wolskiego z której woda spływa na młyn Anny, inne sadzawki
leżące powyżej tej sadzawki. Ponadto rzeczony Piotr może urządzić jeszcze inne sadzawki aż do
swego młyna na którym siedzi Piotr Palis, pół karczmy z karczmarzem Wojdyłą, półłanek z
kmieciem Szafrańcem, pół karczmy z karczmarzem Stanisławem Kozą, ćwierć łanu z kmieciem
Sosną, półłanek z kmieciem Janem Kociełem, połowa obszernego obronnego dworu w Potoku a
mianowicie; murowana wieża z półdworzem poczynając od naroża komnaty aż do bramy
gumiennej ku północy, las Międzykrzów, połowa borów, zarośli i innych lasów, rola zwana
Jelenia Góra, rola Sosnowa Góra aż do lasu zwanego Cisowa, niwa na Krzyżach ciągnąca się od
drogi górzystej siedleckiej z Potoka do Siedlca. Ponadto równie znaczne majętności w

przyległej Woli Ponikowej i w Zagórzu. Zapiski sądowe są ważnym dla tego okresu źródłem
wiedzy o życiu ówczesnego rycerstwa. Dowiadujemy się z nich o rycerskich waśniach i zajazdach
oraz czym się zajmowali. I tak możemy się
dowiedzieć, że w średniowieczu w Potoku
stało kilka młynów (dzisiaj Kołaczew i
Cykowskich) i były sadzawki spiętrzające
wodę na rzece Wiercicy (dzisiaj stawy Irydion,
Guców, Amerykan, Sen Nocy Letniej,

Szmaragdowy, Świętokrzyski, Zygmunt, Czarny),
że był szlak kupiecki zwany Wielką Drogą
(dzisiaj trzypasmowa ul. Kościuszki) przy którym
stało 6 karczm (dzisiaj restauracja Źródlana) w
których nocowali kupcy. Zachowały się także tradycyjne nazwy pól i wzniesień oraz do dzisiaj
występują w Złotym Potoku niektóre nazwiska. Wracając do średniowiecznej historii Potoka to
w tym samym roku z którego pochodzi zapiska sądowa czyli w roku 1473, wymieniony w niej
rycerz Piotr z Potoka herbu Szreniawa popadł w zatarg z Mikołajem Dąbrowskim z Dąbrowa.
Mimo kolejnych wyroków sądowych nakazujących Piotrowi udzielenia satysfakcji finansowej i
majątkowej za zadane rany, dziedzic z Potoka nie respektuje werdyktu sądu. A więc następny
aspekt życia w tym czasie a mianowicie samowola rycerska. W odpowiedzi na nią w roku 1475
następuje z kolei zajazd poszkodowanego wcześniej Mikołaja Dąbrowskiego na dwór rycerski
Piotra z Potoka herbu Szreniawa. Źródła pisane z tego roku podają informację o stojącej w
Potoku rezydencji obronnej w postaci murowanego dworu z wieżą nad rzeką Wiercicą. Jest to
najprawdopodobniej przebudowany dawny dwór Jelitczyków, a będący już wówczas siedzibą
Szreniawitów Potockich o których w tymże roku pisze Jan Długosz w swoich Kronikach. Podczas
zajazdu dwór w Potoku odparł atak, więc powtórzono go rok później w 1476, gdy Piotr
Szreniawita Potocki bawił w innym domu w Lgocie Gawronnej. Tym razem zajazd Mikołaja
Dąbrowskiego zakończono ugodą, a Piotr Szreniawita został ranny i wkrótce zmarł od
odniesionych ran. Cały swój majątek pozostawił w rękach czterech synów Szreniawitów
Potockich - Jana, Piotra, Serafina i Feliksa. Ci właśnie synowie w 1477 roku nabyli od Anny
Jelitczanki - ostatniej przedstawicielki rodu Jelitczyków w Potoku przypadającą jej część
posiadłości w Potoku, Poniku i Zagórzu, wraz z częścią dworu i częścią prawa patronatu kościoła
potockiego, scalając w ten sposób podzielone dotąd między zwaśnione rody rycerzy herbu Jelita
i rycerzy herbu Szreniawa, dobra potockie. Odtąd rycerze herbu Szreniawa są jedynymi
właścicielami Potoka i okolicznych wsi. W tym roku też rycerska brać Szreniawitów przyjmuje od
nazwy wsi dziedziczne nazwisko Potockich, a w kościele w Potoku jest pleban o imieniu Jan.
Okres ten kończy w Potoku czasy rycerskie a zapoczątkowuje czasy szlacheckie.

5. Rozwój cywilizacji szlacheckich na terenie Złotego Potoku
Od końca XV w. do końca XVI w. to niepodzielne w Potoku rządy szlacheckiego rodu
Potockich herbu Szreniawa. W 1480 roku umiera bezpotomnie Serafin Potocki - jeden z czterech
braci Szreniawitów potockich. w rok później w 1481 r. Szreniawici rozbudowują kościół w
Potoku, wydłużając nawę. W 1484 roku najstarszy z braci
Jan Potocki porywa do Potoku i poślubia jedyną córkę
Barbary i Jana Wężyka z zamku Bąkowiec w Morsku. W
1491 r. po bezpotomnej śmierci stryja Jana Szreniawity
Potockiego, pozostali trzej bracia Potoccy odziedziczyli
dobra kompleksu racławickiego. Od 1494 roku Jan
Potocki- najstarszy z braci piastuje dożywotnio urząd
chorążego mniejszego sieradzkiego. W 1496 roku umiera
bezpotomnie Feliks Potocki - najmłodszy z braci. Ogromny kumulujący się majątek pozostaje już
tylko w rękach dwóch braci. W roku 1514 umiera Jan Potocki - najstarszy z braci Szreniawitów
pozostawiając liczne potomstwo, a w 1529 r. umiera ostatni z czterech braci Piotr Potocki
pozostawiając również spadkobierców. Plebanem w kościele w Potoku jest w tym czasie Jan z
Oświęcimia. Dość liczne potomstwo po dwóch braciach Potockich ma się czym dzielić, więc
rozjeżdżają się w różne rejony kraju. W Potoku pozostaje dziedzicem Baltazar Potocki , sarmata i
typ hulaki znanego w całym kraju, toteż nie waha się w 1532 roku napaść na ówczesnego
proboszcza kościoła w Potoku Feliksa Silnickiego (1532 - 1542). Baltazar Potocki przepuścił
chyba cały swój majątek bo w 1581 roku Potok staje się siedzibą Silnickich wiary protestanckiej,
a kościół w Potoku Jan Silnicki oddaje w użytkowanie protestantom. Przez 20 lat pełni on rolę
zboru protestanckiego. Spis którego dokonano w 1581 r. wylicza w Potoku: 3 łany kmiece, 4
zagrodników bez roli, 5 komorników bez bydła i 2 rzemieślników, a więc za rządów satrapy
Baltazara Potockiego wieś bardzo podupadła. W 1601 roku właścicielem Potoku po Silnickich
zostaje Jan Koryciński - Kasztelan Oświęcimski - stryj Kanclerza Wielkiego Koronnego Krzysztofa
Korycińskiego i on to przekazuje odzyskany z rąk protestantów kościół w Potoku dla katolików.
W roku 1619 Stanisław Koniecpolski herbu Pobóg, funduje główny ołtarz dla kościoła w Potoku
w stylu manierystycznym. Sześć lat później w 1625 roku dobra
potockie przejmuje magnacki ród Koniecpolskich. Wcześniej
zapewne dwór obronny Szreniawitów został przekształcony przez
Silnickich w formę zamku, bo Koniecpolscy przejęli w Potoku zamek
w postaci murowanego, piętrowego,
czworokątnego dworu obronnego z
murem kurtynowym. Po śmierci
Hetmana
Koniecpolskiego
dobra
potockie dziedziczy bratanek Jan
Aleksander Koniecpolski - wojewoda
bracławski i sieradzki i on to w 1669 r.
nakazał wykarczować lasy na obrzeżach
wsi Potok i Ponik w celu założenia miasta na surowym korzeniu.
Miasto od jego imienia otrzymało nazwę Janów i miało służyć do

zaopatrywania zamku w Potoku. Parafią został kościół w Potoku, którego proboszczem był
wtedy Florian Silnicki. Janów przylegający do Potoka w większości zamieszkiwała ludność
wyznania Mojżeszowego, a w 1696 r. otrzymał on prawa miejskie. W 1700 roku klucz dóbr
potockich nabyli Potoccy herbu Pilawa rodem z Potoku obok Jędrzejowa. Oni to
prawdopodobnie dodali do nazwy klucza dóbr potockich przydomek "Złoty" od złotej Pilawy herbu którym się pieczętowali. Sama wieś pozostała ze starą nazwą Potok. Źródła historyczne
wymieniają w tym czasie w Potoku; pałac a obok kuchnię, nową oficynę i ogród warzywny. W
1739 r. Potoccy herbu Pilawa dobudowują do jednonawowego kościoła w Potoku prawą kaplicę
Matki Boskiej w kształcie rotundy, a w 1780 r.
przebudowują kościół w Złotym Potoku przez
podwyższenie nawy. W roku 1781 w księgach
grodzkich jest wzmianka o nowej oficynie w Potoku
i istniejącej przy dworze gorzelni. W 1785 roku
caryca Anna konfiskuje dobra Potockich i przekazuje
je przyjacielowi, księciu kurlandzkiemu Janowi
Ernestowi Bironowi, a po nim synowi Karolowi
Ernestowi. W tym też okresie jest wzmianka o
stojącym w Potoku pałacu, folwarku i browarze. W
1789 r. dobra złotopotockie są ponownie
własnością Piotra Potockiego. Od 1791 do 1851 roku dobra złotopotockie zmieniają właścicieli,
najpierw wymieniany w 1806 Stanisław Szaniawski, następnie w 1815 r. właścicielem Potoka
zostaje pułkownik wojsk napoleońskich Michał Konstanty Pruszak - herbu Leliwa. W 1827 r.
właścicielem Potoka jest Stanisław Leski- siostrzeniec pułkownika Pruszaka, syn Justyny Anny,
która w 1800 r. poślubiła Józefa Leskiego - herbu Gończa. Za przyczyną Stanisława Leskiego
powstaje w Potoku obok niszczejącego już pałacu parterowy dworek w 1829 r. Natomiast
Topograficzna
Karta
Królestwa Polskiego (tzw.
mapa kwatermistrzowska)
wydana w Warszawie w
1839 r. w skali 1:126 000,
wymienia
miejscowość
Potok Złoty i Dwór Potok.
Nowym
właścicielem
dóbr złotopotockich jest
wtedy pułkownik Feliks
Skarżyński. Z kolei nowym
właścicielem zostaje w
1840 roku kapitan Cyprian
Pintowski, po zakupie
dóbr na licytacji. W 1846 roku naczelnik powiatu olkuskiego wysuwa propozycję na opiekuna
szkoły elementarnej w Janowie byłego pułkownika Feliksa Skarżyńskiego, który nie przyjął oferty
ze względu na wcześniejszą zmianę właściciela dóbr złotopotockich. Dobra złotopotockie są w
tym czasie zadłużone, ale nie wiedząc o tym, w dniu 21 lipca 1851 roku nabywa je od Cypriana

Pintowskiego generał Hrabia Wincenty Krasiński. Później wytoczy z tego powodu proces
Pintowskiemu. Generał Krasiński herbu Ślepowron zakupuje Potok
z myślą o osiedleniu tutaj syna Zygmunta z rodziną. W dniu 16
grudnia 1852 r. odwiedzając w towarzystwie Księcia
Lubomirskiego Jasną Górę przybywa do Potoka poeta Hrabia
Zygmunt Krasiński by spotkać się tutaj z
ojcem. W czasie krótkiej wizyty
Wincentemu udaje się przekonać syna,
aby w Potoku założył swoje gniazdo
rodzinne. Zapadła również decyzja o
przebudowie dla Zygmunta zniszczonego
już Pałacu. Hrabia Wincenty Krasiński
nakazuje wykuć na szczycie Skały z
Krzyżem w Złotym Potoku – dwu metrowej wysokości herb rodowy
Krasińskich (widoczny jeszcze dzisiaj). W 1854 r. na zaproszenie
Generała Hrabiego Wincentego Krasińskiego
przybywają do Potoka trzej znani zoolodzy :
K.Stronczyński, W. Tatrzanowski i A. Waga,
aby pomóc urządzić dobra złotopotockie.
Naukowcy
wysoko
ocenili
walory
przyrodnicze Potoka. Swoje spostrzeżenia
spisali we wspólnym sprawozdaniu, które
miało wpływ na późniejsze działania
ochronne podejmowane przez kolejnych
właścicieli dóbr złotopotockich. W 1856 r.
przebudowa pałacu została dokonana, obok znajdowała się oficyna dworska i stajnie. Wszystko
czekało na przyjazd poety Hrabiego Zygmunta Krasińskiego z rodziną. I tak pod koniec maja 1857
roku do Potoka przybyła najpierw żona poety Eliza z Branickich z
czwórką
dzieci
Władysławem,
Zygmuntem, Marią i
Elżbietką, na których
czekał tu Generał
Hrabia
Wincenty
Krasiński.
Poeta
Zygmunt
Hrabia
Krasiński dołączył do
nich 29 lipca. Pobyt
rodziny poety był tutaj
istną sielanką. Eliza Krasińska rozpisywała się o tym w listach do
swojej siostry Katarzyny Potockiej z dnia 17 lipca 1857 r. ”… powietrze jest lekkie, świeże,
pachnące, woda jest prawdziwym nektarem, spacery urocze, dom dobry i solidny – słowem,
Potok podoba mi się …” i z 27 sierpnia „… Zygmuntowi również bardzo się tu podoba i trudno

mu będzie stąd odjeżdżać …” oraz z 3 września „… To była wielka radość … jeździłam czasem
konno z chłopcami do lasu … byli zachwyceni i bardzo szczęśliwi …”. Zygmunt Krasiński w
pięknych okolicznościach przyrody Złotego Potoku odnalazł spokój i po raz pierwszy w życiu
mógł poświęcić się wyłączne swojej rodzinie, z którą zwiedzali wszystkie atrakcje okolicy i
nadawali romantyczne nazwy skałom, jaskiniom i stawom. Zygmunt Krasiński wraz z dziećmi
odkrył wejście do Jaskini Grota Niedźwiedzia. Nakazał swoim pracownikom powiększyć wejście i
wewnątrz groty znaleźli kieł Mamuta zaklinowany w
skale oraz kości zwierząt w tym ogromną czaszkę
Niedźwiedzia Jaskiniowego. Znalezisko Krasiński
przekazał do Muzeum Naturalnego Ziemi w Warszawie.
Okazało się, że wśród kości znalazły się także kości
Renifera i Nosorożca Włochatego. Jaskinię Zygmunt
nazwał Grotą Niedźwiedzią. Nadał też nazwę źródłom
od imion dzieci – Zygmunta i Elżbiety oraz nazwał
Źródło Spełnionych Marzeń i staw Sen Nocy Letniej, a
także Brama Twardowskiego i Diabelskie Mosty. Utrwalili również w nazwie miejscowość jako
Złoty Potok. Eliza z Branickich Krasińska przywiozła do Potoku dar z Włoch – obraz ze szkoły

Nazareńczyków, który służy jako antepedium pod
głównym ołtarzem. Podarowała także dla kościoła
mszał i wyszywany przez siebie obraz Matki Bożej. Do Złotego Potoka
zawitał także na zaproszenie Hrabiego Zygmunta poeta, przyrodnik,
turysta i guwerner Wiktoryn Zieliński, który udzielał korepetycji dzieciom Krasińskich. Tutaj
napisał dramat „Dwie Ojczyzny” opisujący piękno przyrody Złotego Potoka i Bobrówki na
Ukrainie z której pochodził. Wyjechał z Potoka po kłótni z Krasińskim na temat poezji. W tym
czasie wieś była nie tylko parafią ale też gminą. Wójtem był Antoni Iwanicki. Niestety 12
września prysł błogi nastrój, kiedy to po krótkiej kilkudniowej chorobie
zmarła na zapalenie krtani
najmłodsza ukochana córka
Zygmunta Krasińskiego - 4-letnia
Elżbietka.
Mimo
wysiłków
miejscowego lekarza Aleksandra
Krzeczkowskiego nie udało się
jej uratować i 14 września
została pochowana w krypcie na
cmentarzu przykościelnym, nad
którą rok później dobudowano lewą nawę kościoła jako kaplicę
Krasińskich. Przygnębiony poeta wyjeżdża ze Złotego Potoku 22 września 1857 r. do Paryża,

by nigdy już nie powrócić do kraju. W październiku wyjeżdża ze Złotego Potoku z trójką
pozostałych dzieci, jego żona Eliza z Branickich Krasińska wraz a teściem Wincentym. Rok późnej
24 listopada 1858 umiera generał Hrabia Wincenty Krasiński a majątek przechodzi na własność
Hrabiego Zygmunta. W następnym roku 24 lutego 1859 umiera w Paryżu poeta Hrabia Zygmunt
Krasiński. Administracja dóbr złotopotockich podlega Zarządowi Głównemu Dóbr i Interesów
Domu Hrabiów Krasińskich w Warszawie. Prawnym właścicielem Złotego Potoka zostaje syn
poety Władysław. Historia Złotego Potoka to także walki powstańcze. 6 lipca 1863 r. na granicy
Złotego Potoka i Janowa rozegrała się bitwa powstania styczniowego. Oddział powstańczy pod
dowództwem pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego liczący 200 osób, śmiałym atakiem na
kąpiących się w stawie Rosjan, wyparł ich z Borku w Potoku w
kierunku Janowa i zajął miasto przejmując przy tym transport
cesarskiego złota. W trzy dni później 9 lipca płk. Ernroth rosyjski
komendant Częstochowy, w odwecie kazał spalić drewniany
wówczas Janów. Część ludności wymordowano i wrzucono do studni
na rynku w Janowie. Powstańcom udało się jednak wycofać
obrzeżami Złotego Potoku do przysiółku Potoka na Ostrężniku i ukryć
powstańczy skarb – pełną złotych monet skrzynię artyleryjską, w
okolicy ruin Zamku na Ostrężniku. Wiosną i zimą 1864 roku miały
miejsce jeszcze potyczki powstańców w Złotym Potoku i okolicach. W
oddziale pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego walczył także w
Złotym Potoku - Adam Chmielowski, malarz, powstańczy żołnierz,
późniejszy Święty kościoła katolickiego – Brat Albert. Powstańcze
walki upamiętnia
kapliczka stojąca na
Wilczej Górze w
Złotym Potoku.
W 1867 r. gmina
Potok Złoty licząca 19 miejscowości w tym
miasto Janów, należy do powiatu częstochowskiego i nowo utworzonej guberni piotrkowskiej.
Spis ludności z tego roku wykazuje w gminie Potok Złoty 3 968
mieszkańców w tym 575 w Złotym Potoku. W 1870 roku za udział
mieszkańców w Powstaniu Styczniowym miasto Janów dekretem
carskim utraciło prawa miejskie i zostało włączone jako osada do
gminy Potok Złoty. Cztery lata później w 1874 r. rejon Potoka
odwiedza Edward Chłopicki i pisze o pięknej przyrodzie Złotego
Potoka oraz o opustoszałym pałacu w Złotym Potoku otoczonym
parkiem angielskim nad stawem Irydion. Sukcesorka dóbr Złoty
Potok - córka poety Zygmunta, Maria Beatrix Krasińska zaręcza
się w kwietniu 1872 r., w tajemnicy, z Królem Szwecji i Norwegi
Gustawem XV, uzyskując wcześniej od Króla Włoch tytuł „jaśnie
oświeconej”. Do ślubu jednak nie dochodzi, gdyż Król Gustaw XV
przed oficjalnym ogłoszeniem zaręczyn umiera nagle 18 września
1872 r. w tajemniczych, niewyjaśnionych okolicznościach.

W 1877 roku Maria - niedoszła królowa, wychodzi za mąż za Hrabiego Edwarda Aleksandra
Raczyńskiego z Rogalina pod Poznaniem i w wianie otrzymuje
dobra rodzinne Złoty Potok - 6 097 mórg folwarcznych oraz
ogromne połacie lasów wokół miejscowości. W tym samym roku
z Warszawy przyjeżdża koleją warszawsko – wiedeńską do stacji
Myszków, pełne nowe wyposażenie pałacu. Z Myszkowa
przewożone jest wozami konnymi po piaszczystej drodze
gruntowej do Złotego Potoka. Maria z Krasińskich Raczyńska
wielokrotnie przebywa w Złotym Potoku, a w 1878 roku rodzi
się w Rogalinie jej jedyne dziecko Karol Raczyński, wnuk
Zygmunta Krasińskiego. Małżeństwo nie jest udane, a Maria z
Krasińskich Raczyńska staje się morfinistką. Często też przebywa
latem w Złotym Potoku, wyjeżdżając zimą do Włoch. Z jednej
takiej podróży przywozi ze sobą do Złotego Potoka trzy psy
maltańczyki. W 1880 roku Hrabia Edward Aleksander Raczyński
sprowadza do Złotego Potoka inżyniera Michała Girdwoynia z Litwy, aby ten założył dla niego
w przysiółku Piszczkowie, pierwszą w Europie
hodowlę Pstrąga. W 1881 roku na uroczyste
otwarcie pstrągarni sprowadzono ze Stanów

Zjednoczonych Ameryki ikrę pstrąga
tęczowego. Ikra zapakowana była w
wilgotny mech, obłożony lodem i
zapakowana w drewniane skrzynie. Przypłynęła ona statkiem
do Gdańska eskortowana przez senatora amerykańskiego, a
stąd wozami konnymi przetransportowano ją do Złotego
Potoka. Hrabia Raczyński handlował później ikrą pstrąga ze
wszystkimi rodami królewskimi w Europie, stąd wszystkie
dzisiaj pstrągi europejskie mają w genach pochodzenie
złotopotockie. Stawom pstrągarni inż. Giedrwoyń nadał
nazwy wymyślone przez Hrabinę Marię Raczyńską – córkę
romantycznego poety: Opinogóra, Krasne, Ślepowron, Miłość,
Pokusa, Przyszłość, Świętokrzyzki, Syn Cieniów, Przedświt,
Trzech myśli, Psalmy, Żalu i Dobrej woli. W 1883 r. Maria
Raczyńska wraz z mężem finansują przebudowę kościoła w
Złotym Potoku, przedłużając nawę o jedno przęsło i
dobudowując wieżę po rozebraniu drewnianej dzwonnicy.

Dostawiono

także

chór, wszystko wg projektu Wincenta Rakiewicza. Do nowej wieży
przeniesiono dzwony ze starej dzwonnicy. W 2004 roku
okazało się , że są one jednymi z najstarszych dzwonów w
Polsce pochodzących
z
XIV
wieku.
Rozczytano także w
lustrzanym odbiciu

stare gotyckie napisy
na
dzwonach,
uratowały je one
przed konfiskatą podczas II wojny przez Niemców. W końcu
1884 r. w wieku 34 lat umiera we Włoszech po
przedawkowaniu morfiny Hrabina Maria Beatrix z Krasińskich
Raczyńska. Jej mąż Hrabia Edward Aleksander Raczyński
mieszka z 6-letnim synem Karolem w Rogalinie, a w Potoku
zostaje ustanowiony w 1886r. plenipotent małoletniego
Karola, Tadeusz Dzierżykraj – Morawski. W trzy lata po śmierci żony, Hrabia Aleksander
Raczyński żeni się powtórnie w 1887 r. ze szwagierką pierwszej żony – Różą z Potockich
Krasińską z Krzeszowic. Ona to, jako ciotka i macocha wychowuje małego Karola w Rogalinie, a
do Złotego Potoka przyjeżdżają sporadycznie. W tym czasie umiera także muza i kochanka
Zygmunta Krasińskiego – Delfina Potocka i
przekazuje w testamencie dla swojej
kuzynki Róży z Potockich Krasińskiej de
voto Raczyńskiej, wtedy już żony Edwarda
Aleksandra Raczyńskiego – pianino marki
Erard. To pianino na prośbę poety wybierał
dla niej w Paryżu sam Fryderyk Chopin.

Zygmunt Krasiński kazał wmontować w pokrywę
srebrną tabliczkę ze swoim wierszem dla Delfiny. Przed
II wojną pianino znajdowało się w pałacu Raczyńskich
a obecnie znajduje się ono w zbiorach Muzeum
Regionalnego w Złotym Potoku. Spis przeprowadzony
w 1887 r. stwierdza, że Złoty Potok liczy 62 domy i 574
mieszkańców. Złotopotockimi dobrami zarządza od
1886 roku, 29-letni wówczas Tadeusz Dzierżykraj –
Morawski herbu Nałęcz, który przyjeżdża do Potoka z
żoną Podolanką – Marią z Iżyckich herbu Bończa.
Złotym Potokiem zarządza przez 28 lat do 1914 r.

Przez pierwsze 15 lat do 1901 r. rządzi samodzielnie w imieniu małoletniego Karola
Raczyńskiego. W Złotym Potoku pan Tadeusz zamieszkiwał w pałacu do 1903 r. i tu urodziło się
jego sześcioro dzieci. W latach 1903 – 1905 Tadeusz Dzierżykraj – Morawski wybudował dla
swojej rodziny dom mieszkalny w tzw. Borku
naprzeciw
pałacu
przy
budynku
administracyjnym majątku Raczyńskich. Brat
Tadeusza – Kazimierz był rektorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i
prezesem Polskiej Akademii Umiejętności i
bywał częstym gościem w pałacu w Złotym
Potoku. Drugi jego brat Zdzisław był ministrem
ds. Galicji w Rządzie Austro-Węgier i również
gościł często w złotopotockim pałacu. W roku
1889 w gminie Potok Złoty działają 4 szkoły podstawowe i uczy się w nich 219 uczniów. Dzieci
plenipotenta pobierają prywatne nauki poprzez guwernerów w pałacu.
Stary pałac
Krasińskich posiadał duże, jasne,
wysokie pokoje o bielonych
ścianach na których wisiały portrety
Krasińskich. Na pierwszym piętrze,
w wielkiej sali jadalnej o dwóch
oknach i balkonie stał długi owalny
stół otoczony dębowymi krzesłami.
Wystrój uzupełniały dwa wielkie
złocone lustra na białych konsolach,
dębowy kredens i długie kanapy
oraz stoły otoczone fotelami. Nad
stołem wisiała duża lampa naftowa
a cała rodzina plenipotenta gromadziła się po kolacji by słuchać ksiąg czytanych na głos przez
ojca: Trylogii, Pana Tadeusza, Krzyżaków i Quo Vadis oraz śpiewać wspólnie przy fortepianie
pieśni; Boże coś Polskę i Bywaj dziewczę zdrowe. Hucznie obchodzono wszystkie uroczystości
państwowe i rodzinne na które wcześniej przygotowywano laurki oraz prezenty w postaci
wyszywanych własnoręcznie makatek.
Całą gromadą chodziło się do lasu, czy
to na poziomki, czy też na rydze.
Bryczką wyjeżdżało się na polowania.
Bardzo często gościło się zaproszone
osobistości oraz przyjeżdżającą w
odwiedziny rodzinę. Czasem Złoty
Potok odwiedzał młody Karol Raczyński,
bawiąc się z dziećmi plenipotenta, ale
nie był przez nie zbytnio lubiany. Bryła
pałacu była w formie dużej, piętrowej
czworobocznej kamienicy, a przed pałacem spadzisty gazon przechodził w aleję floksów,

otaczającą duży klomb kwiatów, w głębi znajdował się duży staw Irydion, po którym pływano
łódką a zimą używało się ślizgawki. Do pałacu przylegał rozległy park, przez który wiły się
strumyki Wiercicy, duże ogrody warzywne i sady
owocowe. Była też w ogrodzie specjalna oranżeria
gdzie hodowano figi i cytryny oraz kamelie i storczyki a
także szparagarnia. Całość ogrodu i parku nadzorował
były powstaniec Kotlarewicz – kształcony w Paryżu
ogrodnik. W 1900 roku w przylegającym do Złotego
Potoka Janowie liczba mieszkańców wynosi 1 447 osób
z czego większość stanowią Żydzi. W Janowie znajduje się siedziba kahału (władz), synagoga,
chader (szkoła) i kirkut (cmentarz). Stosunki miedzy ludnością polską a żydowską układają się
bardzo dobrze. W roku 1903 właściciel dóbr w Złotym Potoku, odziedziczonych po matce, wnuk
poety Hrabia Karol Raczyński zaręcza się z Księżną Stefanią Czetwertyńską ze Skidla i nakazuje
urządzenie nowego parku w Złotym Potoku wg
projektu Franciszka Szaniora i przebudowę pałacu wg
projektu Jana Heuricha i Zygmunta Hendla.
Przebudowę ukończono w 1905 r. wtedy też po
wybudowaniu nowego dworu naprzeciw parku
pałacowego, przenosi się do niego plenipotent
Dzierżykraj – Morawski z rodziną. Do nowo
odbudowanego pałacu wprowadza się Hrabia Karol
Raczyński i poślubia zaręczoną mu Księżnę Stefanię
Czetwertyńską.
Uroczysty
ślub
odbył
się
w
kościele
pod
wezwaniem Św.
Jana Chrzciciela
w Złotym Potoku.
Najpierw do Kościoła zajechał młody Hrabia Karol powozem
zaprzęgniętym w 9 koni (tyle koni przysługiwało Hrabiemu),
a następnym powozem zaprzęgniętym w 11 koni (tyle koni
przysługiwało Księżnej) zajechała pod kościół Księżna
Stefania. Po ceremonii ślubnej już jako małżeństwo
Hrabiów Raczyńskich odjechali wspólnym powozem
zaprzęgniętym w 9 koni. Widać, że przestrzegano ściśle
ustalonych pozycji społecznych nawet jeśli chodzi o zaprzęgi
konne. Księżna Stefania Czetwertyńska herbu Czetwertyński (Św. Jerzy na koniu zabijający
smoka), pochodząca z książąt Litewskich w prostej linii od Gedymina, wychodząc za mąż za
Hrabiego popełniła mezalians społeczny, ale wcześniej po rewolucji w Rosji jej rodzina straciła
majątki na wschodzie i nie była w stanie zapewnić córce należnego Księżnej posagu. Niepokoje z
Rosji przeniosły się także do Złotego Potoku i chłopi pracujący w majątku złotopotockim
rozpoczęli strajk, przyłączając się do strajku w kopalniach rudy żelaza w Częstochowie.

W 1906 roku Hrabina Stefania Raczyńska otworzyła na terenie czworaków służby dworskiej
ochronkę (przedszkole) dla dzieci. Dzieci oprócz opieki pobierały naukę pisania i czytania oraz
katechizmu i miały zapewnioną codziennie
słodką bułkę i kakao, które fundowała Hrabina
Raczyńska. Do tej ochronki przez trzy lata
uczęszczał 4-letni Jan Kiepura (późniejszy
największy
polski
tenor), wraz z bratem
Władysławem.
Ich
rodzice
musieli
opuścić Sosnowiec w
związku
z
prześladowaniami Żydów, ponieważ matka Jana była tzw. przechrztą z
niedalekiego Gidel Pławna, a ojciec pochodził z Węglowic koło
Blachowni. W sąsiadującym ze Złotym Potokiem Janowie znaleźli
spokojny klimat i mogli bez przeszkód prowadzić tu przez trzy lata
piekarnię. Później powrócili do Sosnowca w 1908 r. W tym czasie
Kiepurowie przyjaźnili się z innymi piekarzami w Janowie i tak matka Jana - Maria, zostaje
chrzestną Celiny Malus, a ojciec Jana
chrzestnym Władysława Lampy. Po latach
Celina Malus, już jako panienka wyjechała
do Krynicy, gdzie pracowała w hotelu Patria
Jana Kiepury. Ale póki co mali bracia
Kiepurowie podpisują się w 1906 r. pod laurką
urodzinową dla Hrabiego Karola Raczyńskiego.
W tym też roku urodził się pierwszy syn Karola
Raczyńskiego – Konstanty (1906 – 1924). W tym

samym roku 11 października urodził się jako
wcześniak drugi syn Hrabiego Karola – Rogerek,
który zmarł po 18 dniach i został pochowany w
krypcie kaplicy Krasińskich obok Elżbietki
Krasińskiej. W 1907 roku Hr. Karol Raczyński
całkowicie zakazuje wyrębu lasów w Potoku w
dolinie górnej Wiercicy i poleca utrzymywać ten
teren w formie parku, obejmując go ochroną.

W 1908 roku powstaje stacja kolejowa Złoty Potok na trasie kolei kieleckiej (obecnie Julianka), z
myślą o mającej powstać w pobliskich Zalesicach fabryki wyrobów ziemniaczanych. W 1909 roku
powstaje w majątku Złoty Potok dobrze prosperująca fabryka wyrobów cementowych, gdzie
produkowano dachówki, rury drenarskie i sączki. W tym także roku urodził się trzeci syn
Hrabiego Karola – Roger (1909 – 1961), który okazał się wstydliwym dla
rodziny dzieckiem, gdyż był homoseksualistą. Jako nastolatka rodzina
wysłała go najpierw do Warszawy a później do rodziny w Hiszpanii, a
następnie do Anglii, by pozbyć się plotek. Tam też
Roger spędził całe życie, które stało się kanwą dla
sztuki Król Roger. W 1912 roku Hrabia Karol Raczyński
założył w Zalesicach Fabrykę produkującą mąkę
ziemniaczaną, powstaje też z inicjatywy Hrabiego
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Potoku a przy niej
orkiestra dęta i kółko teatralne. Hrabia Karol myśli
także o założeniu w Złotym Potoku uzdrowiska. Przed samą I wojną, późną
wiosną 1914 r. długoletni plenipotent Hrabiego – Tadeusz Dzierżykraj – Morawski opuszcza z
rodziną Złoty Potok udając się do Plant pod Sandomierzem. W dniu 8 grudnia 1914 roku w
czasie trwającej I wojny światowej pocisk artyleryjski trafia w kościół
w pobliskim Janowie obracając kościół w ruinę. Wznieca także wielki
pożar w drewnianym jeszcze Janowie. Walki wojenne toczą się także
w Złotym Potoku, gdzie
powstaje cmentarz wojenny
na
którym
zostaje
pochowanych 551 żołnierzy
rosyjskich w tym 3 oficerów.
Na cmentarzu było 10 mogił
indywidualnych i
96
zbiorowych. W wykazie cmentarzy wojennych z dnia 18 stycznia
1929 r. stan cmentarza określa się jako zły (ogrodzenie zniszczone, brak bramy, znaki mogilne
uszkodzone). Ostatnia wzmianka o zniszczonym cmentarzu figuruje jeszcze w wykazie z 5 maja
1936 r. Dziś nie pozostał po nim żaden ślad. Po wojennej pożodze I wojny Janów zostaje
odbudowany jako wieś murowana. Działalność gospodarcza majątku Złoty Potok prowadzona
jest w budynku administracji dóbr Hrabiów
Raczyńskich (dziś Nadleśnictwa) i obejmuje w tym
czasie gospodarstwo rolne, rybne, leśne,
ogrodnicze, młyny i tartaki, a także fabrykę
sprzętu rolniczego. W majątku działa elektrownia
wodna – pałac, budynek administracji i budynki
przyległe są oświetlone elektrycznością, dokonuje
się zabiegów melioracyjnych. Założona jest linia
telefoniczna, działa apteka i wydzielone są chronione obszary lasu. Dlatego też Hrabina Stefania
zakazuje kobietom zbierania chrustu w lesie, bo „ … kieckami rysują drzewa”. Hrabia utrzymuje
też liczną służbę leśną i służbę pałacową, oraz pracowników obsługi gospodarstwa rolnego.

Część pracujących u Hrabiego ludzi zamieszkuje w trzech dworskich czworakach. W 1917 r.
Hrabiowie Raczyńscy ustawiają w Złotym Potoku na wysokiej kolumnie
popiersie Tadeusza Kościuszki, dla uczczenia setnej rocznicy śmierci bohatera
narodowego. W 1922 r. podpisano w Złotym Potoku pierwszą w folwarkach
majątków obszarniczych umowę zbiorową o warunkach pracy i płacy
robotników rolnych. Dwa lata później 29 listopada 1924 r. umiera w wieku 19
lat na gruźlicę w szpitalu w Warszawie, starszy syn
Hrabiego
Karola
Raczyńskiego
–
Konstanty
Raczyński i zostaje
pochowany
w
krypcie Krasińskich
w kościele w Złotym Potoku. W
dniu 8 maja 1932 roku wizytę u Hrabiów Raczyńskich w Złotym Potoku
składa Prezydent RP Ignacy Mościcki z małżonką, który zwiedza pałac,
dworek oraz park, a także skały i groty w Złotym Potoku. Prezydent zwiedził także pstrągarnie
Hr. Raczyńskich w Złotym Potoku. Gości pożegnano hymnem narodowym w wykonaniu orkiestry
Straży Ogniowej pod batutą Edwarda Młynarczyka. O tego roku Hrabia Raczyński wysyła dla
Prezydenta RP co piątek do Warszawy, pstrągi ze Złotego Potoku. W 1934 r. Hrabia Karol
Raczyński ustanawia w Złotym Potoku Rezerwat Przyrody „Parkowe” o pow. 201 ha. Hrabina
Raczyńska każe na obrzeżach majątku złotopotockiego wydzielić w lesie działki budowlane i
zakłada osadę Żarki Letnisko, budując tam mały kościół. Mapa Taktyczna Polski, WIG , 1934, Wwa – wyszczególnia miejscowości Złoty Potok i Janów w gminie Złoty Potok. W 1935 roku Hrabia
Karol zostaje wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i tworzy oddział tego
Towarzystwa w Złotym Potoku, w wybudowanym pierwszym i
jedynym poza górami Schronisku PTT.
Budują go górale sprowadzeni przez
Hrabiego z Zakopanego
(obecnie w
zarządzie śląskiego ODR w Czę-wie).
Hrabia wydziela także przy Źródłach
Zygmunta miejsce piknikowe i do
wypoczynku
dla turystów, budując
drewnianą altanę. Po wyburzeniu przez Hrabiego domku stróżów stawowych na pstrągarni,
nadzorca stawów p. Karoń przenosi się do
Schroniska. Hrabia Karol Raczyński ma też swoją
pasję – samochody. Był posiadaczem pierwszego
w Polsce samochodu z nr. rejestracyjnym 1, brał
także udział w rajdach samochodowych Monte
Carlo. 28 czerwca 1938 roku Hrabia Raczyński
miał poważny wypadek samochodowy wjeżdżając
swoim samochodem A 25131 do rowu na szosie
pomiędzy Sośnicami a Woźnikami.

Podczas wyciągania samochodu z rowu nastąpił wybuch zbiornika z benzyną w wyniku czego
Hrabia Raczyński doznał poważnych poparzeń na całym ciele i został przewieziony do szpitala w
Szaleju. Samochód spalił się doszczętnie a strata została oceniona na 15 tys. zł. Hrabia po
wypadku zaciągnął w Banku Polskim pożyczkę, gdyż kryzys spowodował, że interesy nie szły
dobrze. Według relacji pokojówki Teofili Krajewskiej, Hrabina
Raczyńska wraz z nią,
wieczorami cerowała dla
Hrabiego Karola ubrania
i skarpety, a według
pokojowego
Józefa
Knapika oszczędzano w
pałacu na ogrzewaniu i
niektóre pokoje stały
zimą
puste
i
nieogrzewane. Mimo to
Hrabiowie
prowadzili
ożywione
życie
towarzyskie, bywali na rautach oraz uroczystościach
państwowych, towarzyskich i rodzinnych. Zapraszali także
do pałacu w Złotym Potoku wyśmienitych gości oraz
organizowali spotkania rodzinne. Posiadali rozległe kontakty
i koneksje towarzyskie. Działali w myśl zasady „zastaw się a
postaw się”. W 1939 roku zbliżał się wybuch II wojny
światowej. Hrabia zlikwidował wybudowaną wcześniej
wieżę
pałacu
ze
względu
na
bezpieczeństwo
przeciwlotnicze. Wywiózł także ze Złotego Potoka na
wschód
najcenniejsze
obrazy,
zastępując
je
dobrymi kopiami. Przed samą wojną polecił także zakopać lwy z
tarczami herbowymi, przed pałacem w miejscu w którym stały,
wychodząc z założenia, że „najciemniej pod latarnią”. Zakopano
także na terenie parku srebra i porcelanę. W dniu 3 września
1939 r. toczą się w Złotym Potoku krwawe walki wojny obronnej.
Dzielnie walczy 7 Dywizja Armii Kraków pod dowództwem generała Gąsiorowskiego. Niestety
musi ulec przeważającej sile wroga i generał
Gąsiorowski dostaje się do
niewoli
w
leśniczówce
Bogdaniec
za
Bramą
Twardowskiego
w
Złotym
Potoku. Ginie także na skale,
przy średniowiecznym młynie
Kołaczew, mjr Jan Wrzosek –
dowódca II batalionu 74 pułku piechoty 7 Dywizji Armii Kraków, który był olimpijczykiem w

strzelaniu z karabinku sportowego na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 r. i szefem polskiej ekipy
olimpijskiej na tej Olimpiadzie. Niemcy chcąc zastraszyć ludność cywilną rozstrzeliwują przy
rynku w Janowie przypadkowych mieszkańców i wkraczają do Złotego Potoku zajmując pałac
Raczyńskich i przesiedlając Hrabiów do dworku obok pałacu. Hrabiowie Karol i Stefania
Raczyńscy nie
kolaborowali z
Niemcami,
mimo iż przed
wojną gościli
wielu
dostojników
hitlerowskich
Niemiec,
prowadząc w
złotopotockim pałacu ożywione życie
towarzyskie. Stawiali raczej bierny opór i nie uczestniczyli w życiu towarzyskim w okresie wojny.
Pod koniec wojny jesienią 1944 r. hitlerowcy wyrzucają Hrabiów Raczyńskich z dworku, aby nie
widzieli jak wywożą najcenniejsze rzeczy z pałacu. Pałac został gruntownie okradziony przez
Niemców. Wyrzuceni ze Złotego Potoka Stefania i Karol Raczyńscy zmuszeni byli zamieszkać w
Częstochowie u swoich byłych służących. To koniec epoki rozwoju cywilizacji szlacheckiej w
Złotym Potoku.

6. Rozwój współczesnej cywilizacji w Złotym Potoku po II wojnie światowej
Okres wojny to okres zastoju cywilizacyjnego i terroru hitlerowskiego także na terenie Złotego
Potoku. Niemcy włączyli ten obszar do Generalnej Guberni. Hitlerowcy robią czystkę etniczną
wywożąc Żydów z Janowa i okolicy, pociągiem ze stacji Złoty Potok (obecna Julianka), do obozu
koncentracyjnego w Treblince. W 1940 r. w lasach złotopotockich przed Apolonką urządzają
masowe egzekucje częstochowskiej inteligencji, określone kryptonimem Akcja AB. Ściągają
również od mieszkańców kontrybucję i rekwirują żywność. Szczególnym katem ludności był
mieszkający w pobliskich Żarkach, zastępca komendanta Julian Szubert, zwany przez
miejscowych „krwawym Julkiem”. Podczas patrolu przez Szuberta lasów złotopotockich, w dniu
8 listopada 1944 r. o godz. 16.00 - oddział AK pod dowództwem por. „Basa”, przy współudziale
Stanisława Wencla ps. „Twardy” , w sile 45 ludzi dokonał zasadzki w Złotym Potoku przy
Diabelskich Mostach. W udanej akcji partyzanckiej zginęło wielu żandarmów i granatowych
policjantów w tym znienawidzony „krwawy Julek”. Broń na wyżej wymienioną akcję była
przechowywana pod gontem ganku w schronisku PTT. W tymże budynku znaleźli także
schronienie mieszkańcy Warszawy wysiedleni po upadku Powstania, a przybyli tu transportem
kolejowym do stacji Złoty Potok. W lasach złotopotockich działały również oddziały partyzanckie
Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej, tocząc w rejonie Złotego Potoku krwawe boje z
hitlerowskim okupantem. W jednej tylko akcji pod Złotym Potokiem 11 września 1944 r. zginęło
12 partyzantów, a po stronie wroga 68 zabitych i 120 rannych. W styczniu 1945 roku hitlerowcy
bronili się zaciekle w lasach pod Złotym Potokiem przed nacierającą 5 armią I Frontu

Ukraińskiego. W dniu 16 stycznia wyparto Niemców ze Złotego Potoku. Do pustego pałacu
wkroczyli Rosjanie niszcząc resztki pozostawionych przez Niemców wyposażenia. Rozpalili na
parterze w holu ogień, przy którym się grzali, paląc książki i meble. Być może wtedy spłonął
pamiętnik Elizy Krasińskiej z Branickich, nazwany przez Raczyńskich „Złotą Księgą Trzech
Wieszczy”, oprawiony w czerwoną skórę ze złoconymi literami, a zawierający osobiste wpisy dla
Elizy - Niemcewicza, Norwida, Krasińskiego, Słowackiego i Mickiewicza. Przy czym Mickiewicz
wpisał do niego swoje „Stepy Akermańskie”. Nowe władze komunistyczne zakazały pod groźbą
więzienia powrotu Hrabiów Raczyńskich do Złotego Potoku. Musieli pomieszkiwać u swoich
byłych służących, zdani całkowicie na ich łaskę. Brak środków do życia był ciągłą przyczyną kłótni
między Raczyńskimi, o czym wspominał syn częstochowskich ogrodników, handlujących przed
wojną z Raczyńskimi - Pan Jastrzębski. Był on świadkiem częstych odwiedzin Raczyńskich, którzy
przychodzili do kwiaciarni rodziców w Częstochowie pożyczać pieniądze. Karol Raczyński
wyjechał wkrótce do Łodzi gdzie zmarł ze zgryzoty w dniu 29 listopada 1946 roku. Władze
komunistyczne zgodziły się na umieszczenie jego trumny w krypcie rodzinnej kaplicy Krasińskich
w kościele w Złotym Potoku. Odbyło się to
potajemnie, wieczorem bez oficjalnej
ceremonii
kościelnej. Stefani Raczyńskiej pozwolono wtedy na
opuszczenie kraju i udanie się do Anglii, do syna
Rogera. Mogła zabrać ze sobą tylko bagaż podręczny,
który i tak został jej ukradziony na statku przez
towarzyszące jej tajne służby. Stefania Raczyńska
zmarła kilka lat później w samolocie lecącym z
Hiszpanii do Londynu i została pochowana w Anglii. Jej syn Roger zmarł w Londynie w 1961 r.
Natomiast w Polsce po wojnie, zlikwidowano gminę Złoty Potok jako gminę hrabiowską i
utworzono w to miejsce gminę Janów, a na dobrach złotopotockich utworzono Państwowe
Gospodarstwo Rolne, Pozostały majątek został
rozparcelowany jako pierwszy w regionie, natomiast
lasy złotopotockie przejęły Lasy Państwowe i
umieściły siedzibę Nadleśnictwa Złoty Potok w
dawnym budynku administracyjnym Hrabiów
Raczyńskich. Stojący pusty pałac został ogołocony z
resztek przez miejscowe społeczeństwo. Kilka
pozostałych sztuk mebli i obrazów przejęło organizowane w Częstochowie muzeum. W 1948
roku utworzono na bazie pałacu w Złotym Potoku Średnią Szkołę Rolniczą. Jej założycielem i
pierwszym dyrektorem był Jan Perczak. Lekcje i zajęcia praktyczne odbywały się początkowo w
czwartki i piątki. Rok później w 1949 r. przemianowano szkołę na Państwowe Czteroletnie
Liceum Rolnicze. Dyrektorem szkoły została Irena Grudzińska. Szkoła oprócz pałacu, dworku i
czworaków, otrzymała 78 hektarów gruntów ornych, z parcelacji majątku hrabiego Karola
Raczyńskiego. W dworku zamieszkali nauczyciele, a w pałacu na tzw. jaskółce, mieści się
internat dla młodzieży. Kierownikiem gospodarstwa szkolnego został Jerzy Śliwa. Pod koniec
1950 roku przyjeżdża do Potoka Złotego, bo tak po wojnie brzmiała oficjalna nazwa
miejscowości, generał Jerzy Ziętek – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Katowicach. Wizytuje szkołę, gospodarstwo rolne i wchodzącą w jego skład pstrągarnię.

Jeden ze stawów pstrągarni otrzymuje nazwę „Ziętek”. Nadzorcą stawowym jest Pan Karoń,
przedwojenny zarządca Pstrągarni Raczyńskich, który w
tym czasie zamieszkuje w dawnym schronisku PTT. Od
1 stycznia 1951 Potok Złoty przynależy administracyjnie
do województwa katowickiego, a nowym dyrektorem
szkoły w Potoku Złotym zostaje Zdzisław Rafalik. Dawny
pokojowy Hrabiów Raczyńskich – Józef Knapik
mieszkający w czworakach jest woźnym w szkole. W
1952 roku wybucha pożar w dworku, w wyniku
którego, zostaje on przebudowany w ten sposób, że schody zewnętrzne na strych zostają
przeniesione do wewnątrz budynku. Nauczyciele zostają przeniesieni na mieszkania do
czworaków. Od 1953 r. szkoła nazywa się Państwowe Technikum Rolnicze w Złotym Potoku, a
dyrektorem zostaje Józef Nabrdalik. Wtedy też w Potoku Złotym funkcjonują obozowiska dla
harcerzy; w drewnianym schronisku „Harcówka” i w drewnianych domkach za nią, na placu przy
Jaskini Grota Niedźwiedzia. Powstaje także pole biwakowe
nad Amerykanem dla harcerskich namiotów. W setną
rocznicę pobytu w dworku Zygmunta Krasińskiego, w 1957
r. zostaje wmurowana w ścianę dworku tablica
pamiątkowa
i
rozpoczyna w nim
działalność tzw.
dwuzimowa szkoła rolnicza dla dziewcząt, ucząca - szyć,
gotować i prowadzić gospodarstwo domowe. W tym też
roku zostaje oficjalnie utworzony w Potoku Złotym, na
bazie istniejącej wcześniej za czasów Hrabiego
Raczyńskiego ochrony lasu - Rezerwat Parkowe o pow. 153,22 ha. Drugi rezerwat utworzono w
1960 r., na przysiółku Potoku Złotego – Ostrężniku o pow. 3,87 ha, obejmujący wapienną skałę
wypiętrzoną n.p.m. 373 m., z ruinami zamku i Jaskinią Ostrężnicką. W 1963 roku pomalowany
został od zewnątrz pałac Raczyńskich, a w 1964
pobudowano boisko sportowe na terenie parku oraz
zwiększono
powierzchnię
pastwisk w gospodarstwie
szkolnym do 12 ha., dzięki
uruchomionej, na bazie
stawu Irydion, deszczowni.
W Potoku Złotym powstaje także. pod koniec lat 60-tych hotel
„Kmicic”- przedsiębiorstwa turystycznego Jura z Częstochowy. W tym
okresie Potok Złoty jest końcowym przystankiem PKS w Częstochowie
i Myszkowie. Przy lesie w Potoku Złotym, w drewnianym budynku,
ostatnim po lewej stronie drogi, mieściła się baza turystyczna PTTK i
baza dla kierowców i konduktorów PKS. Później mieszkała w nim dr.
Malinowska. W latach 60-tych XX w. w Złotym Potoku używało się
jeszcze zapasek, tradycyjnych strojów ludowych z tego regionu.

W 1969 r. utworzono w pałacu na bazie dawnej
biblioteki Raczyńskich, bibliotekę szkolną w której
zgromadzono
5 tys. tomów
literatury
pięknej
i
fachowej.
Pałacowy hol z
kolumienkami
służył jako świetlica i sala gimnastyczna. Internat został
przeniesiony z pałacu do czworaków. W następnym 1970
r. wyremontowano starą, po-hrabiowską szklarnię i
postawiono w ogrodzie namioty foliowe, oraz doposażono internat w czworakach w meble i
niezbędny sprzęt. Od 1972 roku trwa budowa na terenie parku nowych obiektów szkolnych: sali
gimnastycznej, internatu i domu nauczyciela. Nową salę gimnastyczną oddano w 1975 r. i
wmurowano wtedy kamień węgielny pod budowę nowej szkoły. W 1977 roku powstaje
województwo częstochowskie, zmieniono też nazwę szkoły na Zespół Szkół Rolniczych im.
Władysława Szafera w Złotym Potoku, jej nowym dyrektorem zostaje Wiesław Krasoń. W 1978 r.
przeniesiono szkołę z pałacu do nowej siedziby w tyle parku i wybudowano przy niej nowy
stadion lekkoatletyczny. W 1979 roku w
dworku utworzono oddział Muzeum
Częstochowskiego z pamiątkami po
Krasińskich i Raczyńskich, a pałac
Raczyńskich odremontowano i w 1980 r.
wprowadzono tutaj Wojewódzki Ośrodek
Postępu Rolniczego w Częstochowie z
siedzibą w Złotym Potoku. Jego
dyrektorem zostaje były wicewojewoda
częstochowski
Franciszek Krysta.
Wybudowano także w Potoku Złotym,
na zewnątrz muru pałacowego, trzy bloki dla WOPR-u, przy ul. Klonowej, a dawny budynek
gminy Złoty Potok, w rynku służy jako
przedszkole. W 1984 r. dyrektorem szkoły
zostaje Ireneusz Skubis i przekazuje on
szkolne
gospodarstwo
rolne,
jako
gospodarstwo
pomocnicze
do
Wojewódzkiego
Ośrodka
Postępu
Rolniczego. Kierownikiem gospodarstwa
zostaje Stanisław Kozubek. Na terenie parku
wydzielono teren pod ogródki działkowe dla
pracowników WOPR i nauczycieli. Rozebrano wtedy jeden z trzech czworaków stojący wewnątrz
parku, najbliżej muru. W 1985 r. za nowego dyrektora WOPR – dr Wiesława Szczygielskiego z
Krakowa, na obszarze dawnej Pstrągarni Raczyńskich powstaje nowy budynek administracyjno-

hodowlany, a budynek dawnego schroniska PTT zostaje wyremontowany, z przeznaczeniem na
pracownię Wiejskiego Gospodarstwa Domowego. W 1990 r. powraca do szkół nauka religii na
terenie gminy Janów, a 12 czerwca tegoż roku przyjeżdża do Potoka Złotego, Hrabia Krzysztof
Dębiński jako spadkobierca majątku Raczyńskich, jest przyjmowany przez dyrekcję szkoły i
WOPR-u. Później wielokrotnie odwiedza Złoty Potok Stefan Dębiński. W 1991 roku
przemianowany już WOPR na Ośrodek Doradztwa Rolniczego, przekazuje z pomocniczego
gospodarstwa, poletka doświadczalne i ogród o pow. 4 ha w parku, dla szkoły, na założenie sadu
dydaktycznego. ODR przeprowadza także gruntowny
remont
pałacu
Raczyńskich
z
wymianą podłóg,
remontem dachu i
malowaniem.
Odnawiany jest
także
park
pałacowy
w
Potoku Złotym, przez sprowadzoną specjalnie z Brwinowa ekipę absolwentów Technikum
Budowy Terenów Zieleni i Kształtowania Krajobrazu. W tym czasie w pałacu działa przy ODR
największa biblioteka rolnicza w regionie częstochowskim oraz stołówka pracownicza w piwnicy
pałacu na bazie dawnej kuchni dworskiej. W parku dworskim działa też pasieka dydaktyczna z
pracownią pszczelarską. Pracownicy ODR w
czynie społecznym odbudowują także zasypane
po wojnie korty tenisowe Raczyńskich. Pod
koniec 1995 r. Ośrodek Doradztwa Rolniczego
przenosi się do nowej siedziby w Częstochowie,
a pałac zostaje przekazany dla wprowadzonego
tu z Janowa Zespołu Parku Krajobrazowego
Orlich Gniazd z dyrektorem Zbigniewem
Muchą. Po połączeniu parków krajobrazowych
w województwie śląskim, powstaje w pałacu oddział edukacyjny Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Śląskiego z kierownikiem Janem Lamchem . W 2000 r. ówczesny
wójt Gminy Janów Adam Markowski zmienił oficjalnie nazwę wsi Potok Złoty na Złoty Potok. Ze
względu na brak środków na utrzymanie pałacu oddział ŚZPK w Złotym Potoku został
zlikwidowany a pałac przekazany do Skarbu
Państwa pod zarząd Starostwa Powiatowego w
Częstochowie. Również ze względów finansowych
Muzeum Częstochowskie wycofało się z
finansowania swojej placówki zamiejscowej w
dworku Krasińskiego w Potoku Złotym. W
dzierżawę dworek Krasińskich przejął Urząd Gminy
w Janowie i po gruntownym remoncie wraz z
wymianą dachową gontów utworzono gminne
Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego

w Złotym Potoku, przejmując od Muzeum
Częstochowskiego część zbiorów. Placówka
oprócz działalności wystawienniczej stałej i
okresowej, prowadzi również działalność
naukową gromadząc zbiory związane z terenem,
zakupywane na aukcjach i od prywatnych
właścicieli. Przyjmuje także dary w postaci map,
dokumentów i eksponatów muzealnych.
Dyrektorem placówki został Andrzej Kuźma.
Zakupiono między innymi na licytacji Raport
płk. Z. Chmieleńskiego z walki Powstania
Styczniowego i Księgę Pamiątkową Raczyńskich.

W Muzeum organizuje się tzw. Noce Muzealne.
W Złotym Potoku powstała także wytwórnia
wody pitnej „Złoty Potok”. W ramach funduszy
Europejskich odrestaurowano rynek wraz ze
studnią, urządzono tereny rekreacyjne przy
stawie Amerykan, wybudowano ścieżki
dydaktyczne i trasy turystyczne pieszo-rowerowe przez cały Złoty Potok od Ostrężnika do
Janowa. Utwardzono też parking w Złotym Potoku przy ul. mjr J. Wrzoska, na miejscu dawnej
przedwojennej fryszerki nad Amerykanem (młyna i tartaku wodnego). Obok niego, nad
ciągiem rzeki Wiercicy zlokalizowano Jurajski Park
Linowy. Przebudowano także groblę stawu Amerykan,
na której stanęły małe gastronomie, serwujące
potrawę regionalną – pstrąga złotopotockiego.
Również nowi właściciele Pstrągarni Raczyńskich,
którym AWRSP
sprzedała
pstrągarnię Państwo Agnieszka i Marek Piszczałowie, pobudowali na
pstrągarni nowe budynki i smażalnię pstrąga. W planach
jest także utworzenie, na bazie części budynku dawnej
wylęgarni Raczyńskich – Muzeum Historii Hodowli
Pstrąga. W złotopotockim Kościele pod wezwaniem Św.
Jana Chrzciciela, za czasów proboszcza Ks. Ryszarda Marciniaka, dokonano dzięki wsparciu Unii
Europejskiej, generalnego remontu kaplicy Matki Bożej odsłaniając XVIII w. freski i odnawiając
ołtarz w kaplicy wybudowanej przez Potockich, oraz trwają prace przy odnowie prezbiterium i
renowacji głównego XVII w. ołtarza fundacji Koniecpolskich. Trwa również przebudowa

dawnego hotelu „Kmicic” przez obecne właścicielki Marylę Nowak i jej córkę Danutę Panek.
Wybudowano przy hotelu nowy parking i schody prowadzące do hotelu. W hotelu „Kmicic” od
2014 r. dobudowano nową część
hotelową i funkcjonować będzie także
basen oraz SPA z gabinetami odnowy. W
dawnych oborach Raczyńskich powstał
też ośrodek jeździecki – Stajnia „Wiking”.
Złoty Potok promowany jest jako wieś
turystyczna posiadająca wiele zabytków
architektury i wspaniałej przyrody.
Ostaniec Brama Twardowskiego stała się
symbolem całej północnej Jury. Na
złotopotockich błoniach przy stawie
Amerykan, organizowane są od 1998 r. imprezy plenerowe: Święto Pstrąga i Jurajskie Lato
Filmowe przyciągające do 30 tys. osób z całej Polski. Wielu mieszkańców otworzyło dla turystów
swoje domy, proponując noclegi w 18 gospodarstwach agroturystycznych. Można także
skorzystać z noclegów w dawnej „Harcówce” przy
młynie „Kołaczew”, która spaliła się w latach 80 XX
w. i została odbudowana jako budynek murowany
Ośrodka Szkoleniowego WOM. Przy internacie na
terenie parku pałacowego, utworzono również
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Złotym Potoku.
Na terenie parku pałacowego wybudowano także
przy udziale środków unijnych , powiatowych i
gminnych, boisko sportowe „Orlik”. Złoty
Potok rozwija się w ostatnich 20 latach jako
prężny ośrodek turystyczny. Toczy się
jeszcze proces sądowy o przekazanie
zespołu pałacowo-parkowego rodzinie
Dębińskich, bowiem Maria - siostra Hrabiny
Raczyńskiej, wyszła za mąż za Hrabiego
Dębińskiego, i to jej wnuki upominają się o spadek po Raczyńskich. W Złotym Potoku zachował
się także przy dawnej Wielkiej Drodze (dziś ul.
Kościuszki)
układ urbanistyczny z okresu
dwudziestolecia międzywojennego, tzw. rzędówka,
bowiem działki były bardzo wąskie i budowano
domy szczytami do ulicy. W Złotym Potoku działa
też Parafialny Chór Mieszany im. Z. Krasińskiego.
Odbywają się tutaj plenery malarskie i
fotograficzne. Ludziom zbiera się tu na poezję,
dlatego organizuje się w dworku Krasińskich Jurajskie Jesienie Poetyckie, których pokłosiem jest
tomik wierszy o Złotym Potoku „Złotopotockie inspiracje”. Spisano w nim również 16 legend o
Złotym Potoku. Złotopotocka księga rozwoju cywilizacji pozostaje otwarta.
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