
Złoty Potok, grodzisko Osiedle Wały

1. Kategoria

Militaria, grodzisko

2. Położenie administracyjne

gm. Janów, pow. częstochowski, woj. 
śląskie

3. Współrzędne

50.69259 19.41747

4. Kod w dokumentacji

Zloty-potok-01-848

5. Data weryfikacji terenowej

25 marca 2018 r.

6. Opis

Grodzisko znajduje się około 2 km na południowy zachód od Złotego Potoku, na wzgórzu wznoszącym się na prawym 
(wschodnim) brzegu Wiercicy. Jest jednym z największych grodzisk na terenie południowej Polski. Przyjmuje się, że istniejący 
tutaj gród powstał w VIII wieku i był zamieszkany w dwóch fazach, plemiennej i wczesnośredniowiecznej, w okresie od VIII do 
XII wieku. W okresie plemiennym gród pełnił prawdopodobnie rolę ważnego, ponadlokalnego ośrodka władzy oraz stanowił 
ośrodek kultu religijnego. Do naszych czasów przetrwały doskonale zachowane wały grodziska. Miejscowa ludność nazywa to 
miejsce szwedzkimi okopami. Grodzisko jest wpisane do rejestru zabytków (nr A/247), leży na terenie rezerwatu leśnego 
Parkowe.

Przy budowie grodu wykorzystano naturalne walory obronne wzgórza, które od zachodu przechodzi w skalny cypel 
zakończony przepaścią opadającą na dno doliny Wiercicy. Całość założenia składała się z trzech części oddzielonych wałami 
zbudowanymi z ziemi, kamieni i drewna (gdzie indziej: obwałowania grodu były zbudowane z drewna i dużych kamieni 
wapiennych, a konstrukcję tę okrywał płaszcz z glinki lessowej, itjura). 

W zachodnim, najbardziej niedostępnym fragmencie wzgórza zlokalizowano tzw. gródek, który pełnił funkcję centrum 
administracyjnego (siedziba władcy) i religijnego (miejsce kultu). Gródek posiadał kształt zbliżony do elipsy o średnicy około 45
m. Od wschodu i południowego wschodu przylegały do niego dwa podgrodzia (większe, o owalnym kształcie oraz mniejsze, o 
kształcie wydłużonym). Każde z nich było otoczone oddzielnym wałem, a od gródka oddzielała je dodatkowa fosa i wał. W ten 
sposób utworzyły się niejako trzy pierścienie wałów, które od południa zamknięte były poprzeczną fosą i jeszcze jednym 
wałem, wzmocnionym od wewnątrz drzewem i kamieniami. Wejścia znajdowały się w narożnikach wałów (janow.pl). W 
artykule na portalu itjura.pl znajduje się informacja o jeszcze jednym, trzecim podgrodziu, przylegającym do gródka od północy
(Po północnej stronie całego założenia, poniżej poziomu gródka i centralnego przedgrodzia rozciąga się obszar jeszcze 
jednego przedgrodzia z ledwo widocznym zarysem niskiego wału, kończącego się przy skałach ostańca, u podnóża gródka.)

Przyjmuje się, że w okresie plemiennym na terenie grodu mogło mieszkać kilkaset osób. Na podgrodziach stały drewniane 
domy mieszkalne i budynki gospodarcze, usytuowane w podobny sposób jak w Biskupinie. W wewnętrznym podgrodziu 
mieszkała prawdopodobnie starszyzna plemienna, a w podgrodziu zewnętrznym reszta mieszkańców. (…) W osiedlu 
hodowano zwierzęta i uprawiano orkisz  prymitywną formę pszenicy (janow.pl). Prawdopodobnie wraz ze zwiększeniem się 
liczby mieszkańców i rozwojem rolnictwa, mieszkańcy Osiedla Wały na terenie wykarczowanym powyżej obecnej pstrągarni 
założyli nową osadę o charakterze otwartym.

Rola polityczna Osiedla Wały nie została do końca ustalona. Gród mógł zostać wzniesiony jako warownia plemienna Wiślan, 
choć jego powstanie wiązać mogło się również z przejściowym przyłączeniem Małopolski do Wielkich Moraw, w końcu IX w., 
lub do Czech  w połowie X. Przypuszczać można, iż gród na wzgórzu stanowił centrum osadniczoadministracyjne na tych 
terenach (orlegniazda.pl). 
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Zachodnia część grodziska, wał otaczający tzw. gródek

http://www.kulturawlesie.pl/


W okresie plemiennym gród pełnił także ważne funkcje religijne. Na bocznej skale przylegającej do gródka od północy 
znajdowało się miejsce kultu słowiańskiego boga Światowita. W półokrągłym (widocznym jeszcze dzisiaj) wyżłobieniu, na 
szczycie skały, składano ofiary dziękczynne. Tam też, znajdowała się (widoczna jeszcze dzisiaj) , wydrążona w skale studnia o
nieznanym przeznaczeniu. Być może do niej wrzucano ofiary dziękczynne. Władca tego terenu był prawdopodobnie, 
jednocześnie najwyższym kapłanem. W gródku po stronie południowej, w wyżłobieniu skalnym, palił się wieczny ogień, a nad 
nim znajdowały się zabudowania drewniane siedziby władcy, ogrzewane od dołu ciepłem ognia. Palenisko było tak 
zabezpieczone, że ogień z żadnej strony nie był widoczny (janow.pl).

7. Źródła i materiały

https://www.janow.pl/swiathistorii

http://itjura.pl/stara/pl/grody.php?go=osiedlew 

https://www.orlegniazda.pl/culturalheritage/3608/wczesnosredniowieczneosiedlewalywzlotympotoku 

Tablica informacyjna przy grodzisku.

8. Uwagi

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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Wał "dużego" podgrodzia, widok od wschodu Wał "dużego" podgrodzia, widok od wschodu

http://www.kulturawlesie.pl/
https://www.orlegniazda.pl/culturalheritage/3608/wczesnosredniowieczne-osiedle-waly-w-zlotym-potoku
http://it-jura.pl/stara/pl/grody.php?go=osiedlew
https://www.janow.pl/swiat-historii
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Wał "dużego" podgrodzia, widok z wału w kierunku pd.-zach.

Wał "dużego" podgrodzia, widok z wału w kierunku pn.-zach.

Majdan "dużego" podgrodzia Majdan "dużego" podgrodzia
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Styk wału "dużego" podgrodzia (po prawej) i wału gródka (po prawej)

Wał gródka od strony "dużego" podgrodzia

Gródek

Skała ze "studnią"

Urwisko skalne w pd.-zach. części gródka

Starodrzew na gródku

http://www.kulturawlesie.pl/
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Plan grodziska na tablicy informacyjnej Grodzisko na numerycznym modelu terenu z Geoportalu: 1- gródek, 
2 - "duże" podgrodzie, 3 - podgrodzie południowe, 4 - podgrodzie 
północne

Rekonstrukcja grodziska (www.janow.pl)
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