
Złożeniec, relikty grodu na górze Grodzisko Pańskie, XIII-XIV w.

1. Kategoria

Militaria, grodzisko

2. Położenie administracyjne

gm. Pilica, pow. zawierciański, woj.
śląskie

3. Współrzędne

50.41966 19.66940

4. Kod w dokumentacji

Zlozeniec-04-170

5. Data weryfikacji terenowej

15 kwietnia 2016 r.

 6. Opis

Góra Grodzisko Pańskie leży około 2 km na południowy wschód od Złożeńca, na wschodnim zboczu 
Doliny Wodącej. Pomiędzy XIII i pierwszą połową XIV wieku na szczycie skalistego wzniesienia istniał 
rozbudowany, wieloczłonowy gród, który stanowił najsilniejsze ogniwo w łańcuchu fortyfikacji 
wzniesionych pomiędzy Smoleniem i Strzegową. Umocnienia te miały odegrać ważną rolę w czasie walk 
o tron krakowski, jakie u schyłku XIII wieku Władysław Łokietek toczył z królem Czech Wacławem II. 
Prawdopodobnie w czasie tych walk gród spłonął, a potem nigdy nie został odbudowany*.

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w latach 90. XX wieku pod kierunkiem Błażeja Muzolfa,
na Grodzisku Pańskim odnaleziono ślady świadczące o pobycie człowieka w epoce późnego paleolitu, w 
neolicie oraz w okresie kultury przeworskiej, w trzecim i czwartym stuleciu naszej ery. Jednak największa 
ilość zebranego materiału zabytkowego związana jest ze średniowiecznym grodem z XIII i XIV wieku. 
Badania wykazały, że przy jego budowie wykorzystano stojące na wydłużonym szczycie wzniesienia 
skalne ostańce. Tworzą one w tym miejscu skomplikowany system ścian, otaczających wolne 
przestrzenie, które skomunikowane są pomiędzy sobą wąskimi przejściami prowadzącymi pomiędzy 
skałami. Po dodatkowym wzmocnieniu tych naturalnych walorów obronnych powstała wieloczłonowa 
twierdza, złożona z pięciu majdanów połączonych w jedną całość systemem kamienno-ziemnych wałów, 
suchych murów (wzniesionych bez zaprawy) i fos.

Zebrany na terenie grodziska materiał pozwolił ustalić, że mieszkańcy grodu zajmowali się 
rogownictwem, kowalstwem, metalurgią i szeregiem innych przydomowych rzemiosł. W trakcie badań 
archeologicznych odsłonięto fragmenty pieców, palenisk i drewnianej zabudowy, usytuowanej między 
ścianami skalnymi lub przylegającej do skały*. Wśród odnalezionych przedmiotów znalazły się między 
innymi: strzemię, wędzidło, szczypce kowalskie, noże, sierpy, klucze, ostrogi, groty strzał i bełtów itp. 
Niezwykle interesujące stało się odkrycie dokonane w jaskini położonej na obszarze grodziska. Otóż w 
tejże jaskini funkcjonowała pracownia fałszerza miedzianych solidów Jana Kazimierza. Podczas badań 
pozyskano kilka gotowych egzemplarzy solidów koronnych, kilkanaście krążków menniczych oraz ścinki 
blachy*.

Z dawnego grodu zachowały się fragmenty wałów i fos. Układ fortyfikacji z poszczególnymi majdanami i 
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łączącymi je przejściami stał się jeszcze bardziej czytelny po dokonanym w ostatnich latach wycięciu 
drzew i krzewów porastających szczyt wzgórza. W ramach tych samych prac Grodzisko Pańskie 
przystosowano do zwiedzania. Znajdujący się na jednej ze szczytowych skał krzyż został wystawiony z 
inicjatywy sołtysa Strzegowej, pana Czesława Gbyliczka. Początkowo krzyż miał mieć wysokość 10 
metrów. Skończyło się na budowli nieco skromniejszej**.

7. Źródła i materiały

*Opis przygotowany na podstawie artykułu Góra Grodzisko Pańskie k. Smolenia i Strzegowej, 
http://www.it-jura.pl/pl/grody.php?go=ggrodzi1, dost. 19.08.2016. Tam również szczegółowy opis 
poszczególnych elementów grodu oraz domniemany plan fortyfikacji.

**Wiesław Biernacki, Czy stanie krzyż na Grodzisku Pańskim, artykuł online na stronie Serwisu 
Informacyjnego Miasta i Gminy Wolbrom, 
http://www.wolbrom.pl/Miasto-i-Gmina-Wolbrom/Aktualnosci/2013/06/Czy-stanie-krzyz-na-Grodzisku-
Panskim, dost. 19.08.2016.

Patrz także: Tomasz Wagner, Dzieje Doliny Wodącej w świetle archeologii, w: Biuletyn Towarzystwa 
Jurajskiego, 2011, nr 1, s. 21. Wersja online: http://www.towarzystwojurajskie.pl/pliki/Broszura%20TJ
%201.pdf, dost. 19.08.2016.
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Plan grodziska na stronie http://www.it-jura.pl/


