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prolog

Projekt badawczy Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych 
terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, realizowany w latach 2014–2019 w ramach modułu 
badawczego 1.1. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, jest terenowym oraz gabinetowym spotkaniem przedstawicieli pokrewnych nauk 
humanistycznych: etnologii (etnografii, antropologii kulturowej) z archeologią, a także etnologii 
i archeologii z historią i historią sztuki. Tematem tego spotkania są miejsca objęte dyskursem 
wspólnotowym, wpisane w krajobraz fizyczny i krajobraz kulturowy pięciu północnojurajskich 
gmin. Projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczych w miejscach, które mogą stanowić im-
puls do wieloaspektowego poznawania historii, kulturowej rzeczywistości, klimatu społecznego, 
lokalnej pamięci, dziedzictwa kulturowego oraz dzisiejszej tożsamości mieszkańców północnych 
terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Terenem badań jest pięć skrajnie północnych gmin Jury (Janów, Mstów, Lelów, Olsztyn, 
Przyrów) leżącej na obszarze historycznej ziemi krakowskiej, dziś zaś w granicach województwa 
śląskiego (część północna) i małopolskiego (część południowa).

W ramach prowadzonych działań badawczych i w związku z przyjętą perspektywą me-
todologiczną, wyodrębnione zostały cztery komplementarne ścieżki badawcze: etnograficzna, 
archeologiczna, historyczna i historyczno-artystyczna.

Badania terenowe zaplanowano według następującego harmonogramu: gminy Mstów 
i Olsztyn (2015 rok); gminy Janów i Lelów (2016 rok); gmina Przyrów (2017 rok).

Przedmiotem podjętych prac badawczych stały się konkretne miejsca w krajobrazie fi-
zycznym i w krajobrazie kulturowym, ważne dla lokalnych społeczności, organizujące ich do-
świadczanie codzienności i niecodzienności, będące dla nich świadkami i śladami przeszłości. 
Dla wykonawców projektu szczególnie interesujące są miejsca wpisujące się w pamięć zbiorową, 
które do tej pory nie funkcjonowały jednak w szerokim dyskursie naukowym, publicystycznym 
itp. Miejsca „oczywiste”, czyli wysycone analizą i interpretacją, takie, które doczekały się już 
opracowań historycznych i krajoznawczych, nie są więc tematem badań. Nie oznacza to jednak, 
że opowieści o nich są w badaniach pomijane lub odrzucane. Interesujące jest bowiem, w jaki 
sposób pamięć o owych miejscach jest społecznie przetwarzana, konstruowana, ale i zatracana.

Dla autorów istotne okazują się zatem te miejsca w krajobrazie gmin, które są przedmiotem 
i tematem dyskursu wspólnotowego (związanego ze wspólnotą na danym terytorium). Dyskurs 
ten reguluje, które miejsca zyskują status ważnych, a które są go pozbawione; o których warto lub 
należy wiedzieć i pamiętać, a także opowiadać; a które wiedza, pamięć i opowieść mogą pominąć. 
Miejsca pamięci to w opisywanym badaniu takie miejsca, o których wie, pamięta i opowiada 
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ogół, a przynajmniej znaczna część wspólnoty. Miejsca zapomnienia są miejscami, o których 
wiedzą, pamiętają i opowiadają nieliczni. Należy zaakcentować, że także pamięć i zapomnienie 
o miejscach w krajobrazie są objęte dyskursem wspólnotowym.

Prace terenowe w każdej z badanych gmin poprzedzone są kwerendą archiwalną i biblio-
teczną, wykonywaną głównie przez historyków i historyka sztuki, wchodzących w skład inter-
dyscyplinarnego zespołu. Badawczy pobyt w terenie każdego roku wpisuje się w ustalony cykl: 
badania etnograficzne (10 dni wiosną oraz 14 dni latem); badania archeologiczne (3–5 tygodni 
latem). 

W wyniku wiosennych eksploracji etnograficznych (spotkania badawcze z mieszkańcami 
gmin) typowane są miejsca pamięci oraz miejsca zapomnienia, które następnie poddawane są we-
ryfikacji podczas badań etnograficznych oraz archeologicznych (nieinwazyjnych i sondażowych) 
organizowanych latem. Refleksja etnografii i archeologii uzupełniana jest i wzbogacana wiedzą 
z zakresu historii regionu oraz historii sztuki. 

Prace etnograficzne i archeologiczne prowadzone w poszczególnych gminach jurajskich 
znajdują swoje zwieńczenie w diagnozie na poziomie pojedynczego miejsca w gminie oraz diag-
nozie zbioru miejsc w gminie. Diagnozy te są efektem dwuetapowego procesu badawczego: etapu 
eksploracji i rozpoznania terenu oraz etapu weryfikacji uzyskanych danych. 

Działania podjęte w „projekcie jurajskim” w swej warstwie koncepcyjnej i metodologicznej 
przyjmują perspektywę interdyscyplinarną. Wpisują się tym samym w coraz silniejszą tendencję 
– widoczną zwłaszcza w studiach nad niedawną przeszłością – do nawiązywania współpracy 
i dialogu między różnymi dyscyplinami naukowymi, z których każda dysponuje innymi, spe-
cyficznymi dla siebie metodami badań rozmaitych rodzajów źródeł i przekazów kulturowych. 
Sięgają przede wszystkim po metody współczesnej antropologii kulturowej oraz nawiązują do 
aktualnych nurtów w archeologii ukierunkowanej na badanie czasów najnowszych.

Interdyscyplinarność działań nie jest jednak „symetryczna”, to znaczy, że o ile podjęte 
przez etnologów badania terenowe mogłyby zostać zwieńczone jedynie diagnozą (wewnątrz) 
etnograficzną, o tyle diagnoza archeologiczna jest ściśle uwarunkowana poprzedzającymi je 
pracami etnograficznymi, polegającymi na wytypowaniu miejsc do badań archeologicznych. Mo-
tywacja etnoarcheologicznej interdyscyplinarności projektu wypłynęła więc przede wszystkim 
z potrzeb archeologii. 

Poszukiwania wspólnej procedury badań czasów najnowszych stały się jedną z przyczyn 
powstania „projektu jurajskiego”. Nie oznacza to jednak, że projekt ten zawęża swoje pole jedynie 
do badań interdyscyplinarnych, rozumianych jako działania połączone. Zarówno archeolodzy, 
jak i etnolodzy zachowują w nim możliwość kreowania własnych, odrębnych celów badawczych. 
Dzięki takiemu podejściu reprezentanci obu dyscyplin, naukowcy oraz studenci, poprzez uczest-
niczenie w bliskich, równoległych procesach badawczych w toku prac terenowych, dotyczących 
tych samych obiektów badań, uzyskują okazję do poznania się oraz czynienia na ich temat mniej 
lub bardziej wspólnych przemyśleń.
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Interdyscyplinarność jako praktyka poznawcza ma więc rozmaite aspekty. Kryje się w niej 
jawny zamiar utrwalenia, chęć stworzenia połączeń między dyscyplinami. Perspektywie tej 
towarzyszy jednak także przekonanie, iż dzięki zapożyczeniom z zewnątrz, refleksja w obrębie 
własnej dyscypliny wzbogaci się, uzupełni. Autorzy badań dokładają więc starań, by interdyscy-
plinarność stała się świadomie obraną perspektywą badawczą. Jest ona realizowana na poziomie 
ustaleń metodologicznych, jako efekt prac zespołowych, ale także w towarzyszącej im praktyce 
dydaktycznej. 

Zaprezentowane powyżej i podjęte w opisywanym projekcie wyzwania, odwołują się do 
czterech głównych celów, jakimi są:

• cel poznawczy – zarejestrowanie spuścizny historycznej i pamięci przeszłości oraz zebra-
nie, a czasem nawet ocalenie materiałów archiwalnych, etnograficznych, archeologicznych, 
które po specjalistycznym opracowaniu zostaną udostępnione naukowcom, muzealnikom 
oraz regionalistom i nauczycielom, by mogli oni korzystać w swojej pracy z informacji dotąd 
nieobecnych w tekstach naukowych i popularyzatorskich;

• cel metodologiczny – wypracowanie metod badawczych, które mogłyby służyć w bada-
niach krajobrazu fizycznego i kulturowego, poprzez zintegrowaną procedurę pozyskiwania 
i analizy źródeł etnograficznych, archeologicznych, pisanych oraz ikonograficznych;

• cel wspólnotowy – zachowanie pamięci o miejscach, których istnienie w społecznej świa-
domości i przypisywane im wartości służą podtrzymywaniu tożsamości indywidualnej 
i zbiorowej. Działania wykonawców projektu wpisują się w ideę etnografii i archeologii 
wspólnotowej, rozumianej nie tylko jako etnografia i archeologia wspólnoty kulturowej, 
ale także jako etnografia i archeologia „na rzecz” badanej wspólnoty. Poprzez kreację 
wydarzeń dla wspólnoty uzyskiwany jest efekt jej zaangażowania, społecznej aktywizacji 
i współudziału;

• cel dydaktyczny – w projekcie uczestniczy kilkudziesięciu studentów i kilkunastu dok-
torantów z Polski i z zagranicy. Biorą oni udział niemal we wszystkich fazach procesu ba-
dawczego, a jako współwykonawcy prezentują wyniki badań na konferencjach naukowych 
oraz są autorami publikowanych tekstów naukowych.
Z wyznaczeniem celów wiąże się dążenie do uzyskania określonych rezultatów. Wśród 

planowanych efektów prac prowadzonych w ramach projektu Miejsca pamięci i zapomnienia. 
Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej znalazły się m.in. 
stworzenie archiwów tematycznych zawierających zebrane i uporządkowane materiały badawcze, 
stanowiące źródło wiedzy dla prac naukowych i przedsięwzięć edukacyjnych, popularyzatorskich, 
upowszechnienie wyników badań w gremiach naukowych oraz poprzez organizowanie działań 
animacyjnych, wreszcie działania wydawnicze.

Publikacja jest czwartym tomem serii raportów, wydawanych w formie elektronicznej, 
prezentujących rezultaty działań podjętych w projekcie. Zawiera wyniki interdyscyplinarnych 
badań terenowych prowadzonych w gminie Janów w 2016 r. – diagnozę etnograficzną i diagnozę 
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archeologiczną oraz towarzyszące im ustalenia z zakresu historii i historii sztuki. Ich podstawy 
metodologiczne zostały opisane w pierwszym tomie wspomnianej serii (Miejsca pamięci… T.1 
2016), zawierającym zestaw procedur badawczych. 

Należy tu zaznaczyć, że tomy dedykowane kolejnym północnojurajskim gminom od-
znaczają się pewną autonomią w sposobie opracowywania zebranych materiałów i formule ich 
prezentowania.  To zróżnicowanie uzasadnia przede wszystkim specyfika każdej z gmin, a więc 
także rodzaj uzyskanych wyników i konieczność znalezienia przez badaczy klucza do ich analizy.

Publikacja adresowana jest nie tylko do specjalistów. Intencją wykonawców projektu 
jest również upowszechnienie wyników badań nad lokalnym dziedzictwem kulturowym wśród 
szerokiego grona odbiorców, w mniejszym lub większym stopniu zainteresowanych niedawną 
przeszłością i badanym regionem.

Na koniec należy z całą mocą podkreślić, że dla badaczy, w ich wędrówce przez historię 
i współczesność północnej Jury, partnerami są mieszkańcy pięciu opisywanych gmin. Na wdzięcz-
ność zasługuje ich zaangażowanie, życzliwość i poświęcony czas. Zebrane w trakcie spotkań 
badawczych materiały (opowieści, wspomnienia, ale także dokumenty w postaci zdjęć, zapisków 
trzymanych w domowych archiwach) są źródłem wiedzy na temat historii wsi oraz gminy, świade-
ctwem pamięci o ludziach i zdarzeniach. Docenienia wymaga także dobra współpraca z lokalnymi 
władzami, instytucjami oraz stowarzyszeniami.

Informacje na temat prowadzonych badań oraz ich rezultatów znaleźć można na oficjalnej 
stronie projektu: http://najurze.uni.lodz.pl/.

Olgierd Ławrynowicz
kierownik projektu badawczego
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Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy

Gmina Janów składa się z 22 sołectw, których siedziby znajdują się w większych wsiach tej 
przestrzeni administracyjnej. Są to: Apolonka, Bystrzanowice, Bystrzanowice-Dwór, Czepurka, 
Góry Gorzkowskie, Hucisko, Janów, Lgoczanka, Lipnik, Lusławice, Okrąglik, Pabianice, Piasek, 
Ponik, Siedlec, Skowronów, Sokole Pole, Śmiertny Dąb, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw. 
Najbardziej na wschód wysuwa się Lgoczanka, na południe Siedlec i Góry Gorzkowskie, na pół-
noc zaś Żuraw. Jako jednostka samorządu terytorialnego gmina Janów obejmuje obszar zbliżony 
do dawnej gminy wiejskiej Potok Złoty, która po 19 (31) grudnia 1866 r. znalazła się w powiecie 
częstochowskim Guberni Piotrkowskiej [Sowa 2003: 2–3]1. W powstałej po zakończeniu I wojny 
światowej niepodległej Rzeczpospolitej gminę Potok Złoty, nadal przynależącą do powiatu często-
chowskiego, włączono do województwa kieleckiego, po II wojnie światowej zaś do województwa 
katowickiego (po 6 lipca 1950 r.) [Dz.U. 1950: 316]. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 1952 r., nazwę gminy zmieniono na Janów, dokonując jednocześnie korekty jej 
zakresu terytorialnego [Dz.U. 1952: 193].

Według fizyczno-geograficznego podziału Polski [Kondracki 2000; 2009] oraz podziału 
geomorfologicznego [Gilewska 1986: 16-40], obszar badanej gminy należy do prowincji Wyżyn 
Polskich oraz dwóch podprowincji: Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, a w części wschodniej do Wyży-
ny Małopolskiej, co odpowiada makroregionom Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny 
Przedborskiej. Przyjmując podział zaproponowany przez badaczy geografii regionu, Jerzego 
i Małgorzatę Nitów oraz Urszulę Myga-Piątek, większość obszaru gminy należy do mezoregionu 
Wyżyny Częstochowskiej (około 78%), a tylko równinne tereny wschodnie wchodzą w skład Nie-
cki Włoszczowskiej [Nita, Nita 2017: 48]. W podziale mikroregionalnym [Nita 2010: 77-82; Nita, 
Myga-Piątek, Pukowiec-Kurda 2016: 43-56] gmina leży na obszarze 13 jednostek. 

Trzy reprezentują Nieckę Włoszczowską (Równina Wiercicy i Równina Bystrzanowic oraz 
fragment niewielkiego Wyniesienia Sygontki). W części południowej przeważają pasma skałkowe 
budujące Góry Gorzkowskie, przydolinne pasma skałkowe Złotego Potoku oraz niewielkie rozpro-
szone formy skałkowe Suliszowic, przechodzące na zachodzie w płaskowzgórza Zrębic, sporadycz-
nie zwieńczone małymi skałkami. Najbardziej wyniesione formy przedzielają rozległe obniżenia 
Janowa i Siedlca. W części północno-zachodniej, w obrębie lekko falistej Wyżyny Częstochowskiej, 
występują piaszczyste wzgórza Żurawskie, a na południe – obniżenie Turawskie [Nita, Nita 2017: 
48]. Ponad 50% powierzchni gminy porastają lasy. Dominuje bór sosnowy świeży. Niespełna 4% 
stanowią zabudowania i gospodarstwa rolne. Niewielkie powierzchnie zajmują również wody 
powierzchniowe, potoki i rzeki, wśród których dominuje Wiercica [Nita, Nita 2017: 48].

1 Wcześniej należała do okręgu lelowskiego i powiatu olkuskiego Guberni Radomskiej. 



13

Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy

Tereny Górnej Wiercicy, rejon dzisiejszych wsi Złoty Potok i Janów, należały do najstar-
szych obszarów wczesnego osadnictwa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej [Nabiałek 2012: 
39]. Wydaje się, że procesy osadnicze miały przede wszystkim rodzimą, małopolską genezę, cho-
ciaż wysunięto również hipotezę o możliwym wpływie w okolicach Złotego Potoku osadnictwa 
śląskiego2. Wiele z wymienionych wyżej miejscowości to stare, średniowieczne jeszcze osady 
– o każdej z nich można by rozwinąć osobną i całkiem pokaźną narrację. Tak jest w przypadku 
Potoku (od połowy XIX w. Złotego Potoku), Ponika, Żurawia, Siedlca [Laberschek 2002: 33–37], 
jednak nie dotyczy to Janowa, który powstał dopiero w 1696 r. Od początku miał on status miasta 
i jedynie jego mieszkańcy, we wskazanym otoczeniu osadniczym, chlubili się posiadaniem praw 
miejskich do 1870 r. 

Późna lokacja Janowa na tzw. surowym korzeniu, na połaci ziemi otrzymanej po wykar-
czowanych lasach między wsiami Potok i Ponik, jest charakterystyczna dla zasiedlania obszarów 
południowo-zachodniej części starostwa olsztyńskiego. Istniejące tutaj tereny leśne oraz tzw. 
pustki, pozostające w szerokim pasie pogranicza śląsko-małopolskiego, intensywnie zaczęto 
zaludniać dopiero w XVI i XVII w. Inicjatorem powstania miasta był Jan Aleksander Koniecpolski 
(1635–1719) – dziedzic ogromnych dóbr kasztelana krakowskiego Stanisława Koniecpolskie-
go, starosta baliński, koniuszy wielki koronny (od 1692 r.), wojewoda bracławski (1704–1710) 
i sieradzki (1710–1719) [Gierowski 1968]. Założenie Janowa z całą pewnością miało podkreślać 
jego wysoką pozycję polityczną i majątkową, artykułować dumę rodową, wreszcie odpowiednio 
zapisywać w pamięci potomnych. Dość powiedzieć, że dla skutecznego spełnienia się tego ostat-
niego aspektu aktu lokacyjnego, nazwa nowego miasta nawiązywała do imienia, a jego herb do 
herbu Pobóg Koniecpolskiego: w błękitnym polu biała (srebrna) podkowa z zaćwieczonym na niej 
krzyżem, barkiem zwrócona w górę (ryc. 1) [Antoniewicz 1984: 43]. 

2 W gwarze mieszkańców okolic Złotego Potoku używa się słowa „kaj” (dokąd). Już Adamowi Fische-
rowi podsunęło to asumpt do stwierdzenia, iż „Mieszkańcy okolic Częstochowy zowią się Kajakami, 
od częstego używania wyrazu <kaj>” [Fischer 1926: 16]. To z kolei miałoby dowodzić związków 
kulturowych tego obszaru ze Śląskiem [zob. Łysik 1975: 34]. To przypuszczenie zdecydowanie 
kontestuje J. Laberschek uważając, że owo „kaj”, „wbrew niektórym opiniom wcale nie należy tyl-
ko do gwary śląskiej, ale było do niedawna rozpowszechnione w mowie ludności zamieszkującej 
najbliższe okolice Krakowa, której nasłuchałem się w dzieciństwie w latach pięćdziesiątych XX 
wieku” [Laberschek 2002: 37].

Ryc. 1.
Herb Janowa



14

Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy

W toku aktywności osadniczej zmieniano stopniowo powierzchowność przyrodniczą ziemi 
nad Wiercicą, wzbogacał się krajobraz kulturowy tego fragmentu jurajskich stron. Występujące tu 
skały wapienne były od wieków wykorzystywane jako surowiec budowlany. Wapienie płytowe, 
skaliste, margliste, kredowate stosowano do wznoszenia obiektów o charakterze sakralnym, 
obronnym, mieszkalnym, gospodarczym, także jako spoiwo budowlane [Nita, Nita 2017: 49, 51]. 
Trzebiono połacie rozległych tu niegdyś lasów. Ich istnienie sygnalizuje jeszcze w końcu XVIII w. 
mapa Karola Perthèesa. Obrazuje ona na rozległym, bezleśnym obszarze o kształcie zbliżonym do 
kwadratu i wierzchołkach wyznaczanych przez Olsztyn – Mirów – Janów – Krasice, wydatny, połu-
dnikowo ciągnący się klin leśny sięgający od Krasic na północy, po Turów i Pabianice na południu 
oraz rozległy pas lasów sięgających od Janowa aż po Koniecpol [Perthèes 1792]. Przysposabiając 
ziemię do swoich potrzeb ludzie nazywali ją stosownie do najbardziej charakterystycznych jej 
właściwości. Niektóre z miejscowych nazw pięknie oddają przyrodnicze jakości terenu. Ponikiem 
zatem (Ponik – wieś w pobliżu Złotego Potoku) nazywano loch podziemny, w którym nikła rze-
ka, a dalej wypływała ponownie na powierzchnię [Rymut 1967: 130]. Złoty Potok to wieś leżąca 
nad potokiem [Rymut 1967: 133], Piasek to wieś związana swoją egzystencją z takim właśnie 
elementem gleby [Rymut 1967: 123], do wzniesień terenowych nawiązują nazwy typu Zagórze 
lub Góry Gorzkowskie. 

Niezwykłe połączenie doliny rzeki, rozległych lasów kryjących tajemnicze ostańce wapienne 
i jaskinie, wzniesień ograniczających gminę Janów od południa, tworzyło kompozycję krajobrazową 
urzekającą wdziękiem i malowniczością. Atrakcyjnej kondensacji takiego kolorytu krajobrazowe-
go dostarczało szczególnie otoczenie wsi Potok. Już Szymon Starowolski w wydanym w 1632 r. 
dziele Polonia pisał o tej wsi, należącej wówczas do Koniecpolskich, jako przepięknie położonej 
miejscowości [Starowolski 1976: 59]. Uroda Złotego Potoku ujęła Zygmunta Krasińskiego i jego 
żonę Elizę, którzy spędzili tutaj wakacje w 1857 r.3. 

Wdzięk okolic Janowa i Złotego Potoku upowszechniany był skutecznie w początkach 
XX w. dzięki powstałemu w 1906 r. Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu. Najpierw odkry-
wali go oczywiście ci, którzy do tych okolic byli najbardziej zbliżeni pod względem odległości 
zamieszkania, czyli mieszkańcy Częstochowy, Radomska, Piotrkowa Trybunalskiego. Dodajmy, 
że wobec braku dobrych dróg, nawet podróż ze Złotego Potoku do Częstochowy i odwrotnie, nie 
była prosta. Jadwiga z Morawskich Umiastowska, córka administratora dóbr złotopotockich Ta-
deusza Dzierżykraj-Morawskiego, tak wspomina realia takiej ekskursji przed I wojną światową: 

Wstawało się o świcie i wyjeżdżało się bardzo rano, bo było 26 kilometrów opętanej drogi (później 
zbudowano do Częstochowy szosę, a nawet kolej ze stacją w samym Potoku, ale to nastąpiło wiele lat 
później). Szczególnie dojazd do samej Częstochowy był istną pustynią piachu [Umiastowska 1997: 28]. 

3 17 lipca 1857 r. pisała ona do siostry Katarzyny: „Przyjeżdżaj moja dobra Kitt! Miejsca nie bra-
kuje, powietrze jest lekkie, świeże, pachnące, woda jest prawdziwym nektarem, spacery urocze, 
dom dobry i solidny – słowem, Potok podoba mi się, jestem pewna, że i Tobie się spodoba”. Nieco 
później, w liście do Aleksandry Potockiej z 27 sierpnia 1857 r. komentuje swoje wakacje z dziećmi 
i mężem: „[...] Kopiemy, ryjemy, drążymy w lesie za Twardowskim. Jak widzisz w duszy jesteśmy 
wieśniakami, toteż żal mi będzie Potoku z jego ciszą. Zygmuntowi również bardzo się tu podoba 
i trudno mu będzie stąd odjeżdżać” [Klimek 1998: 87, 92].
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12 lutego 1908 r. powstaje oddział PTK w Częstochowie. Na jego czele staje dr Władysław 
Biegański [Głowacki 2008: 9–10]. Gdy w 1909 r. pod auspicjami PTK wydany zostaje Przewodnik 
po Częstochowie i okolicy, wówczas wśród miejscowości leżących w okolicach Częstochowy zasłu-
gujących na turystyczny ogląd, scharakteryzowany zostaje właśnie Złoty Potok [Przewodnik po 
Częstochowie… 1909: 117–121]4. 

Jurajskie wsie nad Wiercicą stają się turystycznie bardziej dostępne zwłaszcza po 1903 r. 
Wybudowano wówczas utwardzoną drogę łączącą Potok z Myszkowem i przecinającą „cały 
majątek aż do szosy Częstochowsko-Koniecpolskiej, co umożliwiło komunikacyę samochodową 
i rowerową” [Przewodnik po Częstochowie… 1909: 120]. Dzięki temu nie omijają tych miejsc ogól-
nopolskie i regionalne imprezy turystyczno-sportowe – automobilowe i kolarskie. 18 września 
1909 r. zorganizowano np. „wyścig automobilowy na trasie Warszawa–Częstochowa, a jego 
trasa, w końcowym fragmencie, wiodła przez Złoty Potok. Nie bez znaczenia było tutaj to, że 
Karol Roger Raczyński, ówczesny właściciel dóbr złotopotockich, był aktywnym automobilistą” 
[Złotkowski 2009: 71]5. 

Do Złotego Potoku chętnie docierali kolarze. 11 czerwca 1911 r. sekcja kolarska Towa-
rzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Częstochowie zorganizowała wyścig z metą właśnie w Złotym 
Potoku [Kotarski 2006: 5]. 12 lipca 1914 r. do wsi podjęta została wycieczka członków oddziału 
radomszczańskiego PTK. Zobaczono w jej trakcie m.in. źródło Zygmunta, które „rozlewa się 
malowniczo w trójkąt, z którego wypływa strumyk, zasilający wodami swymi stawy, gdzie 
znajduje się hodowla pstrągów”. Uczestnicy wycieczki chcieli widzieć także park oraz szkółki 
ogrodnicze i leśne, ale administrator dóbr (skądinąd członek Oddziału Częstochowskiego PTK) 
„udzielił przez lokaja odpowiedzi odmownej” [Z Pol. Tow. Krajoznawczego... 1914: 492–493]. Ta 
przykra odmowa, wynikająca zapewne z wysokiego poczucia obowiązku administratora, nie 
musiała wskazywać stałego stosunku do turystów właścicieli dóbr złotopotockich. Wiadomo 
skądinąd, że hrabia Karol Roger Raczyński, który dobra złotopotockie przejął w spadku w 1903 r., 
był żywo zainteresowany turystyką. Z jego inicjatywy, obok źródła Zygmunta, powstało miejsce 
piknikowe, a w jego obrębie altana dla turystów [Bartkowiak, Bartkowiak 2014: 22]. W 1935 r. 
z woli hrabiego, który w tym czasie był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 
w Złotym Potoku na skraju pstrągarni, wybudowane zostaje schronisko Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskie zwane „Góralówką Pstrąg” [Bartkowiak, Bartkowiak 2014: 22; Siwiński b.d.: 6; 
Zwoliński 1992: 48]. 

Pozycja właścicieli Złotego Potoku czyniła to miejsce popularnym wśród przedstawicieli 
elity ziemiaństwa polskiego. Pałac Raczyńskich przed I wojną światową oraz w okresie między-
wojennym był prawdziwym ośrodkiem życia towarzyskiego i kulturalnego. 4 maja 1932 r. Złoty 
Potok wizytował Prezydent RP Ignacy Mościcki, zwiedzając „znane ze swego uroczego położenia 
skały i groty złotopotockie, a następnie głośną i jedyną sztuczną zarodową pstrągarnię w Polsce” 
[P. Prezydent Mościcki... 1932: 5–6].

4 Obok Kłobucka, Krzepic, Olsztyna, Kruszyny, Gidli, Świętej Anny i Mstowa. 
5 Wyścig zorganizowano w związku z Wystawą Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie. Karol Roger 

Raczyński od 1909 r. był członkiem zarządu Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego.
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Losy społeczności lokalnych, egzystujących w ciągu wieków w szeroko pojmowanej dolinie 
Wiercicy, lokowały się pośród zmieniających się uwarunkowań demograficznych, gospodarczych, 
politycznych. Ostatecznie w splocie czynników regresu i progresu gospodarczego, silniej wydo-
bywają się wątki tego pierwszego. W ciągu XVIII i XIX w. główny dla charakteryzowanej gminy 
ośrodek – Janów, nie wykazuje większych tendencji rozwojowych. Po niemal stu latach od aktu 
fundacji, w 1789 r. w mieście odnotowano zaledwie 113 domów [Antoniewicz 1984: 42]. W 1861 r. 
Janów charakteryzowano jako „osadę ubogą”, liczącą 

ogólnej ludności 960 dusz, pomiędzy któremi chrześcian 512, starozakonnych 448, zajmujących się 
po większej części rolnictwem i drobnym handlem. Był tu 1 dom murowany, a 116 drewnianych. 
Kościółek filialny, gdyż parafia tutejsza Złoty Potok o 1 i pół wiorsty tylko odległa. Kościół był 
w J. drew., zbudowany 1700 r. przez proboszcza Floryana Silnickiego. Niedawno stanął zupełnie 
nowy [SGKP 1882: 420]. 

W zbliżonym okresie największe okoliczne wsie posiadały tylko o połowę mniejszy (w przy-
bliżeniu) zasób mieszkańców: 

Siedlec – 52 domy i 310 mieszkańców (1889 r.) [SGKP 1889: 504]; 
Żuraw – 47 domów i 339 mieszkańców (1827 r.) [SGKP 1895: 856–857];
Piasek – 33 domy i 334 mieszkańców (1887 r.) [SGKP 1887: 877 ].
W początkach XX w. liczba mieszkańców Janowa ustaliła się na poziomie ok. 1 000 osób 

[Antoniewicz 1984: 43], by z początkiem lat 20. wynosić ok. 1 600 osób. Duży udział w tym zaso-
bie demograficznym mieli Żydzi. Tutejsza gmina żydowska obejmowała Janów, ale także Olsztyn, 
posiadała synagogę, mykwę i cheder [Urbański 2006: 413]. Z Janowa pochodził m.in. Wolf (Zeew) 
Lerner – znany ze swej pobożności cudotwórca. Jego syn Nuta – urodzony w Janowie, późniejszy 
rabin w Pławnie, otrzymał imię po sławnym przodku, kabaliście Natanie Nucie Szpiro z Krako-
wa [Friedman, Gliksman 1938: 220-221]. Żydzi byli na tyle charakterystycznymi mieszkańcami 
miasteczka, że zdawali się je wypełniać całkowicie. Wspominając życie w Złotym Potoku przed 
I wojną światową Jadwiga Umiastowska stwierdzała: 

Najbliższe nasze miasteczko, właściwie osada Janów, zamieszkałe było wyłącznie przez Żydów 
pejsatych, brodatych, i chałatowych. W owych czasach żaden szlachcic nie mógł obyć się bez Żyda. 
Krawcem, szklarzem, rzeźnikiem itp. był Żyd, odwiedzali oni często dwór, a cóż dopiero powiedzieć 
o wielkich kupcach leśnych [Umiastowska 1997: 20].

Na przełomie lat 20. i 30. XX w. działalność handlową w miasteczku prowadzili: J. Rajn-
herc, S. Zygielbaum, M. Żólty – artykuły spożywcze, S. Djament, D. Lustiger, A. Milsztajn – handel 
mięsem, B. Blaugrund, L. Zalcberg, J. Zilerberg – tekstylia, A. Wajsman – alkohol, M. Orbach – że-
lazo. Piekarnie prowadzili A. Ferster oraz I. Kohn, zakład fryzjerski N. Berkowicz, młyn I. Kohn, 
zakłady obróbki drewna G. Gotfryd oraz I. Kohn [Urbański 2006: 413]. W latach 1923-1930 
rabinem w Janowie był Symcha Zawłodawer, następnie funkcję tę objął Noach Szylewicz [APK 
1930-1932: 41, 49, 59].

Przeważająca część żydowskiej populacji gminy Janów poddana została eksterminacji 
zaplanowanej i zrealizowanej przez najeźdźców niemieckich po 1939 r. Poczynając od  pierwszych 
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miesięcy 1940 r. przesiedlano Żydów z miejscowości powiatu częstochowskiego, także z Ja-
nowa, do częstochowskiego getta. Akcja ta trwała aż do likwidacji getta, co nastąpiło od 22 
września do 8 października 1942 r. Ponad 30 000 Żydów z Częstochowy i okolic wywiezionych 
zostało do obozu w Treblince [Pietrzykowski 1972: 126]. Janowska społeczność żydowska, 
tak charakterystyczna dla tego jurajskiego miasteczka, przestała istnieć. Stwierdzenie to, 
niestety, nie jest w stanie oddać rozmiaru dokonanej zbrodni i zdaje się być wyrazem okrutnej 
nieprzystawalności języka do tragedii Holocaustu, która dosięgnęła żydowskich sąsiadów od 
stuleci żyjących w Janowie. 

Przez wieki okolice Janowa podzielały główne właściwości rozwoju gospodarczego pół-
nocnej części dawnego województwa krakowskiego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jeśli jednak 
sąsiednie gminy Lelów i Olsztyn pozostawały głównie w kręgu władania królewskiego, to tereny 
od Potoku aż po Lgoczankę lokowały się w zakresie własności szlacheckiej. Ze względu na rolniczy 
charakter, w krajobrazie gminy dominowały folwarki funkcjonujące jeszcze w okresie międzywo-
jennym. Było to kilkanaście gospodarstw z drewnianą i murowaną zabudową obejmującą domy 
dla służby, stodoły, spichlerze itp. Przy niektórych znajdowały się również dwory, datowane na 
okres od końca XVIII do I połowy XX w., wspominane przede wszystkim w źródłach archiwalnych 
dotyczących spadków, hipotek i parcelacji. Wśród nich należy wymienić majątki w Czepurce, 
Żurawiu, Bystrzanowicach, Zagórzu.

Dzieje Janowa i okolic, szczególnie okres I i II wojny światowej oraz następujące po 1945 r. 
lata rządów komunistycznych, miały znaczący wpływ na stan zachowania majątków. Większość, 
pozbawiona opieki właścicieli, w kolejnych dekadach została doprowadzona do ruiny, sytuacja 
niektórych poprawiła się dopiero po 1989 r. Dwór Krasińskich w Złotym Potoku, wyremonto-
wany latach 2007-2008, pełni obecnie funkcję muzeum. Dwory w Bystrzanowicach i Żurawiu 
przeszły na własność prywatną, podobnie dwór w Czepurce, choć w tym przypadku konieczne 
prace remontowe nie zostały jeszcze przeprowadzone.

Podobnie jak w przestrzeni całej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, tak i w tym jej frag-
mencie, w utrzymującej się przez wieki strukturze własności ziemskiej, nie znajdujemy rozległych 
posiadłości magnackich, aczkolwiek są wyjątki. Dla obszarów Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
położonych bardziej na południe, takim wyjątkiem były dobra tenczyńskie [Falniowska-Gradowska 
1997: 7], dla opisywanego zaś mikroświata – dobra złotopotockie (ryc. 2, 3). Ta sytuacja okre-
ślała niektóre charakterystyczne właściwości krajobrazu kulturowego wskazanych gmin. Jeśli 
dla okolic Olsztyna i Lelowa emblematycznym ich elementem były wznoszące się dumnie mury 
zamków królewskich [Antoniewicz 1998: 77–78]6, to tutaj ich nie spotykamy. Wydawałoby się 
wprawdzie, że w okolicach Janowa takim zamkiem był Ostrężnik, ale przypuszczenie to nie znajduje 
oparcia w źródłach [Kajzer, Kołodziejski, Salm 2001: 262] ani w strukturze własności dóbr nad 
Wiercicą [Laberschek 2002: 55–56]. Zamiast królewskiego zamku warownego, już w II połowie 
XIV w. Potoccy herbu Szreniawa wznoszą w Potoku wieżę obronno-mieszkalną, a w XV w. obok 

6 Zamek w Lelowie, zlokalizowany na wzgórzu nad rzeką Białką, w przeciwieństwie do olsztyńskiego, 
był typem warowni nadwodnej. 
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Ryc. 2.
Złoty Potok,  

pałac Raczyńskich; 
fot. A. Barczyk;  

lipiec 2016 r.

Ryc. 3.
Złoty Potok,  

dwór Krasińskich;  
fot. I. Gadowska; 
wrzesień 2016 r.
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niej  wybudowany zostaje obiekt mieszczący „spiżarnię, świetlicę z sienią […] oraz dalsze izby 
różnych wielkości” [Barczyk 2016: 100]. Kolejnym właścicielem Złotego Potoku jest Jan Silnicki 
herbu Doliwa, po nim dobra w dolinie Wiercicy kupuje hetman Stanisław Koniecpolski. W inwen-
tarzu z 1687 r. czytamy o istniejącym w Potoku murowanym, piętrowym dworze mieszczącym 
17 pomieszczeń. Od XVIII do połowy XIX stulecia dawne dobra Potockich przechodziły z rąk do 
rąk aż wreszcie zostały zakupione przez Wincentego hrabiego Krasińskiego, z którego inicjaty-
wy, po 1851 r. podjęto próbę gruntownego przekształcenia zastanego budynku i powiązania go 
z kompleksem parkowym [Borowska-Antoniewicz 2002: 444–445; Barczyk 2016: 101]. Kolejny 
wielki remont pałacu miał miejsce w latach 1903-1905 z inicjatywy Karola hr. Raczyńskiego 
(ryc. 2). Także lokacja Janowa, prywatna inicjatywa jednego z magnatów, jest charakterystyczna. 

Czy oprócz elementów ambicjonalnych w motywacji tej lokacji odgrywała pewną rolę kal-
kulacja ekonomiczna? Wydaje się, że tak. Nowy ośrodek miejski sytuowano na skrzyżowaniu dróg 
z Olsztyna do Lelowa i z Żarek do Przyrowa. Skrzyżowanie to wypadało mniej więcej w połowie 
długości obu traktów. Dobre położenie komunikacyjne było zawsze czynnikiem miastotwórczym. 
Janów znajdował się na ważnym trakcie łączącym Częstochowę z Lelowem. Trzeba zaś wiedzieć, 
że dla mieszkańców jurajskich stron przez długie wieki właśnie Lelów był głównym ośrodkiem 
administracyjnym – siedzibą powiatu, dekanatu, starostwa. Droga z Częstochowy poprzez Ol-
sztyn, Janów, Lelów była także tradycyjnym szlakiem pielgrzymek wiodących od Kielc, a nawet 
i od wschodnich terenów Rzeczpospolitej. 

Po powstaniu diecezji częstochowskiej (28 października 1925 r.) okolice Złotego Potoku 
i Janowa znalazły się w dekanacie żareckim (ryc. 4). Na terenie gminy powstało kilka sanktuariów 

Ryc. 4.
Janów i okolice w obrębie  

dekanatu żareckiego w 1931 r.
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o wartości historycznej, religijnej i artystycznej, takich jak kościoły św. Jana Chrzciciela w Złotym 
Potoku, św. Bartłomieja w Żurawiu czy kaplica św. Barbary w Żurawiu. Dzieje dwóch pierwszych 
świątyń, sięgające późnego średniowiecza, wykazują wiele podobieństw. Wzniesione dzięki pry-
watnej fundacji, w okresie reformacji znalazły się w rękach arian i protestantów, by na początku 
XVII w. ponownie stać się własnością kościoła katolickiego. W wyniku licznych przekształceń ich 
pierwotna forma uległa zatarciu, a wygląd pozbawiony został wyraźnych cech stylowych. Muro-
wana kaplica cmentarna pod wezwaniem św. Barbary, według Michała Wardzyńskiego powstała 
w II połowie XVII w. jako fundacja Hieronima Przerębskiego herbu Nowina i jego żony Barbary, 
choć autorzy Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce wspominają o istnieniu w tym miejscu wcześniej-
szej świątyni, obecny budynek datując na początek XVIII stulecia [Wardzyński 2009: 193; Katalog 
zabytków sztuki… 1979: 46]. Jest to budowla orientowana, jednonawowa, kryta dwuspadowym 
dachem z sygnaturką. Od wschodu zakończona trójbocznie zamkniętym prezbiterium z kopułą. 
Elewacja zachodnia zwieńczona została trójkątnym przyczółkiem z niewielkim okrągłym oknem. 
Od południa do nawy przylega niewielka zakrystia (ryc. 5). Kościół św. Bartłomieja w Żurawiu 

Ryc. 5.
Żuraw. Kaplica cmentarna św. Barbary; 

fot. I. Gadowska; lipiec 2016 r.
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został wzniesiony w stylu gotyckim w pierwszej połowie XV w. z fundacji Jana Zaręby. Od XVI w., 
w okresie gdy Żuraw znalazł się w dobrach Bonerów, świątynia służyła socynianom, by w XVII 
stuleciu ponownie pełnić funkcje kościoła katolickiego. W 1769 r. we wnętrzu przeprowadzono 
prace remontowe, wymieniając część wyposażenia. W drugiej połowie XIX w. (1885–1887) pod-
czas rozbudowy świątyni przedłużono nawę główną i dostawiono wieżę. W latach 1951–1953 
dobudowano kruchtę oraz dwie kaplice św. Antoniego Padewskiego i Matki Bożej (ryc. 6).

Zapewne miał być Janów ośrodkiem rynku lokalnego dla sąsiednich wsi, aczkolwiek z całą 
pewnością konkurencję dla miasta stanowiła utrwalona już pozycja takich ośrodków miejskich, 
jak Mstów, Lelów, Żarki, Częstochowa. Realia tej przestrzeni ekonomicznej określała przede 
wszystkim gospodarka rolna. Pozycja rzemiosła janowskiego na tle ośrodków, takich jak Mstów 
i Lelów, rysuje się wyjątkowo słabo. Do połowy XIX w. na obszarze obecnej gminy mamy nato-

Ryc. 6.
Żuraw. Kościół św. Bartłomieja;  

fot. I. Gadowska; wrzesień 2016 r.
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miast poświadczone obiekty dawnego hutnictwa i młynarstwa. Ich lokalizacja związana była 
z przebiegiem nurtu Wiercicy dostarczającej energii niezbędnej dla poruszenia kół młyńskich 
i urządzeń technicznych w dawnych kuźnicach. Lasy janowskie dostarczały z kolei drewna – opa-
łu niezbędnego do palenia w piecach hutniczych. Mapa Perthèesa notuje wokół Janowa nazwy 
obiektów i miejscowości związanych z dawną działalnością hutniczą nad Wiercicą. Nieopodal 
wsi Potok mamy zatem Frysierkę i Piec Piekielny, przy szlaku zaś z Potoku do Lelowa 2 wsie: 
Hutę i Huciska – przy czym w tej drugiej nie funkcjonowała kuźnica żelaza, lecz huta szkła. Obie 
znajdowały się w enklawach terenów powstałych w wyniku wykarczowania lasu. 

Rolę ważnego elementu lokalnego krajobrazu kulturowego odgrywały młyny na Wiercicy. 
Tak było już w średniowieczu [Laberschek 2002: 51]7, tak było i później. Mapa Królestwa Polskiego 
z 1839 r. wskazuje aż 5 młynów wzdłuż biegu tej rzeki, od jej źródeł do wsi Ponik (nazwanej na 
mapie Punik). Pierwszy z nich był zapisany tutaj jako Kałaczew (dziś Kołaczew), następny młyn 
i zbliżoną do niego fryszerkę8 widzimy niedaleko Złotego Potoku [Topograficzna karta...1839–
(1843)], kolejne występowały na odcinku od Złotego Potoku do wsi Ponik. Na mapie zaznaczono 
także cegielnie – inne przedsięwzięcia gospodarcze janowskich okolic: jedną na wschód od Apo-
lonki oraz drugą na tzw. Sowiej Górze, wzniesieniu leżącym na północ od Janowa i na wschód od 
wsi Piasek. Charakterystyczną kumulację dawnych zakładów przemysłowych mamy na Wiercicy 
w okolicach Sygontki i Zalesic, gdzie działały Fryszerka, Papiernia i Hamernia9. W okresie mię-
dzywojennym pojawiają się w gminie Janów także młyny parowe [Wydawnictwa informacyjno-
adresowe... 1930: dział 16]10. 

Obszar charakteryzowanej gminy nie posiadał bogactw naturalnych i zasobów sprzyjają-
cych rozwojowi przemysłu. W związku z tym XIX-wieczny ludoznawca Michał Fedorowski pisał: 
„Mieszkaniec tutejszy, rozsiadły na piaskach, skałach i mało produkujących zimnych gruntach, choć 
pracowity, zamożnym jednak nie jest i to się odbija tak w zaprzęgach i narzędziach, jak w strawie 
i urządzeniu domowem” [Fedorowski 1888: 5]. Ostatecznie, dla powierzchowności gospodarczej 
tego jurajskiego partykularza najistotniejsze było rolnictwo, w nim zaś kondycja gospodarcza 
dóbr złotopotockich. Szczęśliwie dla losów ekonomicznych okołojanowskich stron, była ona 
systematycznie podnoszona od początku lat 80. XIX w. przez właścicieli dóbr – Raczyńskich. Za-
równo hrabia Edward Aleksander Raczyński (1847–1926), jak i jego syn Karol Roger Raczyński 
(1878–1946), należeli do tych zamożnych ziemian polskich, którzy mieli ambicję unowocześniania 
i podnoszenia efektywności posiadanych majątków ziemskich. W gronie tym znajdziemy tak wy-
bitne osobowości, jak twórcę kompleksu rolno-przemysłowego w Sztabinie nad Biebrzą – Karola 

7 W 1473 r. we wsi Potok na Wiercicy pracowały 2 młyny: Jana Kurczyny i Piotra Palisa, w sąsiednim 
zaś Poniku młyn Macieja Lubasza. Pospolite były w sąsiedztwie stawy hodowlane.

8 Fryszerka to w okresie od XVII do I poł. XIX w. zakład metalurgiczny oparty głównie na piecu, 
w którym surówka wielkopiecowa przerabiana była na stal.

9 Hamernia to rodzaj kuźni z młotami napędzanymi mechaniczne. Do owego napędu najczęściej 
wykorzystywano energię wody. 

10 Należał do nich młyn parowy I. Kohna w Janowie. Z najbliższej Janowowi okolicy Wydawnictwa ... 
notowały jeszcze, oprócz Częstochowy, młyn w Żarkach należący do sukcesorów J. Makieły oraz 
„Olsztyński młyn Parowy” sp. z o.o. w Turowie.
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Brzostowskiego (1796–1854) [Ryżewski 2005: 59–96], właściciela znakomicie prosperującego 
majątku (w jego obrębie funkcjonowały tartak, młyn, krochmalnia i słynny w Europie browar) 
w Drozdowie pod Łomżą – Franciszka Dionizego Lutosławskiego (1830–1891) [Bednarek 2014: 
11–28], Aleksandra Ostrowskiego (1810–1896) z Maluszyna [Studnicka-Mariańczyk 2014a; 2014b]. 
Wszyscy oni wytrwale zmierzali do podniesienia posiadanych przez siebie dóbr do poziomu 
przodujących w Europie. 

Edward Raczyński prawdopodobnie nie był typem arystokraty owładniętego jedynie tym 
dążeniem, ale postanowił po prostu zwiększyć dochodowość majątku. W tym celu zainwestował 
w hodowlę ryb, wykorzystując dla organizowanego gospodarstwa stawowego wodę z pobliskiej 
Wiercicy, którą wówczas – na tym odcinku – nazywano Złotym Potokiem. W owym czasie nie 
była to jednak decyzja banalna [Maleszewski 1880: 38]11. Sojusznikiem Raczyńskiego w zamyśle 
realizacji przedsięwzięcia stał się inż. Michał Girdwoyń (ryc. 7), który od 1876 r. praktycznie 
działał „na polu krajowego rybactwa” [Sprawozdanie z prac wykonanych... 1885: 1]. Znakomicie 
wykształcony, wielki znawca i energiczny propagator gospodarki rybnej, zachwycił się miejscem 
przeznaczonym na przedsięwzięcie. Stwierdzał: 

Potok Złoty, w powiecie częstochowskim leżący, w okolicach kraju może najbogatszej we wspo-
mnienia dziejowe naszej świetnej przeszłości, wśród skał biało-jurajskich wapiennych i olbrzymich 
lasów bukowych, pod względem warunków rybackich jest jednym z najwybitniejszych dowodów, 
że i nas Opatrzność obdarzyła darami swojemi, z których korzystać jest naszym obowiązkiem. 
Z prawdziwą radością więc przystąpiłem do spełniania zaszczytnego dla mnie zadania, opraco-
wania projektu zakładu wyrozumowanego i stawowego rybactwa. Nie znam zakładu rybnego 

11 Władysław Maleszewski, autor artykułu o Girdwoynie, pisał: „Wiemy jak dodziś idzie u nas gospo-
darstwo rybne – wiemy, że najpiękniejsze stawy są pod opieką pachołka dworskiego lub arendarza, 
że wartość ich ocenia się tym samym sposobem jak się ocenia wartość karczmy: dopóki dają jaki 
dochód bez nakładu to są pożądane, od chwili zaś gdy dochodu wyrzec się na jakiś czas trzeba, na 
rachunek przyszłych korzyści – wody dla właściciela stają się już tylko ciężarem” [Maleszewski 
1880: 38]. 

Ryc. 7.
Michał Girdwoyń
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w Europie, któryby miał tak odpowiednie do hodowli ryb łososiowatych warunki, jak miejscowość 
wspomniana [Gečys, Lirski 2011: 27]12. 

Girdwoyń przygotował świetnie przemyślany projekt wykonania 34 stawów przeznaczo-
nych dla:

pstrągów strumiennych, pstrągów okazałych, pstrągów jeziorowych, pstrągów amerykańskich 
(Salmo fontinalis), łososi kalifornijskich, siej, karpi, brzan (Barbus fluviatilis Agass), linów, węgorzy, 
szczupaków, sandaczy uklejów najbielszych, karasi i węgorzy” [Sprawozdanie z prac wykonanych... 
1885: 5]. 

Utworzone gospodarstwo rybne miało być ponad 3 razy większe „od sumy najcelniejszych 
zakładów Europy zachodniej. Zasilać się będzie 67 obfitemi źródłami, bijącemi z wapieni biało-
jurajskich” [Sprawozdanie z prac wykonanych... 1885: 5]13. Inauguracja przedsięwzięcia hodowla-
nego nastąpiła w 1881 r., a wkrótce osiągnęło ono rzeczywiście pozycję jednego z przodujących 
w całej Europie.

Liczne inicjatywy, wzbogacające potencjał ekonomiczny dóbr złotopotockich, podjęte 
zostały przez Karola Rogera Raczyńskiego (ryc. 8) po przejęciu przez niego majątku w 1903 r. 
W 1912 r. powstaje fabryka przetworów ziemniaczanych „Złoty Potok” [Rakowski 2000: 164]. 
Współzałożycielem przedsięwzięcia był właśnie Raczyński, na którego gruntach fabrykę wy-
budowano. Zakład przerabiał ziemniaki i krochmal na syrop ziemniaczany, glukozę i mączkę 

12 Cytat z: Projekt gospodarstwa rybnego wyrozumowanego (sztucznego), stawowego i węgorzarni 
w dobrach Złotym Potoku JWW. hr. Raczyńskich w Królestwie Polskiem przez Michała Girdwoynia, 
Warszawa 1881.

13 W nawiązaniu do twórczości Zygmunta Krasińskiego stawom nadano nazwy m.in. nazwy „Opinio-
góra”, „Miłość”, „Przyszłość”, „Pokusa”, „ Sen nocy letniej”, „Żal”.

Ryc. 8.
Karol hrabia Raczyński, przed 1939 r.
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ziemniaczaną [Wydawnictwa informacyjno-adresowe... 1930: nr 9971]14. Wpływ na lokalizację 
fabryki miała przebiegająca w pobliżu linia kolei kieleckiej – istniała bocznica kolejowa powołana 
z myślą o potrzebach zakładu. Wcześniej, w 1908 r., na linii tej powstała stacja Złoty Potok (obec-
nie Julianka w gminie Przyrów) [Haładyj 2003; Bartkowiak, Bartkowiak 2014: 22; Demel 2012: 
4], która korzystnie uzupełniła niegdyś najbliższą dla Janowa i Złotego Potoku stację kolejową 
w Myszkowie, na trasie kolei warszawsko-wiedeńskiej [Umiastowska 1997: 24]15. Obok dworca 
kolejowego Złoty Potok (ryc. 9) wybudowano w 1929 r. charakterystyczną wieżę ciśnień, która 
służyła do zaopatrywania w wodę przejeżdżających tędy parowozów [Haładyj 2003]. Złoty Potok 
wraz z przystankami w Koniecpolu, Włoszczowej i Małogoszczy miał status dworca IV klasy, a więc 
posiadającego większe znaczenie niż dworce w Turowie, Ludyni czy Piekoszowicach (V klasa) 
[Cękalski 1910:17]. Autorem projektu budynku był Konstanty Sylwin Jakimowicz (1879-1960) 
[Olszewski 1959: 495], który projektował także inne obiekty położone na trasie linii kolejowej 
Herby – Kielce. W czasie I wojny światowej stację częściowo zniszczono (ryc. 10). Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, została odbudowana.

Majątek złotopotocki stał się także miejscem innych przedsięwzięć natury przemysłowej 
i kulturowej. Działają tutaj gorzelnia [APCz 1875/76: 19–27], cegielnia [APCz 1875/76: 28–30], 
tartak [APCz 1875/76: 41–48], młyn, fabryczka sprzętu rolniczego, elektrownia, założona zo-
staje linia telefoniczna [Bartkowiak, Bartkowiak 2014: 22]. Według tygodnika „Świat” lecznicze 
właściwości wody ze źródła Zygmunta w Złotym Potoku, skłoniły hrabiego Raczyńskiego do bu-

14 W 1930 r. dyrektorem zakładu był Jerzy Knothe. Fabryka wytwarzała 3 500 ton syropu ziemnia-
czanego oraz 500 ton maczki ziemniaczanej.

15 Dojazd do stacji wymagał pewnego poświęcenia: „Szosa wtedy dochodziła tylko do Żarek (nasza 
poczta), a potem już jechało się polami, pustynią piachu, a wreszcie od granicy majątku prześlicz-
nymi lasami Potoku” [Umiastowska 1997: 28]. 

Ryc. 9.
Dworzec Złoty Potok  

(dziś Julianka w gminie  
Przyrów), lata 1920–1924
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dowy w majątku uzdrowiska z domem zdrojowym i zakładem hydropatycznym, czemu sprzyjać 
miało powstanie wspomnianej wcześniej linii kolejowej. Na wystawie w Częstochowie w 1909 r. 
sprzedawano butelki ze zdrową wodą, opatrzone etykietami drukowanymi przez zakłady Kona 
i Oderfelda. Jak pisano „woda ze Złotego Potoka może i powinna znaleźć się na każdym stole 
biesiadnym. Znawcy są zdania, że jest ona świetna, lekko gazowana, miła w smaku, robi apetyt 
i doskonale pomaga trawieniu” [Alfa 1909: 20].

Z inicjatywy hrabiny Stefanii Raczyńskiej dla dzieci pracowników dworu powstaje w 1906 r. 
ochronka (przedszkole) [Wystawa przemysłu… 1909: 3]16, zaś staraniem hrabiego Raczyńskiego 
utworzono straż pożarną, przy której działała orkiestra dęta i kółko teatralne [„Echo Janowa…” 

16 Za jej działalność hrabina otrzymała 28 sierpnia 1909 r. podziękowanie jury Działu Szkolnictwa 
na Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie [Wystawa przemysłu… 1909: 3].

Ryc. 10.
Dworzec Złoty Potok (dziś Julianka w gminie Przyrów), lata 1915–1918



27

Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy

2009: 1]17. Przed I wojną światową funkcjonowała także w złotopotockim majątku fabryka 
wyrobów cementowych, dachówek, cegły i rur, również istniały tutaj „bardzo obszerne szkółki 
handlowe, leśne i ogrodowe, jedne z najpierwszych w kraju, cieszące się zasłużoną opinią” (ryc. 
11) [Przewodnik po Częstochowie... 1909: 120]. 

Wiele z tych realizacji wprowadziło nowe elementy do tradycyjnego krajobrazu kultu-
rowego doliny Wiercicy. Wyrażały je budowle nie tylko sytuujące się w opozycji do tradycyjnej 
rustykalności, ale tworzące w pejzażu wsi nowe akcenty wizualne, takie jak komin fabryczny, 
wieża ciśnień, budynek dworca kolejowego.

Jak elementy gospodarcze tego mikroświata prezentowano światu szerokiemu, polskiemu 
i europejskiemu? Oto trzy przykłady takiego syntetycznego, dokumentacyjnego ujęcia o funkcjach, 
które dzisiaj nazwalibyśmy promocyjno-reklamowymi, zaczerpnięte z Księgi adresowej Polski (wraz 
z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1926/27. Wybrano charakterystyki 
Janowa, Złotego Potoku i Żurawia18: 

Janów [Księga adresowa Polski 1927: 980]
Osada miejska, gmina Złoty Potok, powiat Częstochowa, sąd pok(oju): Janów, sąd okr(ęgowy): Piotr-
ków, 1064 mieszk(ańców), dworzec kolejowy: 5 km., poczta i telefon: Złoty Potok nad Wiercicą.
Lekarze: Jokiel Stan. dr.
Apteki: Zaborski B.
Blacharze: Czech S.
Bławaty: Blandgründ G., Lis J., Zalcberg L., Zilberg.
Cieśle: Wolny F.
Fryzjerzy: Berkowicz N.

17 14 czerwca 2009 r. zorganizowano uroczyste obchody powstania straży pożarnej [„Echo Janowa...” 
2009: 1]. To właśnie orkiestra tej straży żegnała prezydenta Mościckiego podczas jego wizyty 
w Złotym Potoku [P. Prezydent Mościcki... 1932: 6].

18 Pominięto zawarte w tekście oryginalnym tłumaczenie francuskie, nieznacznie zmodyfikowano też 
słownictwo i rozwiązano podstawowe skróty graficzne i językowe. Poza najbardziej oczywistymi 
przypadkami, nie rozwiązywano skrótów imion. 

Ryc. 11.
Odcisk pieczęci Zarządu Lasów Dóbr ZŁOTY POTOK  

i ŻARKI w Złotym Potoku z 1923 r.
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Krawcy: Stefani A.
Młyny: Kobyłecki S. (parowy), Kohn I.
Murarze: Mędakiewicz T.
Piekarze: Ferster A.
Restauracje: Biernacki M.
Rzeźnicy: Lampa E., Łękawski K., Migdalski J.
 Spożywcze artykuły: Bocko J., Lampa I., Potępski P., Rojnherc J., Szostek S., Świerczyński J., Zygiel-
baum S., Żółty M.
Stolarze: Dymant M.
Tartaki: Kohn I. 
Zegarmistrze: Zygielbaum S.
Żelazo: Orbach M.

Złoty Potok (ryc. 12, 13) [Księga adresowa Polski 1927: 1079]
Wieś i gmina (z przynależnościami: Bystrzanowice, Kołaczów, Piasek, Ponik, Zalesice), powiat Czę-
stochowa, sąd pokoju Janów, sąd okręgowy Piotrków, 922 mieszkańców, dworzec kolejowy 6 km., 
linia kolejowa Częstochowa-Kielce, poczta i telefon: Złoty Potok nad Wiercicą [...]. Cementownia, 
elektrownia, krochmalnia, tartaki. 
Lekarze: Jokiel St. dr. (ginekolog).
 Właściciele ziemscy: Raczyński hr. Karol (Babie, Czepurka, Dąbrowa i Dziadówki, Potok, Siedlce, 
Lusławice i Żuraw), Rutkowski Stanisław (Smyków, Babie), Stejnhagen Stefan (Zagórze).
Akuszerki: Włodarczyk M.
Cementowe wyroby – fabryki: Raczyński hr. Karol19.

19 W Or.: Kaz., co należałoby odczytać jako Kazimierz. Nie znamy hrabiego Kazimierza Raczyńskiego, 
a zatem prawdopodobnie zaistniał błąd. Zamiast skrótu Kar. (Karol) użyto skrótu Kaz. 

Ryc. 12.
Odcisk pieczęci Urzędu Gminy Złoty Potok z 1919 r.
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Drzewne wyroby – fabryki: Łękawski T. 
Elektrownie: Bustelski W. 
Kowale: Jakubczak P, Skulimowski.
Krochmal – fabryki: Fabryka Przetworów Ziemniaczanych.
Młyny: Raczyński hr. Karol20.
Ogrodnicze zakłady: Raczyński hr. Karol21.
Rzeźnicy: Luttyger D., Redlicki W.
Spirytualia: Nocuń J., Kaliska A., Ropowski St.
 Spożywcze artykuły: Dudemka I., Flak F., Kapkowski J., Nocuń W., Przystalski W., Sokołowski J., 
Zarychć A.
Stolarze: Grzesiak J.
Szewcy: Peryga J.
Tapicerzy: Woźnicki J.
Tartaki: Precel M. – Raczyński hr. Kaz.22

Tkalnie: Cykowski Z.
Tytoniowe wyroby: Bocho J.

Żuraw [Księga adresowa Polski 1927: 1081]
Wieś, gmina Złoty Potok, powiat Częstochowa, sąd pokoju Janów, sąd okręgowy Piotrków, 805 
mieszkańców, dworzec kolejowy 4 km., poczta i telefon: Złoty Potok nad Wiercicą, [...], 1 kościół 
katolicki.
Właściciele ziemscy: Raczyński hr. Karol
Spirytualia: Grzegorzewski S.
Spożywcze artykuły: Jagoda R., Kluczny J., Kosterkiewicz J. 

20 W Or.: Kaz. 
21 Takoż.
22 Takoż. 

Ryc. 13.
Odcisk pieczęci Urzędu Gminy Złoty Potok z 1925 r.
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W przebiegu dziejów gminy nieustannie pojawiały się wydarzenia, które zakłócały 
nieprzerwaną i spokojną pracę oraz gromadzenie dorobku kolejnych pokoleń lokalnych spo-
łeczności: epidemie chorób zakaźnych, klęski żywiołowe, pożary [Namaczyńska 1937; Ba-
ranowski 1975: 238–247], wojny, gwałtowne zmiany obowiązującego systemu społeczno- 
-gospodarczego. Po tych pierwszych charakterystyczną pozostałością mogą być krzyże w miejscach 
pochówków epidemicznych w XIX w.: w Janowie przy ul. Żurawskiej oraz w Piasku (nieopodal 
kaplicy mszalnej). 

Nie omijały Janowa i okolic zawieruchy wojenne. W okresie powstania styczniowego Janów 
i sąsiednia wieś Ponik zostały spalone przez Rosjan w odwecie za działania operującego w lasach 
złotopotockich oddziału powstańczego Zygmunta Chmieleńskiego [Trąbski 2013: 17–31]. Według 
lokalnej tradycji ustnej, do studni znajdującej się na janowskim rynku Kozacy mieli wrzucać 
ciała pomordowanych mieszkańców miasteczka [Jurek 1965: 142]23. Ponownie zniszczona zo-
staje zabudowa Janowa na skutek pożaru w czasie działań I wojny światowej. 8 grudnia 1914 r. 
zbombardowany został kościół janowski p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii 
[Katalog zabytków sztuki...1979: 4; Zwoliński 1992: 22]. Niektóre wsie gminy, takie jak np. Siedlec 
i Skowronów, po działaniach wojennych były zniszczone i wymagały odbudowy, ta zaś, na skutek 
biedy ich mieszkańców, postępowała po wojnie powoli [APCz 1926: 44]24.

Trudne okoliczności życia przynosi mieszkańcom janowskiej małej ojczyzny okupacja 
hitlerowska, będąca wynikiem przegranej wojny obronnej we wrześniu 1939 r. Właściwości dzia-
łań zbrojnych tej wojny poznano w okolicach Janowa już w pierwszych dniach września 1939 r. 
W lasach janowskich dochodzi wówczas do ciężkich walk Wehrmachtu z oddziałami 7 Dywizji 
Piechoty dowodzonej przez gen. brygady Janusza Gąsiorowskiego [Mastalski 2012: 392–393]. 
Ich smutnym śladem są mogiły żołnierzy tej dywizji na cmentarzu w Złotym Potoku i Janowie 
[Ewidencja miejsc pamięci... b.d.; Siwiński 2009a: 87–89]. Wielu z poległych żołnierzy należało do 
wchodzącego w skład 7 dywizji 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty [Pelc-Piastowski 2013: 27–28; 
Kosmala 1992: 61]25. Wśród nich znalazł się mjr Jan Wrzosek, który poległ w walce z wrogiem 3 
września pod Złotym Potokiem, na stanowisku obronnym w pobliżu młyna Kołaczew. Major był 

23 Wyrazem wspomnianej tradycji może być inskrypcja na obelisku upamiętniającym powstanie 
styczniowe zlokalizowanym na rynku w Janowie. Czytamy w niej m.in.: „Celem upodlenia walczą-
cych, w zemście/za poniesioną klęskę i patriotyczną postawę/janowian, posiłkujące roty carskie 
poległych/powstańców wrzucali do janowskiej studni, a zabudowania Janowa puścili z dymem//
GLORIA VICTIS//”. Obelisk odsłonięto 6 lipca 2013 r. 

24 W związku z trudną sytuacją materialną tych wsi Rada Gminy podejmuje 2 listopada 1926 r. uchwałę 
dotyczącą poparcia starań o dofinansowanie budowy studni. Przy ich braku mieszkańcy Siedlca 
i Skowronowa zmuszeni byli wozić wodę z odległości 3 km [APCz 1926: 44].

25 „Ostrożne obliczenia, wynikające z różnych relacji, wskazują na to, że w czasie bitwy między 
Olsztynem a Janowem i Złotym Potokiem, 7 DP z Częstochowy miała co najmniej 450 rannych, 
a prawdopodobnie ilość ich przekroczyła 600. Także ilość poległych oficerów i żołnierzy musiała 
być proporcjonalnie duża” [Piastowski 2013: 27–28]. Warto przypomnieć, że lasach janowskich, 
na krótko przed ujęciem gen. Gąsiorowskiego, dowódca 74 GPP wydał rozkaz zakopania sztandaru 
pułkowego. Po wojnie został on wydobyty i przekazany do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(6 grudnia 1952 r.) [Kosmala 1992: 61].
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wielokrotnym mistrzem Polski w strzelaniu z karabinka wojskowego i uczestnikiem olimpiady 
w Berlinie w 1936 r. [Florek, Zwoliński 2005: 281–282]. 

Narzucone przez okupanta po wrześniu 1939 r. realia życia, sugestywnie wyrażają z jednej 
strony miejsca straceń w lasach złotopotockich: w Apolonce pod Janowem [Ewidencja miejsc pamię-
ci... b.d.; Zwoliński 1992: 46–49] i w okolicy Bystrzanowic [Ewidencja miejsc pamięci... b.d.], z drugiej 
strony zaś znajdujące się tutaj upamiętnienia walk partyzanckich [Rozmus b.d.; Zwoliński 1992: 
66; Ewidencja miejsc pamięci... b.d.; Siwiński b.d.: 6]. Szeregiem udanych akcji bojowych wsławiły 
się szczególnie oddziały Armii Krajowej dowodzone przez Stanisława Wencla, ps. „Twardy” oraz 
Jerzego Krupińskiego, ps. „Ponury”. Oddział tego ostatniego od wiosny 1944 r. intensywnie działa 
w lasach Złotego Potoku okresowo stacjonując w dworze w Bystrzanowicach, w rejonie Sygontki 
i Sierakowa [Zaleski 1998: 93–140; Zwoliński 1992: 63–65]. 

Po II wojnie światowej opisywana rzeczywistość gminna objawia się w radykalnie nowej 
postaci porządku polityczno-gospodarczego i społecznego Polski Ludowej. Ci, którzy dotąd znaj-
dowali się na samym wierzchołku hierarchii społecznej, wywierając przemożny wpływ na życie 
materialne niżej sytuowanych, teraz spadają do roli elementów klasowo wstecznych. Wcześniej 
dopełniona tragedia holocaustu pozbawia pejzaż społeczny Janowa i okolic tak charakterystycznych 
dla niego Żydów. Wydziedziczeni ze swoich dóbr Karol i Stefania Raczyńscy znaleźli tymczasowe 
schronienie u swoich dawnych służących [Bartkowiak, Bartkowiak 2014: 25]. Ich dobra włączono 
do Państwowego Gospodarstwa Rolnego, częściowo zaś rozparcelowano, lasy upaństwowiono. 
Nastąpił kres pewnej rozwijanej od wieków cywilizacji26, której ostatnim schronieniem stała się 
jedynie pamięć jej niegdysiejszych uczestników, a znakami trwające jeszcze obiekty związanej 
z nią kultury materialnej. Niektóre z nich, szczęśliwie dla nas, były takiej jakości budowlanej 
i estetycznej, iż postanowiono je wykorzystać dla celów określonych przez nowe władze. Dzięki 
temu przetrwał pałac Raczyńskich w Złotym Potoku. Żywot innych podtrzymała ich efektyw-
ność gospodarcza i jakość techniczna. To dlatego swoją egzystencję kontynuowała pstrągarnia 
w Złotym Potoku i Fabryka Przetworów Ziemniaczanych w Zalesicach (dziś w gminie Przyrów), 
upaństwowiona 23 lipca 1949 r.27. Niestety, gorszy był los wielu pozostałości „pańskiej” gospo-
darki rolnej lub lokalnej przedsiębiorczości, które uznano za nieprzydatne w nowym systemie 
gospodarowania czy też stosunków własnościowych. Tak było z zabudowaniami folwarcznymi, 
tartakami, młynami oraz sklepami.

Dzisiaj, po kolejnej wielkiej transformacji polityczno-gospodarczej, szukamy śladów mi-
nionego świata poruszając się między biegunami pamięci i zapomnienia. Na szlaku tej podróży 
napotykamy liczne obiekty przyrody nieożywionej, formy pochodzenia lodowcowego, wodnolo-
dowcowego, eolicznego (np. Pustynia Siedlecka), formy erozyjno-denudacyjne (dolina Wiercicy), 
krasowo-denudacyjne (ostańce skalne, jaskinie, schroniska) oraz antropogeniczne (wyrobiska) 
[Nita, Nita 2017: 53-56]. W badanej gminie znajduje się ponad czterysta form ostańcowych, wystę-
pujących pojedynczo, jak i w skupiskach. Ich największa liczba rejestrowana jest w południowej 

26 Świadomie użyta amplifikacja tego pojęcia, bardziej adresowana jest do wyobraźni czytelnika niż 
wywiedziona z teorii kultury. 

27 Ostatecznie uległa ona jednak dewastacji w pierwszym dziesięcioleciu naszego stulecia. 
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części gminy. Wśród najcenniejszych pojedynczych skałek należy wymienić Bramę Twardowskie-
go, którą dla celów turystycznych udostępniono już w 1857 r., Diabelskie Mosty, skałki pomiędzy 
którymi za sprawą Zygmunta Krasińskiego wybudowano drewniane mosty (przetrwały do lat 
sześćdziesiątych XX w.) [Nita, Nita 2017: 55], czy też Skały Grodziska Wały, na którym w okresie 
od VIII do XII w. funkcjonował warowny gród obronny [Zinkow 1977]. Także jaskinie i schroniska 
skalne licznie występują w gminie Janów. Do najlepiej rozpoznanych należy Niedźwiedzia Grota, 
Jaskinia Ostrężnicka, Schronisko w Diabelskich Mostach, Jaskinia Siedlecka oraz Studnia w Osiedlu 
Wały [Nita, Nita: 2017: 56]. 

Pomimo walorów przyrodniczych, mieszkańców gminy powoli ubywa. Dane statystyczne 
wskazują, że gminę Janów w 2016 r. zamieszkiwało 5 959 osób [Statystyczne vademecum samo-
rządowca], tymczasem w 2002 r. było ich 6 095 osób [NSP 2003], z czego 70,28% ludności tu się 
urodziło, a 30,06% stanowili nowi mieszkańcy. Procentowy udział ludności polskiej według de-
klarowanej narodowości oraz używanego języka utrzymuje się nieco powyżej 98%.



Diagnoza 
badawcza gminy 

– etnografia

rozdział drugi

Grażyna Ewa Karpińska
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki



Diagnoza badawcza gminy – etnografia

Przed wyjazdem do gminy Janów studenci zapoznali się z projektem (tematem, celem 
i przebiegiem badań, planowanymi efektami), otrzymali niezbędne informacje o terenie wraz 
z mapami, harmonogram badań. 

zespół badawczy
gmina Janów

sezon wiosenny
15–24 kwietnia 2016 r.

podział na obszary badawcze
wiosna 2016 r.

[ryc. 1–1.10]



Diagnoza badawcza gminy – etnografia

Ryc. 1.1.
Obszar badawczy J1 Janów;  

oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.2.
Obszar badawczy J2 Złoty Potok;  

oprac. O. Ławrynowicz



Diagnoza badawcza gminy – etnografia

Ryc. 1.3.
Obszar badawczy J3 Siedlec;  

oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.4.
Obszar badawczy J4 Skowronów – Pabianice; 

oprac. O. Ławrynowicz



Diagnoza badawcza gminy – etnografia

Ryc. 1.5.
Obszar badawczy J5 Czepurka – Piasek – Śmiertny Dąb; oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.6.
Obszar badawczy J6  

Zagórze – Lusławice – Okrąglik;  
oprac. O. Ławrynowicz



Diagnoza badawcza gminy – etnografia

Ryc. 1.7.
Obszar badawczy J7 

Wodząca – Żuraw  
– Lipnik;  

oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.8.
Obszar badawczy J8 Ponik – Apolonka;  

oprac. O. Ławrynowicz



Diagnoza badawcza gminy – etnografia

Ryc. 1.9.
Obszar badawczy J9 

Bystrzanowice  
– Teodorów – Sokole 

Pole – Lgoczanka; 
oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.10.
Obszar badawczy J10 Góry Gorzkowskie  

– Bystrzanowice Dwór;  
oprac. O. Ławrynowicz
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Na miejscu, w tandemach badawczych, przez 10 dni przemierzali przydzielone im obszary 
badawcze. Po terenie chodzili pieszo, korzystali z lokalnych środków komunikacji, łapali tzw. oka-
zje, byli podwożeni naszym „grantobusem”, a nawet dowożeni przez informatorów. Każdy badacz 
był zaopatrzony w dyktafon (lub telefon z funkcją dyktafonu) z możliwością transmisji danych 
do komputera, powinien posiadać aparat fotograficzny (w praktyce większość studentów robiła 
zdjęcia telefonami), laptop i pendrive, materiały biurowe (długopisy, ołówki, kartki papieru). 
Prowadzący ćwiczenia zapewniali skaner, wydruki map, niezbędne zaświadczenia i dokumenty, 
formularze (zgoda na wykorzystanie materiałów, rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie 
danych osobowych, metryczkę, Kartę Opisu Miejsca, formularz wywiadu) (ryc. 2–5). 

podział  
na obszary  

badawcze
wiosna 2016 r.

Ryc. 2.
Łapiemy tzw. okazję;  

na zdjęciu Maciej Majewski  
(student etnologii UŁ) w Złotym Potoku;  

fot. K. Huszczo; kwiecień 2016 r.



Diagnoza badawcza gminy – etnografia

Ryc. 3.
Czasami do kolejnych 

obszarów badawczych 
zawozili nas  

mieszkańcy gminy;  
na zdjęciu  

Kinga Huszczo  
(studentka  

etnologii UŁ);  
fot. K. Huszczo;  

kwiecień 2016 r.

Ryc. 4.
W drodze na kolejny 

wywiad etnograficzny; 
na zdjęciu  

Ewa Sęderecka  
i Anna Syroishka  

(studentki  
etnologii UŁ);  
fot. A. Krupa- 

-Ławrynowicz;  
kwiecień 2016 r.



Diagnoza badawcza gminy – etnografia

Wszyscy, czyli studenci i opiekunowie, byliśmy zakwaterowani w gospodarstwie agrotu-
rystycznym „Wichrowe Wzgórza” w Złotym Potoku, mieszkaliśmy w pokojach kilkuosobowych 
z łazienkami. Pracę zorganizowaliśmy na tych samych zasadach, jakie obowiązywały na badaniach 
w gminach Mstów i Olsztyn: studenci rano zdawali zgrany na pendrivy, uporządkowany materiał 
zebrany poprzedniego dnia, wychodzili w teren, wracali przed godziną 17.00. Po obiadokolacji 
(dowożono catering z restauracji w Juliance) na zebraniu zespołu słuchaliśmy raportów tandemów, 
a następnie do późnych godzin nocnych studenci porządkowali materiał, odsłuchiwali rozmowy 
i przepisywali fragmenty, wypełniali Karty Opisów Miejsca (KOM), pisali dzienniki terenowe.

Prowadząc wywiady z mieszkańcami gminy spotykaliśmy się z sympatią i przychylnym 
traktowaniem, choć zdarzały się odmowy rozmowy, nie wpuszczano nas do domu, a nawet za 
ogrodzenie posesji tłumacząc się brakiem czasu, nieznajomością historii terenu, mówiono, że 
„tu nie ma ciekawych miejsc”, „nic nie wiem, nic nie słyszałam”, „mieszkam tu od niedawna”.  

Ryc. 5.
Anna Syroishka (studentka etnologii UŁ) porządkuje swoje notatki terenowe w terenie; fot. E. Sęderecka; kwiecień 2016 r.
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Odsyłano nas też do innych osób zapewniając, że na pewno posiadają odpowiednią wiedzę, a ci 
z kolei kierowali nas pod następne adresy. Jednakże większość informatorów starała się nam po-
móc, ludzie podawali dokładną lokalizację miejsc, wskazywali ich położenie na mapie i opisywali 
znajdujące się tam obiekty, sami prowadzili do nich nawet wtedy, gdy znajdowały się daleko, po 
to, by pokazać ważny dla miejscowych krzyż, kapliczkę, przebieg okopów lub miejsce pochówku 

zespół badawczy
gmina Janów

sezon letni

Ryc. 6.
Krzysztof Dobiński (student etnologii UŁ) z rozmówczynią w Janowie;  

fot. K. Huszczo; kwiecień 2016 r.
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zabitych w czasie II wojny światowej. Najczęściej byli to najstarsi mieszkańcy danej miejscowości, 
tak jakby to im przede wszystkim zależało na udokumentowaniu miejsca i zapisaniu opowiedzia-
nej historii. Wielokrotnie studenci byli goszczeni w domach herbatą, domowym ciastem, również 
obiadem (ryc. 6–13).

Ryc. 7.
Kinga Huszczo  

(studentka etnologii UŁ)  
i jej rozmówczyni  

prezentującą stroje  
Zespołu  

Folklorystycznego  
Janowianie;  

fot. K. Dobiński,  
kwiecień 2016 r.

Ryc. 8.
Kinga Huszczo  

(studentka etnologii UŁ) 
przeprowadza wywiad  

z mieszkanką Janowa; fot. 
K. Dobiński,  

kwiecień 2016 r.



Diagnoza badawcza gminy – etnografia

Ryc. 9.
Na podwórku u mieszkańca Janowa; fot. K. Dobiński, kwiecień 2016 r.

Ryc. 10.
Krzysztof Dobiński  

(student etnologii UŁ) 
pyta o drogę w Janowie; 

fot. K. Huszczo,  
kwiecień 2016 r. 



Diagnoza badawcza gminy – etnografia

Ryc. 11.
Lokalizowanie miejsca pochówku z czasu II wojny światowej w okolicach Apolonki; fot. K. Dobiński, kwiecień 2016 r.

Ryc. 12.
Kinga Huszczo  

(studentka etnologii UŁ) 
razem z rozmówcą  

w lasach janowskich;  
fot. K. Dobiński,  

kwiecień 2016 r.
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 Wydarzenia, które organizowaliśmy w letnim sezonie badawczym skierowane były do 
wszystkich mieszkańców gminy Janów: miały za zadanie włączyć miejscową ludność w przebieg 
badania i w ten sposób rozbudzić lokalną wspólnotową pamięć, zainteresowanie lokalną 
historią, miejscami ulokowanymi w krajobrazie gminy, wspomóc odbiór tej historii w potocznej 
świadomości miejscowej ludności (ryc. 14–15).

Ryc. 13.
Jeden z albumów  

fotograficznych naszych 
rozmówców;  

fot. K. Dobiński,  
kwiecień 2016 r.

Ryc. 14.
Obiadokolacja  
– Złoty Potok;  

fot. A. Krupa-Ławrynowicz;  
czerwiec 2018 r.
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• Sesja naukowa Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnograficznych badaniach w gminie 
Janów opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego (Urząd Gminy Janów, 22 czerwca 2016 rok).

Zamysłem tej sesji było zapoznanie władz i mieszkańców gminy z rezultatami badań, które 
przeprowadzaliśmy w sezonie wiosennym. Kolejne relacje z wiosennej eksploracji zdawali studenci 
etnologii, bo to oni przecież zbierali opowieści od mieszkańców gminy Janów. Opowiadali na czym 
polegają badania etnograficzne w ogóle, na czym polegały badania etnograficzne przeprowadzone 
wiosną w gminie i scharakteryzowali ich rezultaty, poinformowali o tym, co będziemy robić na 
terenie gminy w sezonie letnim (ryc. 16–18).

Ryc. 15.
Przygotowania do sesji naukowej i spotkania z mieszkańcami gminy; na zdjęciu Mateusz Sosnowski,  

Krzysztof Dobiński, Joanna Pryczek, Justyna Badji i Kalina Wielocha (studenci etnologii UŁ);  
fot. A. Krupa-Ławrynowicz; Złoty Potok, czerwiec 2016 r.
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Ryc. 16.
Plakat informujący o sesji naukowej Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. 

O badaniach etnograficznych w gminie Janów opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego; 
aut. A. Krupa-Ławrynowicz
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Ryc. 17.
Sesja naukowa Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O badaniach etnograficznych w gminie Janów opowiedzą 

studenci Uniwersytetu Łódzkiego (22 czerwca 2016 r.); Urząd Gminy w Janowie; fot. O. Ławrynowicz

Ryc. 18.
Justyna Badji  

(studentka etnologii UŁ) 
podczas sesji naukowej 

Miejsca pamięci i miejsca 
zapomnienia. O badaniach 
etnograficznych w gminie 

Janów opowiedzą studenci 
Uniwersytetu Łódzkiego  

(22 czerwca 2016 r.);  
Urząd Gminy w Janowie;  

fot. O. Ławrynowicz
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• Zogniskowana dyskusja grupowa (Urząd Gminy Janów, 24 czerwca 2016 r.).

Rozmówcy – eksperci: Ireneusz Bartkowiak, Stefan Zatoński
Moderator: Kinga Huszczo, temat: Żydzi – mieszkańcy Janowa
Moderatorzy: Krzysztof Dobiński i dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, temat: Ważne 

miejsca podczas II wojny światowej w gminie Janów
Informatorzy bardzo często opisywali miejsca związane z II wojną światową, przede 

wszystkim wskazywali miejsce walk z Niemcami, w wyniku których zginął major Wrzosek, oraz 
miejsce rozstrzelania mieszkańców Janowa na początku wojny, opowiadali o pojedynczych pochów-
kach Niemców. Podkreślali też obecność Żydów w Janowie przed II wojną. Dlatego poprosiliśmy 
lokalnych ekspertów, których zasobem jest wiedza, doświadczenie zawodowe, również biografia 
związana z regionem, o dopełnienie wypowiedzi mieszkańców gminy, by umieścić subiektywne 
wizje ludności w szerszych kontekstach historycznych i kulturowych.

Moderator: Maciej Majewski, temat: Cmentarze choleryczne w gminie
Wiosną usłyszeliśmy kilka wypowiedzi o cmentarzach cholerycznych zlokalizowanych 

w okolicach Janowa, stąd wyniknęła potrzeba uszczegółowienia tego tematu (ryc. 19).

Ryc. 19.
Dyskusja grupowa z lokalnymi ekspertami – Ireneuszem Bartkowiakiem i Stefanem Zatońskim  

(24 czerwca 2016 r.); Urząd Gminy w Janowie; fot. A. Krupa-Ławrynowicz
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• Wystawa fotografii połączona z konsultacjami społecznymi Miejsca pamięci i zapomnienia 
w gminie Janów. Fotografie i opowieści (estrada leśna Borek, 26 czerwca 2016 r., w ramach 
obchodów Dni Janowa).

Wyselekcjonowaliśmy zdjęcia ze wszystkich miejscowości, o których ludzie opowiadali, ale 
w relacjach zostawili też przestrzeń do uzupełnień, autorefleksji oraz do weryfikacji informacji. 
W tym wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy gminy oraz lokalni eksperci, też historycy i lokalni 
regionaliści (ryc. 20–23).

Ryc. 20.
Plakat informujący o wystawie Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Janów. Fotografie i opowieści 

oraz finale warsztatów animacyjnych Poszukiwacze lokalnych skarbów; aut. Urząd Gminy w Janowie
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Ryc. 21–22.
Mieszkańćy gminy oglądają wystawę Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Janów. Fotografie i opowieści; 

fot. A. Krupa-Ławrynowicz; estrada leśna Borek, 26 czerwca 2016 r.
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• Etnograficzne warsztaty animacyjne dla dzieci Poszukiwacze lokalnych skarbów (21 czerwca 
2016 r. – Szkoła Podstawowa w Janowie, 22 czerwca 2016 r. – Szkoła Podstawowa w Lgo-
czance, 23 czerwca 2016 r. – Szkoła Podstawowa w Lusławicach). 

Zajęcia te miały za zadanie rozbudzić w dzieciach ciekawość przeszłością określonej 
miejscowości oraz historiami rodzinnymi, miały również poprzez dzieci aktywizować dorosłych 
członków rodziny do pokoleniowego podtrzymywania zbiorowej pamięci oraz do działań na rzecz 
lokalnej tożsamości i lokalnego dziedzictwa.

W skład zespołu animatorów wchodzili: Marta Dekańska, Karolina Karolewska, Emilia 
Pach, Małgorzata Płóciennik, Patrycja Skupińska, Anna Szadkowska, Anna Szrenk.

Ryc. 23.
Konsultacje społeczne w trakcie wystawy Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Janów. Fotografie i opowieści; 

na zdjęciu z mieszkańcem gminy Janów rozmawiają Krzysztof Dobiński i Maciej Majewski (studenci etnologii UŁ);  
fot. A. Krupa-Ławrynowicz; estrada leśna Borek, 26 czerwca 2016 r.
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Finał warsztatów animacyjnych dla dzieci odbył się 26 czerwca 2016 r. na estradzie leśnej 
Borek podczas świętowania Dni Janowa (ryc. 24–41).

Ryc. 24–25.
Warsztaty animacyjne dla dzieci; 

Szkoła Podstawowa w Janowie;  
fot. M. Dekańska, 21 czerwca 2016 r.
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Ryc. 26.
Warsztaty  

animacyjne  
dla dzieci;  

Szkoła  
Podstawowa  

w Janowie;  
fot. M. Dekańska,  

21 czerwca 2016 r.

Ryc. 27.
Warsztaty  

animacyjne  
dla dzieci;  

Szkoła  
Podstawowa  

w Lgoczance;  
fot. M. Dekańska,  

22 czerwca 2016 r.
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Ryc. 28–29.
Warsztaty  

animacyjne  
dla dzieci;  

Szkoła  
Podstawowa  

w Lgoczance;  
fot. M. Dekańska,  

22 czerwca 2016 r.
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Ryc. 30.
Warsztaty  

animacyjne  
dla dzieci;  

Szkoła  
Podstawowa  

w Lgoczance;  
fot. M. Dekańska,  

22 czerwca 2016 r.

Ryc. 31.
Warsztaty  

animacyjne  
dla dzieci;  

Szkoła  
Podstawowa  

w Lusławicach;  
fot. M. Dekańska,  

23 czerwca 2016 r.
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Ryc. 32–33.
Warsztaty  

animacyjne  
dla dzieci;  

Szkoła  
Podstawowa  

w Lusławicach;  
fot. M. Dekańska,  

23 czerwca 2016 r.
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Ryc. 34–35.
Finał warsztatów  

animacyjnych  
dla dzieci z całej gminy;  

leśna estrada Borek;  
fot. A. Krupa-Ławrynowicz, 

26 czerwca 2016 r.
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Ryc. 36–37.
Finał warsztatów  

animacyjnych  
dla dzieci z całej gminy;  

leśna estrada Borek;  
fot. A. Krupa-Ławrynowicz, 

26 czerwca 2016 r.
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Ryc. 38.
Finał warsztatów animacyjnych dla dzieci z całej gminy; leśna estrada Borek;  

fot. A. Krupa-Ławrynowicz, 26 czerwca 2016 r.

Ryc. 39.
Patrycja Skupińska,  

Emila Pach  
i Małgorzata Płóciennik 
(studentki etnologii UŁ)  
z uczestniczkami finału 

warsztatów animacyjnych; 
leśna estrada Borek;  

fot. A. Krupa-Ławrynowicz, 
26 czerwca 2016 r.
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Ryc. 40.
Anna Szrenk, Emilia Pach, 

Małgorzata Płóciennik, 
Patrycja Skupińska  
i Anna Szadkowska 

(studentki etnologii UŁ) 
z uczestniczkami finału 

warsztatów animacyjnych; 
leśna estrada Borek;  

fot. A. Krupa-Ławrynowicz, 
26 czerwca 2016 r.

Ryc. 41.
List od pani Janiny Dłubały ze Złotego Potoku  

z podziękowania dla studentów etnologii UŁ
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Dokumentacja zebrana podczas wiosennych spotkań w terenie pozwoliła analitykom 
wyróżnić ostateczną liczbę miejsc ważnych (32) dla miejscowej ludności, które przekazaliśmy 
archeologom do dalszych terenowych prac i postawienia diagnozy. Są one związane z 4 tematami: 
II wojna światowa, Żydzi, cmentarze choleryczne oraz zagadnienia ogólne. 

Trzy pierwsze tematy można scharakteryzować następująco:

1. II wojna światowa
Na pytanie o miejsca ważne dla tutejszej społeczności, odpowiedzi wskazujące na miej-

sca związane z II wojną były ubogie w treści, kilkuzdaniowe. Świadczą one o tym, że na terenie 
gminy funkcjonują dwa wymiary zbiorowego doświadczenia wojny i okupacji: pierwszy odnosi 
się do wiedzy przekazywanej przez znajomych, sąsiadów, członków rodziny o grobach Niemców 
i/lub Polaków, drugi wymiar zaś to wielka historia w wymiarze lokalnym materializująca się 
w odniesieniach do walk wojska polskiego z Niemcami, śmierci znanych ludzi, obecności i akcji 
partyzantów: wskazanie ich lokum w jednej wsi oraz wykonanie wyroku na kolaborantach. Żaden 
z informatorów nie był świadkiem zdarzeń, lecz słyszał o nich od kogoś z rodziny lub od miej-
scowych („tak mi ojciec opowiadał”, „taty brat opowiadał”, „rodzice opowiadali, ale oni w czasie 
wojny byli dzieci sześcioletnie”, „od babci, od mamy. Od babci więcej, od taty”, „tylko z opowia-
dania wiem”). Pamiętać należy, że treść pamięci, a więc również treści opowiedzianych przez 
ludzi historii, podlega folkloryzacji i stereotypizacji, na pewno mniej lub bardziej nawiązują też 
do dyskursu publicznego toczącego się w mediach, obecnego w literaturze czy podczas różnego 
rodzaju uroczystości upamiętniających wydarzenia II wojny światowej.

W pamięci potocznej na badanym terenie funkcjonują przede wszystkim miejsca pochów-
ków Polaków i/lub Niemców. Czasami trudno było badaczom ustalić, ile osób w danym miejscu 
zostało pochowanych, nie wiadomo kim byli (z wypowiedzi można domniemywać, że nie były to 
osoby „tutejsze”), czy byli cywilami czy żołnierzami, znani z imienia i nazwiska, czy cokolwiek 
społeczność lokalna wiedziała o ich życiu? Informatorzy nie przedstawiali kontekstu, który miał 
wpływ na sytuację: mówiono jedynie, że ludzie zostali pochowani w konkretnym miejscu (pod 
krzyżem, w ogrodzie) lub w nieokreślonej szczegółowo przestrzeni (na polu, gdzieś na skraju lasu). 
Te drugie miejsca pochówków nigdy nie zostały oznaczone i dziś już są trudne do dokładnego 
zlokalizowania, bo krajobraz przyrodniczy uległ zmianie. Według rozmówców znajdują się one:

• w Janowie w lasku za cmentarzem (wedle jednej relacji pochowano tam trzydziestu sześciu 
Polaków, według innej kilku studentów przywiezionych z Częstochowy); 

• w Poniku na terenie prywatnej posesji Polacy zabili i zakopali (w ogrodzie) dwóch Niemców 
(dziś teren należy do innych właścicieli); 

• w lesie koło Teodorowa (las Teodorów – tak ten teren nazwał informator) kobieta pocho-
wała Niemca, którego rozjechał radziecki czołg; 

• w Poniku „w lasku za murem” („tam taka gruszka była, teraz jej nie ma”) pochowano załogę 
zestrzelonego niemieckiego samolotu (mówiono o kilku osobach), wcześniej zdejmując 
z nich odzienie: buty, „bo była bieda, nie było butów”, z lotnika zdjęto biały kożuch. Inny 
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samolot został zestrzelony w lesie Teodorów; ludzie rozebrali go na części, bo „bida była, 
to każdy potrzebował blachy”;

• w Bystrzanowicach na placu, w 1944 r. wokół krzyża pochowano Polaków, później party-
zanci przenieśli ciała na tutejszy cmentarz; 

• na granicy Złotego Potoku i Poniku, w okolicach pałacu Raczyńskich, znajduje się zbiorowy 
grób Niemców, wyłapywanych i zabijanych przez Rosjan w styczniu 1945 r. 

Opowiadano też o leśniczówce-Dziadówce, w której ukrywali się mieszkańcy Janowa pod-
czas bombardowania wsi przez Niemców, o wsi Czepurka spalonej przez Niemców, którzy szukając 
polskich żołnierzy szli przez wieś i „strzelali dla zabawy”, przez co zaprószyli ogień. 

Wielka historia materializuje się w wymiarze lokalnym w postaci upamiętnienia kon-
kretnych osób lub wydarzenia. Pomnik i tablica pamiątkowa postawione w miejscu zdarzenia 
stymulują pamięć o przeszłości mieszkańców, nie pozwalają o niej zapomnieć, mówią też kto jest 
„właścicielem” dziedzictwa. 

Jako ważne dla tutejszej społeczności mieszkańcy wskazywali miejsce, w którym zginął 
i został pochowany major (jedna osoba mówiła, że generał) Jan Wrzosek. Powiedziano nam też, że 
możliwe są inne losy majora Wrzoska: miał on zostać wzięty przez Niemców do niewoli, a potem 
zbiec do Wielkiej Brytanii. 

Major Jan Wrzosek był dowódcą jednego z pułków VII Dywizji Piechoty Armii Kraków, 
zginął na początku września 1939 r. podczas walk z Niemcami pod Złotym Potokiem. Nie wszyscy 
potrafili wskazać właściwy rok, w którym Wrzosek został zabity. Miejscowi nazywają go Huba-
lem Złotopotockim, uznają za bohatera, który samodzielnie powstrzymywał wojska niemieckie 
przejeżdżające przez Złoty Potok. Wszyscy wiedzieli, że Wrzosek był olimpijczykiem, chorążym 
polskiej ekipy podczas olimpiady w Berlinie, a więc osobą znaną w przedwojennej Polsce. W 1989 r. 
w miejscu jego śmierci, na górze Parkowej nad Grotą Niedźwiedzią (według jednego informato-
ra w Bystrzanowicach), mieszkańcy gminy postawili pomnik, a ciało zabitego przeniesiono na 
cmentarz w Złotym Potoku. Na uroczystości przyjechało kilku żołnierzy Wrzoska, a odsłonięcia 
pomnika dokonała siostra jego żony. 

Mieszkańcy Janowa i Poniku odsyłali nas na teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie, 
pod tablicę upamiętniającą rozstrzelanych w tym miejscu 4 września 1939 r. sześciu mieszkańców 
gminy (czterech z Janowa i dwóch z Poniku). Tablicę ufundowano w 1989 r., w 50. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Wśród janowian funkcjonuje pamięć dwóch różnych wersji tego wydarzenia. 
Jedni mówią, że rozstrzelani to przypadkowe osoby wyłowione przez Niemców z tłumu zebranego 
na rynku w Janowie, inni natomiast twierdzą, że rozstrzelani ludzie byli szabrownikami i zostali 
przez Niemców rozpoznani pośród ludzi stojących na rynku w Janowie, a następnie rozstrzelani. 
Jedna z mieszkanek Janowa od babci dowiedziała się, że „miejsce upamiętniające rozstrzelenie 
mieszkańców gminy Janów, tak naprawdę jest miejscem, gdzie Niemcy rozstrzelali szabrowników”. 
Twierdziła, że ludzie chcą wierzyć, że ci co tam zginęli byli bohaterami, a ona nie chce ich odwodzić 
od tej myśli, dlatego nie mówi o tym głośno. Są tacy w Janowie, którzy podzielają jej stanowisko.
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Częścią pamięci miejscowej ludności są wspomnienia o obecności partyzantów w lasach 
gminy; mówiono o nich ogólnie, nie klasyfikowano ich wedle przynależności formacyjnej. Opowia-
dano o tym, jak w Złotym Potoku partyzanci zabili w piekarni (dziś jest w tym miejscu przedszkole) 
konfidentów („to takie folksdojcze byli”), którzy „donosili Niemcom na miejscowych i wydawali 
Polaków, którzy potem byli aresztowani”. Rozmówcy wskazywali też jeden z domów w Hucisku 
(„ostatni dom przed lasem, należał do pana Kozy”), w którym partyzanci mieli główną kwaterę, 
tu też znajdowała się ich radiostacja. Dom ten ma dziś innego właściciela. Okolice Huciska pełni-
ły ważną rolę w działalności partyzantów, gdyż tu były „zrzuty z Anglii” – jak powiedział jeden 
z mieszkańców Janowa. 

2. Społeczność żydowska
Temat ten był wywoływany przez badaczy w rozmowach, mieszkańcy gminy sami go 

nie podejmowali. Badacze pytali o Żydów jedynie informatorów z Janowa, Poniku i Złotego 
Potoku. Rozmówcy wiedzą o Żydach mieszkających w Janowie od „starszych”, „przedwojen-
nych”, czyli dzielili się z nami wiedzą na temat zdarzeń, których nie byli świadkami, tylko dwie 
osoby (ponadosiemdziesięcioletnie) przywoływały własne wspomnienia z dzieciństwa. Jeden 
informator zwrócił uwagę, że „w tej chwili tak ludzie nie wspominają, ale przedtem, jak starsi 
żyli, to wspominali”. 

Mieszkańcy podkreślali, że w Janowie przed wojną mieszkało bardzo dużo Żydów („było to 
żydowskie miasteczko”, „kiedyś to wszystko było Żydów”), wspomnieli o rodzinie żydowskiej ze 
Złotego Potoku. Tylko cztery osoby wymieniły ich z imienia i nazwiska: w Złotym Potoku mieszkali 
Fisielowie, w Janowie tartak i młyn należały do Ici Kohna, Judka miał sklep rzeźniczy, zaś dom na 
ul. Leśnej, zwany do dziś jokielówką, należał do doktora Stanisława Jokiela, którego sprowadziła 
hrabina Raczyńska, by leczył miejscową ludność. Doktor był człowiekiem szanowanym, „ludzie 
mieli dla niego wiele wdzięczności. Od bogatych za wizytę brał pieniądze, ale miał wypłaty od 
hrabiny, więc od biednych nie wziął nic, albo jakieś gdzieś tam jajko z wdzięczności przyjął”.

Domy Żydów stały przy wschodniej i zachodniej pierzei rynku w Janowie, zabudowali nimi 
przelotową drogę nazywaną potocznie ulicą Żydowską (dziś ulica Przyrowska), prowadzącą na 
południe, do Złotego Potoku, i na północ – do Przyrowa. Jadąc drogą od strony Przyrowa to „po 
lewej stronie to właściwie każdy budynek z tych starych jest pożydowski” – twierdził jeden z roz-
mówców. Drogą tą Niemcy gnali przyrowskich Żydów do getta w Żarkach. Z wypowiedzi wynika, 
że kiedy żydowscy sąsiedzi zostali podczas II wojny światowej wywiezieni do getta, zwolnione 
domy szybko znalazły nowych, polskich lokatorów. Były to „liche budynki”, które po wojnie 
zburzono i na ich miejscu postawiono nowe budowle. Do dziś w Janowie stoi kilka pożydowskich 
budynków murowanych, na przykład ten przy rynku, w którym do 2017 r. był sklep „Wiśnio-
wy Sad”. Przed wojną była w nim „żydowska karczma”, po wojnie przez długi czas restauracja, 
w której stołowały się grupy przyjeżdżające autokarami na grzybobranie. Opowiadano, że Żydzi 
mieszkający w okolicach rynku mieli sklepy, a towar sprzedawali na kartki – prawdopodobnie 
chodzi o wydzieloną w domu izbę, w której prowadzono handel, oraz o sprzedaż na tzw. krechę. 
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We wsi było też kilka piekarni prowadzonych przez Żydów, a jedną z nich odkupili Kiepurowie 
po sprowadzeniu się do Janowa. Podczas wojny wiele domów w Janowie, również należących do 
Żydów, zostało zniszczonych w wyniku bombardowania wsi. Po wojnie w latach czterdziestych 
w ruinach zburzonych żydowskich domów bawiły się dzieci. 

Ludzie wiedzą, że w Janowie Żydzi mieli „swój kościół, jak my mamy”, czyli bóżnicę. Stała 
ona na terenie należącym dziś do Ochotniczej Straży Pożarnej, przy ulicy Przyrowskiej. Podobno 
był to duży budynek, zbombardowany w czasie wojny. W pobliżu („w rejonie gdzie jest dzisiaj 
straż pożarna”) była też mykwa („jakiś kompiel, że te Żydzi się tam kąpali zaczym szli do tej bóż-
nicy […], oni tam nikogo nie wpuszczali”). Niedaleko bóżnicy Żydzi mieli swój cmentarz. Dziś jest 
on ogrodzony murem, przy bramie znajduje się tablica o treści: „Zabytkowy cmentarz żydowski 
z XVIII w. Ogrodzenie i odnowienie z fundacji rodziny Jacka Salzberga obywateli USA – którzy 
przeżyli hitlerowską zagładę”. Opowiadano, że jak Niemcy weszli do Janowa, to „rozjeździli czoł-
gami ten cmentarz”. Ludzie brali macewy „pod dom, do wejścia”, „na schody, bo po co lać cement 
jak można położyć płytę”, „brukowali se nimi podwórka”. Później niektórzy te płyty kamienne 
przynieśli do gminy; co się z nimi stało – nie wiadomo („W gminie mamy jedną macewę żelazną. 
Żeliwna macewa. A przyniósł taką żeliwną macewę. My żeśmy nie za bardzo wiedzieli co zrobić, 
zgłosiliśmy to do gminy żydowskiej do Częstochowy, ale oni w ogóle nie byli zainteresowani. No 
bo chyba oni, jak już się zabrało z miejsca [z cmentarza], to nie ma znaczenia. Pan Zdzichu gdzieś 
ją ma. Jest tu w piwnicy. No bo dać ją tam [na cmentarz], to ukradną, bo żeliwna. Ja mam zdjęcia. Ja 
mam wszystkie zdokumentowane te macewy. Jest ich kilkanaście”). Na cmentarzu pasły się kozy, 
dzieci grały w piłkę, wyrzucano śmieci. Miejscowi nie znają fundatora ogrodzenia („Ze Stanów 
jakiś, który tutaj ma rodzinę”), natomiast wiedzą, że zlecił on mieszkańcowi Janowa – Tomaszowi 
Małusowi uporządkowanie i ogrodzenie cmentarza. Jeden z naszych ekspertów zna wersję, że 
fundatorem jest Jacek Salzberg. Mieszkał on wraz z rodzicami w Janowie, „jak na Lelów, tam gdzie 
jest kwiaciarnia, to oni mieli cały ten róg, że to byli bogaci Żydzi”. Zdołali wyjechać do Stanów 
w 1938 r. i w ten sposób ocaleli. 

Opowiadano, że do Janowa w latach siedemdziesiątych XX w. przyjechali Żydzi, którzy 
zwiedzili miejscowość. Jeden z informatorów zapamiętał, że „pozdrawiali ludzi nazwiskami”. 
Później przed wejściem na cmentarz odbyły się uroczystości („odbyła się msza przed głównym 
wejściem do cmentarza” – opowiadał rozmówca), na które zaproszono wójta. Możemy przy-
puszczać, że jednym z wizytujących Janów był Jacek Salzberg. Wtedy miał rozmawiać z Mału-
sem na temat cmentarza. Małus najął firmę, która wokół cmentarza postawiła mur i bramę, do 
dziś niezamykaną. Od tego czasu cmentarz stał się doskonałym miejscem dla „pijoków”, którzy 
zwłaszcza w ostatnich latach „przychodzą tu pić ze względu na kary za picie alkoholu w miejscu 
publicznym” („nawet można za to otrzymać mandat pięćdziesięciozłotowy” – powiedziała jedna 
z rozmówczyń). Obecnie jest to miejsce zaniedbane, informatorzy narzekają na jego nadmierne 
zadrzewienie i oczekują, że gmina zrobi tam porządek, przede wszystkim usunie topole, których 
łamiące się gałęzie zagrażają ludziom przechodzącym wzdłuż muru. Dwie osoby opowiedziały 
o tym, że Polacy dokuczali Żydom, zwłaszcza dzieci polskie biły dzieci żydowskie. Usłyszeliśmy 



68

Diagnoza badawcza gminy – etnografia

też historię o tym, jak Polak zamordował dla zysku ukrywającą się rodzinę Żydów, a ciała za-
kopał w miejscu wciąż niezidentyfikowanym. Do dziś dusze tych Żydów „latają tu po tej górze 
w formie kuli świetlnej i szukają swojego zbawienia. […] jak się jest na Dupce pod schroniskiem, 
to widać tutaj, jak ta kula czasami latem, jak się siedzi późnym wieczorem, tak przeważnie po 
godzinie jedenastej, to ta kula się ujawnia, no i obecnie się ujawnia wielu ludziom. […] I na to się 
popularnie u nas w gwarze naszej mówi świecznik”. Kobieta opowiedziała, jak w czasie II wojny 
światowej jej ojciec w Złotym Potoku ukrywał Ziutka, żydowskie dziecko. Ziutek został przyjęty 
do jej rodziny, oficjalnie podawano, że jest jej bratem. Przeżył on, jak i jego rodzice, po wojnie 
przyjechali do Janowa z wizytą. 

Wiedza o żydowskich mieszkańcach Janowa jest znikoma, tak jakby zniknęli oni z pamięci 
współczesnych. W większości naszych rozmów z mieszkańcami gminy Żydzi nie pojawiają się 
w ogóle, choć wiadomo, że stanowili dużą część mieszkańców Janowa. Kiedyś zajmowali znaczną 
część przestrzeni wsi, która stała się dziś miejscem niepamięci. Trwa w orbicie dziedzictwa kultu-
rowego, które jest niechciane. Zaskakujące jest, że to miejsce niepamięci również nie jest zauwa-
żalne przez włodarzy terenu oraz osoby szczycące się mianem lokalnych ekspertów od historii 
gminy, posiadających kompetencje historyczne pozwalające zastosować wiedzę historyczną, nawet 
szczątkową i nieuporządkowaną, do nawiązania interakcji zorientowanej na przeszłość gminy/
wsi i do działań włączających ją (wiedzę) w obieg lokalnego życia społecznego. Być może niewiele 
się o Żydach i o przeszłości mówiło na tym terenie w rodzinach oraz w kręgach znajomych, stąd 
dziś wynika brak narracyjnych wzorców opowiadania. Jedni rozmówcy podkreślali, że nie jest to 
temat chętnie podejmowany wśród tutejszych (jeden z ekspertów mówił o „zwartym środowisku 
janowskim”). Poza tym wiadomo, że o wadze podejmowanych tematów decyduje aktualna sytuacja 
historyczna, polityczna i społeczna, one decydują także o tym, jakie wątki będą eksponowane, 
a które będą przemilczane tak w dyskursie wspólnotowym, jak i w autobiograficznej pamięci. 

W Janowie, tak jak w innych miejscowościach w Polsce, polskie i żydowskie rodziny miesz-
kały obok siebie, często po sąsiedzku, żyły własnym życiem i własnym rytmem, w izolacji, bez 
konfliktów, ale i bez przyjaźni. Nie odwiedzano się w domach, nie bywano w miejscach kultu, 
granica wzajemnych kontaktów była ściśle określona i nieprzekraczalna. Było to powodem ig-
norancji wobec społecznego i kulturowego świata Żydów, która pogłębiła się po II wojnie, co jest 
widoczne w milczeniu, w nielicznych wypowiedziach mieszkańców Janowa i w obojętności wobec 
miejsc kiedyś do Żydów należących. 

3. Cmentarze choleryczne
Kilka osób przywoływało miejsca, w których kiedyś były cmentarze choleryczne, jedna 

wspomniała miejsce, gdzie chowano wisielców. Wiedza ta jest zasłyszana, jak mówili: „ci starzy, co 
wiedzieli, to pomarli, już nikogo nie ma”. Wymienię miejsca, o których mówili mieszkańcy gminy:

• Lusławice, tam gdzie stoi dziś transformator. Prawdopodobnie chowano tu zmarłych na 
cholerę (datują to wydarzenie na ok. 1800 r.). Ci, którzy stawiali transformator natknęli 
się na ludzkie kości, jednak zignorowano ich obecność w obawie, że władze zatrzymają 



69

Diagnoza badawcza gminy – etnografia

prace, czego konsekwencją byłoby pozbawienie domów elektryczności. Istnienie kiedyś 
cmentarza ma poświadczać krzyż, który stoi przy lasku, w stronę Żurawia. W lesie stoi 
kapliczka pomalowana na czerwono, o której od dawna mówi się, że postawiono ją, by 
pamiętać o cholerykach. 

• Lusławice, staw znajdujący się blisko głównego placu. Opowiadano, że cholera panowała 
tu na początku XX w., a zmarłych chowano w miejscu, gdzie dziś znajduje się staw. Pewnie 
dlatego ludzie nazywają go „stawem choleryków”. Wtedy też obok tego miejsca postawiono 
kapliczkę. Podobno były też nagrobki. Po I wojnie światowej do tego stawu wrzucano broń.

• Bystrzanowice Dwór – zmarli na cholerę (jeden rozmówca powiedział, że na tyfus) leżą 
w miejscu, gdzie jest kopiec, na którym stoi krzyż. Kiedyś były tam trzy krzyże, dwa 
zniszczyły się, został jeden. Do tego miejsca kieruje tabliczka z napisem „Zbiorowa mogiła 
z okresu morowego powietrza”.

• Wilcza Góra od strony Zagórza. Zmarłych na cholerę chowano przy gruszce, którą nazwano 
„trupką”. Trupka jest umieszczona w herbie Zagórza.

• Wilcza Góra, za cmentarzem w Złotym Potoku, grzebano wisielców. Na zboczu stoją stare 
krzyże, prawdopodobnie są to oznaczone miejsca pochówków.

Do tej listy eksperci dodali jeszcze następujące miejsca:
• Złoty Potok, krzyż stoi za wytwórnią wód mineralnych;
• Siedlce, przed Pustynią Siedlecką;
• Janów, w kierunku Śmiertnego Dębu, okolica nazywa się Zaborce. Krzyż, który tam stoi 

jedni nazywają krzyżem cholerycznym, inni mówią, że to jest witacz, przy którym ksiądz 
z janowskiego kościoła czekał na kondukt pogrzebowy idący z trumną od Śmiertnego Dębu. 
 Temat cmentarza cholerycznego w Janowie dzieli mieszkańców wsi: jedni na tym terenie 
chcą wybudować osiedle mieszkaniowe, drudzy się sprzeciwiają;

• krzyż choleryczny stoi też na skrzyżowaniu dróg Lelów – Żarki. 

Wyżej wymienione przestrzenie są oznakowane krzyżami lub kapliczkami. Były one na-
grobkami na cmentarzach, które z czasem porosły trawą, krzakami i drzewami lub zamieniono 
na pola uprawne. 
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Diagnozę archeologiczną gminy Janów przeprowadzono zgodnie z założeniami metodycz-
nymi projektu Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej [Ławrynowicz 2016]. Celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy 
w danym miejscu lub miejscach znajdują się elementy kultury materialnej, mogące potwierdzić, 
zaprzeczyć lub zmodyfikować wiedzę o przeszłości, wypływającą z zebranych przez etnologów 
relacji mieszkańców gminy. 

Obiektem zainteresowania archeologów były struktury materialne wytworzone lub prze-
tworzone nie wcześniej niż w XIX w. Badania archeologiczne podzielono na dwa etapy: 

• rozpoznanie terenu (archeolodzy zapoznali się z dostępną bazą źródłową i wykonali 
wstępny rekonesans gminy);

• badania weryfikacyjne. 

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu prac, wskazane do badań miejsca stały się obiektami 
w rozumieniu archeologicznym. Następnie przystąpiono do realizacji etapu drugiego. Badania 
weryfikacyjne prowadzono w dwóch sezonach w 2016 r.: letnim i jesienno-zimowym. Latem teren 
eksplorowało 17 badaczy (w tym 14 studentów i doktorantów), w okresie jesienno-zimowym uzu-
pełniano rozpoznanie wytypowanych miejsc w zespole 8 osób (w tym pięcioro studentów). Taki 
sposób prowadzenia prac pozwolił na dotarcie do miejsc, które w okresie ciepłym były zasłonięte 
przez bujną roślinność i tym samym nieczytelne na powierzchni terenu. 

Nieinwazyjne terenowe badania archeologiczne gminy Janów koordynowali: dr Michał Rak, 
mgr Magdalena Majorek wspierani przez dra Olgierda Ławrynowicza. Każdego dnia prac w teren 
wyruszały dwa zespoły składające się z samodzielnego archeologa i dwuosobowego tandemu 
studencko-doktoranckiego. 

Ryc. 1.
Lusławice, badania nieinwazyjne 

miejsca rozbicia samolotu;  
fot. M. Majorek; listopad 2016 r.
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Zespół Michała Raka rozpoznawał miejsce związane z rozbiciem samolotów podczas II wojny 
światowej (ryc. 1, 2), pozostałe obiekty dokumentował zespół Magdaleny Majorek (ryc. 3), a także 
powołany po pierwszym tygodniu prac zespół, którym w terenie opiekowała się Anna Majewska. 
Archeologicznymi badaniami sondażowymi (ryc. 4) kierowali dr Olgierd Ławrynowicz oraz mgr 
Wiktor Duda. Podczas badań terenowych studenci i doktoranci prowadzili dzienniki terenowe.

Ryc. 2.
Lusławice,  

zespół badawczy  
przygląda się fragmentom 

przedmiotów metalowych, 
najprawdopodobniej  
elementom rozbitego  

samolotu;  
fot. O. Ławrynowicz;  

listopad 2016 r.

Ryc. 3.
Magdalena Majorek wraz 
z doktorantem Łukaszem 

Sierpowskim podczas  
badań nieinwazyjnych;  

fot. O. Ławrynowicz;  
lipiec 2016 r.
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W przeciwieństwie do zespołu badawczego etnologów, rozdzielonego w 2016 r. na dwie 
grupy działające niezależnie na terenie gminy Janów oraz Lelów, zespół badawczy archeologów 
stanowił jedną grupę działającą w ramach podgrup równolegle w obu gminach. Zakwaterowana 
była ona w Niegowie.

Studenci wykonali m.in. następujące notatki z prac archeologicznych na terenie opisywanej 
gminy:

• 5 lipca 2016 r. Dominika Węclewska i Konrad Kempa zapisali:

 Dziś wraz z Magdą Majorek poszliśmy na badania nieinwazyjne. Polegały one na odnalezieniu i we-
ryfikowaniu informacji o „miejscach pamięci”, wcześniej zebranych przez etnologów, a następnie 
nanoszeniu ich na specjalne karty. Pierwszym miejscem, w które trafiliśmy było miejsce rozstrzelań 
w Lusławicach – tzw. poletko Wieśki. W tej miejscowości naszym kolejnym punktem była szkoła 
podstawowa, gdzie wcześniej miał znajdować się klasztor. Niezwykle pomocny okazał się być Pan 
Autochton zajmujący się terenem szkoły, który zdradził nam, że cały obszar należał do dworu 
oraz ochoczo przeprowadził przez wysokie trawy, pokrzywy […]. Trud nie okazał się daremny, bo 
pozyskaliśmy od pana informacje, m. in. o istnieniu w tym miejscu dworu oraz znaleźliśmy relikt 
kamiennego muru. Miejsca, w których jeszcze byliśmy to: prawdopodobny cmentarz choleryczny 
(Lusławice), Okrąglik (miejsce wysadzenia pociągu oraz samochodu z amunicją) i Czepurka (wieś 
spalona przez Niemców). Najbardziej kłopotliwy okazał się być ostatni punkt, gdyż nie do końca 
byliśmy w stanie stwierdzić, co etnolodzy mogli uznać za skarpę, przy której miało znajdować się 
miejsce po dawnym cmentarzu niemieckim. Możemy jednak uznać misję za wykonaną. Po przejściu 
prawie 14 km […] wróciliśmy do bazy.

Ryc. 4.
Janów, ekipa badawcza 

podczas eksploracji  
nawarstwień w wykopie; 

fot. O. Ławrynowicz;  
lipiec 2016 r.
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Łącznie do prac archeologicznych, w podzielonej na 10 obszarów badawczych gminie Janów, 
wytypowano i przebadano 33 obiekty (tab. 1). Analizowane miejsca rozproszone były niemal po 
całym badanym terenie. Etnolodzy nie wytypowali do dalszych badań miejsc w obrębie obszaru 
J7 – Wodząca – Żuraw. Zgodnie z założeniami metodologicznymi projektu [Ławrynowicz 2016] 
podzielono je na trzy kategorie:

• kategoria A: 3 obiekty, które wymagały dokładnej dokumentacji oraz poddane zostały 
dodatkowej penetracji: Janów – domniemany cmentarz choleryczny (na obszarze J1), 
Piasek – domniemany cmentarz choleryczny (na obszarze J5) oraz domniemana mogiła 
w Apolonce (na obszarze J8);

• kategoria B: 23 obiekty wymagające szczegółowej dokumentacji, badane metodami niein-
wazyjnymi (5 na obszarze J1, 4 na J2, 1 na J4, 1 na J5, 3 na J6, 4 na J8, 2 na J9 oraz 3 na J10).
 W trakcie badań wykonano Karty Opisu Obiektu (dalej: KOO), których zasadniczymi 
elementami były domiar GPS, dokumentacja fotograficzna, opis oraz szkic. Do tej kate-
gorii zaliczono słabo zachowane unikalne elementy krajobrazu, miejsca o niezachowanej 
(niewidocznej) strukturze archeologicznej, wymagające weryfikacji ze względu na brak 
wystarczającej dokumentacji w źródłach pisanych i ikonograficznych, tj. miejsca związane 
z wydarzeniami z II wojny światowej (Janów: miejsce pochówku przy cmentarzu, Ponik 
– miejsce pochowania dwóch Niemców, miejsce egzekucji na volksdeutschach, zbiorowa 
mogiła Niemców, Czepurka – wieś spalona przez Niemców, Lusławice – miejsce rozstrzelań, 
Okrąglik – miejsce wybuchu samochodu z amunicją, Dziadówki – miejsce ukrywania się 
ludzi, Ponik – miejsce zestrzelenia niemieckiego samolotu, Apolonka – miejsce schronienia 
dla partyzantów, Lgoczanka – wieś spalona przez Niemców, miejsce rozbicia samolotu, 
Hucisko – radiostacja, Bystrzanowice – miejsce pochówku), miejsca związane z ludnością 
żydowską (Janów – zabudowania mieszkalne i usługowe, cmentarz, Złoty Potok – zabudo-
wania mieszkalne), cmentarze choleryczne (Złoty Potok, Lusławice, Bystrzanowice) oraz 
krzyże na granicach wsi w Złotym Potoku, dawny cmentarz niemiecki w Skowronowie, 
dawny klasztor w Lusławicach czy miejsce po dawnej wsi Wygwizdów;

• kategoria C: 7 obiektów niewymagających tak szczegółowej dokumentacji, jak te z kategorii 
B, badanych metodami nieinwazyjnymi (4 na obszarze J1, 1 na J2, 1 na J6, 1 na J7).
 W trakcie badań wypełniono KOO, których zasadniczymi elementami był domiar GPS, 
dokumentacja fotograficzna, krótki opis oraz szkic. Do tej kategorii zaliczono dobrze za-
chowane, nierzadko oznaczone, elementy krajobrazu (Janów – tablica upamiętniająca na 
terenie OSP, zabudowania rynkowe, bożnica, młyn i tartak Ici Kohna, Złoty Potok – sym-
boliczny grób majora Wrzoska) niewymagające weryfikacji ze względu na wystarczającą 
dokumentację w źródłach pisanych i ikonograficznych. 
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Tab. 1. Podział obiektów na kategorie w ujęciu archeologicznym 

Kategoria A Kategoria B Kategoria C

Janów (J1) – dawniej cmentarz 
choleryczny

Janów (J1) – teren za cmenta-
rzem – miejsce pochówku

Janów (J1) – teren OSP, tablica 
upamiętniająca rozstrzelanych 
we wrześniu 1939 r.

Ponik (J1) – miejsce pochowa-
nia dwóch Niemców

Janów (J1) – knajpa – „Wiśnio-
wy Sad” 

Janów (J1) – miejsce ukrywania 
Żydów 

Janów (J1) – rynek, zabudowa-
nia żydowskie

Janów (J1) – cmentarz żydowski 

Złoty Potok (J2) – miejsce egze-
kucji na volksdeutschach

Złoty Potok (J2) – miejsce, gdzie 
mieszkali Żydzi 

Janów (J1) – miejsce dawnej 
bóżnicy, dzisiaj – figura św. 
Floriana, OSP 

Zagórze, Złoty Potok – Wilcza 
Góra (J2) – cmentarz cholery-
ków, wisielców, grusza „trupka” 

Piasek (J5) – dawniej cmentarz 
choleryczny

Złoty Potok (J2) – krzyże na 
granicach wsi, przy których 
rozpoczynano pogrzeby

Skowronów (J4) – miejsce po 
dawnym cmentarzu niemie-
ckim

Janów (J1) – młyn/tartak Ici 
Kohna 

Czepurka (J5) – wieś spalona 
przez Niemców 

Lusławice (J6) – miejsce roz-
strzelań 

Okrąglik (J6) – miejsce wybu-
chu samochodu z amunicją

Lusławice (J6) – dziś – trans-
formator, dawniej – cmentarz 
choleryków

Złoty Potok (J2) – symboliczny 
grób majora Wrzoska 

Dziadówki (J8) – leśniczówka 
wraz ze stodołami – miejsce 
ukrywania się ludzi

Ponik (J8) – miejsce zestrzele-
nia niemieckiego samolotu 
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Kategoria A Kategoria B Kategoria C

Apolonka (J8) – domniemana 
mogiła

Apolonka (J8) – pierwszy dom 
murowany – miejsce schronie-
nia dla partyzantów 

Lusławice (J6) – dziś – szkoła 
podstawowa, dawniej – klasz-
tor 

Złoty Potok (J8) – okolice 
pałacu Raczyńskich – zbiorowa 
mogiła Niemców

Lgoczanka (J9) – wieś spalona 
w czasie II wojny światowej 
przez Niemców

Lgoczanka (J9) – miejsce rozbi-
cia samolotu

Wygwizdów (J9) – miejsce po 
dawnej wsi

Hucisko (J10) – radiostacja  
u pana Kozy 

Bystrzanowice (J10) – dawniej 
– kapliczka, przy której byli 
pochowani Polacy

Bystrzanowice (J10) – cmentarz 
choleryczny

Wśród poddawanych diagnozie obiektów znalazły się te, które były dostępne podczas 
lokalizacji w terenie, jak również takie, których poszukiwania trwały wiele godzin, a nawet dni. 
Najbardziej kłopotliwe pod tym względem okazały się: 

• miejsce pochowania dwóch Niemców w Poniku, zbiorowa mogiła Niemców w okolicach 
pałacu Raczyńskich, miejsce po dawnym cmentarzu niemieckim w Skowronowie, których 
lokalizacja wskazana przez rozmówców nie była precyzyjna, a badany teren trudno do-
stępny z uwagi na bujną roślinność;

• miejsca rozbicia samolotów w Lgoczance i w Poniku, których reliktów poszukiwano zarów-
no w sezonie letnim jak i jesienno-zimowym ze względu na wielkość obszaru obserwacji 
archeologicznej oraz uprawy rolne.

Dokumentację tych miejsc uzupełniły badania prowadzone na przełomie jesieni i zimy 
2016/2017. W wizualizacji obiektów wykorzystano wyniki lotniczego skaningu laserowego [ang. 
Light Detection and Ranging, (LiDAR)]. 

Prace archeologiczne gminy Janów podążały w kilku kierunkach badawczych równocześnie: 
archeologii zajmującej się architekturą, osadnictwem, śladami konfliktów zbrojnych. Wykorzy-
stując metody badań pierwszej z wymienionych powyżej specjalizacji archeologii [Kajzer 1999: 
23   –52], obiekty architektury przeanalizowano pod kątem stanu zachowania, wielkości, mate-
riału, z którego zostały zbudowane, sposobu wykończenia, formy i treści oraz wykonano ocenę 
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sytuacji terenowej, w szczególności ukształtowania powierzchni. W ten sposób dokumentowano 
obiekty o charakterze świeckim (wsie, domy, budynki użyteczności publicznej, zakłady usługowe 
i przemysłowe, tablice pamiątkowe), sakralnym (kapliczki, cmentarze, miejsca pochówków, boż-
nice), militarnym (miejsca zestrzelenia samolotów). Wytypowana do badań przestrzeń sakralna, 
rozumiana jako pojedynczy obiekt (miejsce święte) bądź też w znaczeniu szerszym – jako obszar 
obejmujący miejsce (miejsca) święte oraz tereny je otaczające, wykorzystywany do praktyk 
religijnych i użytkowany przez pielgrzymów i turystów, dokumentowana była także pod kątem 
intensywności użytkowania. Zwracano uwagę na rodzaj kwiatów zdobiących miejsce, liczbę 
zniczy, ogólny porządek lub jego brak. Korzystając z metod archeologii osadnictwa [Jankuhn 
2004] opisywano najbliższe elementy środowiska geograficznego, w tym ślady antropopresji, 
oraz umieszczano obiekty w zarejestrowanej sieci osadniczej (szacowano odległość od zabudowy 
mieszkalnej, gospodarczej, cieków wodnych, szlaków komunikacyjnych). W ten sposób opisano 
miejsce po dawnej wsi w Wygwizdowie oraz miejsce po dawnym klasztorze/dworze w Lusławicach.

Każdy z obiektów traktowano indywidualnie, zważywszy na różne ich rodzaje, jednocześ-
nie starając się wypracować pewien schemat działania w zakresie metodyki dokumentacji. Na 
potrzeby raportu, miejsca zostały podzielone na obiekty związane z okresem II wojny światowej, 
z ludnością żydowską, cmentarzami epidemicznymi oraz te o charakterze ogólnym.

Z punktu widzenia archeologa, zbiór badanych obiektów cechuje wysoka różnorodność 
stanu zachowania, datowanie, dostępność dla mieszkańców. Do bardzo dobrze zachowanych 
należą teren OSP z tablicą upamiętniającą mieszkańców rozstrzelanych we wrześniu 1939 r. 
w Janowie, symboliczny grób majora Wrzoska w Złotym Potoku, leśniczówka w Dziadówkach, 
miejsce schronienia dla partyzantów w pierwszym murowanym domu w Apolonce, krzyże na 
granicach wsi, przy których rozpoczynano pogrzeby w Złotym Potoku, spalone (i odbudowa-
ne) wsie: Czepurka i Lgoczanka. Są to miejsca zadbane, użytkowane i regularnie odnawiane. 
W dobrym stanie, choć nie pełniące swej pierwotnej funkcji, są dom w Huciskach – dawna ra-
diostacja, szkoła w Lusławicach stojąca na fundamentach dawnego dworu. Miejsca pochówków, 
rozstrzelań, mogiły, większość analizowanych cmentarzy oraz dawne punkty osadnicze cechuje 
zły stan zachowania. Na obszarze gminy nie zarejestrowano na powierzchni gruntu śladów aż 
13 obiektów wytypowanych do badań. Ich zlokalizowanie było jednak możliwe dzięki wynikom 
badań etnologów: miejsce pochówku za cmentarzem w Janowie, miejsce pochowania dwóch 
Niemców w Poniku, miejsce egzekucji na volksdeutschach w Złoty Potoku, miejsce rozstrzelań 
w Lusławicach, miejsce wybuchu samochodu z amunicją w Okrągliku, zbiorowa mogiła Niemców 
nieopodal pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku, młyn i tartak Ici Kohna w Janowie, cmentarz 
choleryków w Złotym Potoku i w Lusławicach, dawny cmentarz niemiecki w Skowronowie. 
Trzy miejsca poddano sondażowym badaniom wykopaliskowym – domniemane cmentarze 
choleryczne w Janowie i Piasku oraz domniemaną mogiłę w Apolonce. Opisy większości z nich 
zostały uzupełnione o informacje pozyskane ze źródeł pisanych i dawnych fotografii, do których 
dotarł zespół historyków i historyka sztuki. 
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Ramy chronologiczne zbioru otwierają (początek XIX w.) i zamykają (początek XXI w.) 
ważne wydarzenia z historii gminy Janów. Dla części miejsc okres funkcjonowania nie był możliwy 
do ustalenia ze względu na przeprowadzone naprawy i brak cech charakterystycznych w bryle 
obiektu (krzyże i kapliczki), czy brak reliktów architektury na powierzchni terenu, np. miejsce 
po dawnej wsi w Wygwizdowie.

Miejsca dostępne dla mieszkańców są lepiej zachowane, ale bardziej przekształcone w toku 
procesów naprawczych, remontowych. Te trudno dostępne są mniej zmienione, lecz powoli znikają 
z krajobrazu. W gminie Janów najbardziej zagrożone są potencjalne miejsca pochówków, zarówno 
cmentarze, jak i pojedyncze mogiły oraz wspomniany już teren po dawnej wsi Wygwizdów. Ich 
destrukcja następuje m.in. w wyniku działań detektorystów i naturalnych procesów erozyjnych, 
które powodują woda, wiatr, słońce, siła grawitacji oraz organizmy żywe. Wszystkie omawiane 
obiekty mogą ulec kolejnym przekształceniom w przyszłości w wyniku zmian o charakterze 
antropogenicznym, jak i naturalnym. 

Badania sondażowe prowadzone na terenie gminy nie potwierdziły istnienia cmentarzy 
cholerycznych we wskazywanych miejscach w Janowie i w Piasku, jak również mogiły z czasów 
II wojny światowej koło wsi Apolonka.

Podczas badań terenowych archeolodzy zwrócili również uwagę na kilka miejsc, na temat 
których etnolodzy pozyskali od rozmówców szczątkowe informacje, i które pierwotnie zostały 
wykluczone z diagnozy archeologicznej. Z uwagi na ich dostępność, postanowiono wykonać ana-
logiczną do pozostałych typowanych obiektów dokumentację. Wśród nich znalazły się: miejsce, 
gdzie wykuwano kosy dla powstańców styczniowych w Poniku, dawny cmentarz w Teodorowie 
oraz miejsce zakopania samochodu w Górach Gorzkowskich/Hucisku. 

Ponik – miejsce gdzie wykuwano kosy dla powstańców styczniowych (ryc. 5, 6, 7)

Teren prywatny. Zabudowa o charakterze mieszkalno-gospodarczym zlokalizowana na wschodnim 
brzegu rzeki Wiercicy. W części południowo-zachodniej działki znajduje się staw. Miejsce ogrodzone 
płotem drewniany. Od strony południowo-zachodniej występuje starodrzew [nr inw.: KOO J8_B_3].

Teodorów – dawny cmentarz (ryc. 8, 9, 10)

Brak reliktów dawnego cmentarza na powierzchni. Stosunkowo płaski teren otoczony drzewa-
mi, porośnięty roślinnością trawiastą. Od strony wschodniej rosną drzewa mieszane o metryce 
około 10 lat, od strony północnej starsze, iglaste, ponad pięćdziesięcioletnie, natomiast od strony 
zachodniej drzewostan mieszany, dość młody. Wskazana pogłębiona weryfikacja archeologiczna 
[nr inw.: KOO J9_B_1].
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Ryc. 5.
Lokalizacja miejsca,  

w którym wykuwane  
miały być kosy dla  

powstańców  
styczniowych;  
oprac. W. Duda

Ryc. 6.
Lokalizacja na mapie LiDAR 

miejsca, gdzie wykuwano  
kosy dla powstańców 

styczniowych;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 7.
Ponik, miejsce, w którym 

wykuwane miały być kosy 
dla powstańców  

styczniowych;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.

Ryc. 8.
Lokalizacja miejsca,  

w którym znajdować  
miał się cmentarz;  

oprac. W. Duda
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Ryc. 9.
Lokalizacja na mapie LiDAR 

miejsca, gdzie znajdować 
miał się cmentarz;  

oprac. A. Ginter, W. Duda

Ryc. 10.
Teodorów, miejsce,  

gdzie znajdować się  
miał cmentarz;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.
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Góry Gorzkowskie/Hucisko – miejsce zakopania samochodu (ryc. 11, 12, 13)

Widoczne na powierzchni niewielkie zagłębienie terenu. Obszar porośnięty roślinnością trawiastą, 
a także w niewielkim stopniu wodną i szuwarową. Miejsce znajduje się nieopodal skrzyżowania 
dróg szutrowych. Wskazana pogłębiona weryfikacja archeologiczna [nr inw.: KOO J10_B_4]1.

W gminie Janów prowadzono także konsultacje naukowe z miejscowymi historykami 
i znawcami regionu. We współpracy z władzami gminnymi oraz parafiami, jeszcze w trakcie 
badań terenowych, zorganizowano wystawę dotyczącą badań archeologicznych. Wernisaż wy-
stawy fotografii Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Archeologiczne badania w gminie Janów 
odbył się 16 lipca 2016 r. na placu Grunwaldzkim w Janowie (ryc. 14, 15, 16). Celem tych działań 
jest długofalowa ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego.

1 W trakcie pobytu archeologów we wsi Hucisko jesienią 2016 r. pozyskano informację od miesz-
kańców, że miejsce zakopania wraku lub wraków samochodów wojskowych znajduje się na terenie 
jednej z prywatnych posesji. 

Ryc. 11.
Lokalizacja miejsca,  

w którym zakopany miał 
być samochód;  
oprac. W. Duda
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Ryc. 12.
Lokalizacja na mapie  

LiDAR miejsca, w którym  
zakopany miał  
być samochód;  

oprac. A. Ginter, W. Duda

Ryc. 13.
Hucisko, miejsce,  

w którym zakopany miał 
być samochód;  

fot. M. Majorek;  
listopad 2016 r.
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Ryc. 14.
Plakat zapraszający na wystawę archeologiczną; aut. O. Ławrynowicz
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Ryc. 15.
Studenci archeologii  

podczas wystawy  
prezentującej wyniki  

badań archeologicznych 
(16 lipca 2016 r.)  

w Janowie;  
fot. O. Ławrynowicz

Ryc. 16.
Wystawa prezentująca 

wyniki badań  
archeologicznych  

(16 lipca 2016 r.); plac 
Grunwaldzki w Janowie; 

fot. O. Ławrynowicz



Diagnoza 
badawcza gminy 

– historia

rozdział czwarty

Maciej Janik
Instytut Historii

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  

im. Jana Długosza w Częstochowie
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Podejmując diagnozę badawczą gminy, osadzoną w ramach metodologicznych projektu 
Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia…, historyk musi sobie uświadomić właściwości dyskursu 
wspólnotowego, skonfrontować jego elementy ze źródłami zewnętrznymi, zastanowić się nad 
wzajemnymi proporcjami oraz naturą miejsc zapomnienia i miejsc pamięci. Te pierwsze, jeśli 
pojmować je bardzo ściśle, „punktowo”, posiadają swój egzystencjalny kontekst, z którym łącznie 
tworzą pewną przestrzeń zapomnienia – przedział czasu, spraw i wydarzeń wyłączany z pamięci 
żywej. Powody akceptacji takich przestrzeni są liczne, a ich werbalne artykulacje często ujawniają 
się w dyskursie publicznym. Słyszymy więc: „to stare dzieje, nie warto do tego wracać”, „ważna 
jest przyszłość, a nie przeszłość”, „co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr”, „zostawmy to histo-
rykom”, „nie sposób ustalić po tylu latach, jak to (tam) było”, „lepiej do tego nie wracać”.

Prace historyków i badaczy przeszłości, rozszerzając przestrzeń miejsc oczywistych, po-
zostają w dość skomplikowanych relacjach wobec tak budowanej przestrzeni zapomnienia. Istota 
oraz uwarunkowania tych relacji to przedmiot badań historycznych, socjologicznych i historyczno
-dydaktycznych dotyczących świadomości historycznej [Świadomość historyczna... 1985]. 

Powody, dla których jedne miejsca stały się „oczywistymi” doczekawszy się opracowań 
historycznych i krajoznawczych, inne zaś nie zostały obdarzone takim zainteresowaniem, są 
bardzo różnorodne. Wartość miejsca (w przypadku zabytku), jego wysoki status w tradycji krajo-
znawczej, związek miejsca z ludźmi lub wydarzeniami ważnymi nie tylko dla historii regionalnej, 
ale i narodowej – oto kryteria dostępu do kategorii „oczywistości”. Jednak i tutaj dostrzegamy 
komplikacje determinowane czynnikami natury estetycznej, badawczej czy wreszcie politycznej. 
Jeszcze przecież w niedalekiej przeszłości niektórym zabytkom techniki lub budowlom użytecz-
ności publicznej odmawiano waloru „zabytkowości”. Innym razem upowszechnieniu wiedzy 
o danym miejscu przeszkadzał deficyt badań historycznych na jego temat. Przez długie lata także 
pewne miejsca nie osiągały statusu „oczywistych” z powodu wymogów obowiązującej polityki 
historycznej. W okresie PRL-u niewiele, zwłaszcza na poziomie faktografii szczegółowej, można 
było dowiedzieć się o walce oddziałów AK w lasach złotopotockich. Natomiast jako „oczywistą” 
i silną w tej przestrzeni prezentowano pozycję oddziałów AL i GL. Konsekwencje tego stanu rzeczy 
widoczne są do dzisiaj. Opracowania historiograficzne poświęcone partyzantce prokomunistycz-
nej nad Górną Wartą i Pilicą, nawet te z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, uderzają – na pozór  
– objętością, rozległością dokumentacji źródłowej i solidnością realizacji wydawniczej [Nazarewicz 
1964]. Dziś świadomi jesteśmy ich nadużyć w zakresie interpretacji źródeł, prezentowanych opinii 
czy terminologii [Gontarczyk 1999: 61–62, 79]. Deficyt systematycznych badań poświęconych armii 
polskiego państwa podziemnego, zwłaszcza w wymiarze regionalnym, powoduje natomiast, że 
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prace dotyczące AK ziemi częstochowskiej dalekie są od systematycznego ujęcia [Zaleski 1998]. 
Często są one wynikiem dość spóźnionej – z konieczności – akcji historiograficznej osób niegdyś 
w tej armii czynnych. Jeśli chodzi o działalność Batalionów Chłopskich, to w jej charakterystyce, 
zwłaszcza po akcji scaleniowej tej formacji konspiracyjnej z siłami zbrojnymi państwa podziemne-
go, trudno było pominąć szczegóły związane z jej współpracą z AK [Grządzielski, Marczyk 1983]. 

Konfrontując elementy dyskursu badanej janowskiej wspólnoty gminnej ze źródłami 
zewnętrznymi powstałymi w PRL-u, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że niektóre informacje, 
jako mogące wywołać emocje społeczne, były w lokalnych mediach reglamentowane. Trąba 
powietrzna, która dokonała rozległych zniszczeń wokół podczęstochowskiej Blachowni, a może 
i Wygwizdowa koło Bystrzanowic, dostrzeżona została przez „Głos Koszaliński” (sic!) [Trąba po-
wietrzna... 1967a: 1], dość dokładnie i to dwukrotnie opisana była przez „Życie Radomskie” [Trąba 
powietrzna.... 1967b: 1; Trąba powietrzna koło Częstochowy 1967: 5 ], a tylko raz – dość ogólnie, 
wzmiankowano o tym wydarzeniu w „Gazecie Częstochowskiej” [„Gazeta Częstochowska” 1967: 
1]. Łatwiej informować o problemach i dramatach innych z pewnego oddalenia, niż pisać o nich 
wśród tych, którzy ich doznali z bolesną bezpośredniością. 

Pole zajmowane przez miejsca oczywiste, stanowiące przestrzeń odniesienia dla miejsc 
zapomnienia, jest przedmiotem działań uczestników aktywności historiograficznej, jak również 
świadomych inicjatyw podejmowanych w ramach polityki historycznej państwa. Od momentu 
powstania niepodległej Rzeczpospolitej w 1918 r., realizowane są zatem inicjatywy zmierzające 
do materialnego utrwalania tych treści pamięci zbiorowej oraz tych elementów dziedzictwa 
wspólnotowego, które mogłyby umacniać wartości dla narodu ważne: suwerenność, jakość kul-
tury, jakość cywilizacyjną wspólnoty narodowej, świadomość strat poniesionych w przeszłości 
z winy najeźdźców. Do takich działań zaliczyć możemy świadome wspieranie określonych prac 
w zakresie historiografii, ochronę zabytków, akcje dokumentacji wybranych sekwencji przeszłości, 
komemoracje wydarzeń i ludzi w postaci przeróżnych obiektów upamiętnienia (pomniki, tablice). 
Tego typu działania, podejmowane niejednokrotnie w skali całego państwa, ujawniały się także 
w skali regionalnej, a nawet mikroregionalnej. Widzimy je również w niewielkim partykularzu 
janowsko-złotopotockim. 

Z inicjatywy Głównego Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi od początku 1921 r. po-
dejmuje się działania zmierzające do właściwych form opieki nad mogiłami żołnierskimi. Argu-
mentowano: 

Ponieważ wielka wojna światowa pozostawiła Polsce w spadku setki tysięcy mogił i olbrzymi 
ten cmentarz pozostanie na zawsze pomnikiem wielkiej tragedii dziejowej, powinnością więc 
jest społeczeństwa polskiego wziąć jak najszerszy udział czynny w zaopiekowaniu się licznymi 
cmentarzami, na których powstały już tysiące świeżych mogił naszych bohaterów poległych za 
Ojczyznę [APCz 1921–1922a]. 

Do akcji tej Starostwo Częstochowskie zobowiązało wszystkie podległe mu magistraty, 
urzędy gminne oraz zarządy parafialne [APCz 1921–1922b]. Podporządkowując się zaleceniom 
władz, wójt gminy Złoty Potok zapewniał pismem z 23 lutego 1921 r., „Iż cmentarz poległych 
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żołnierzy znajdujący (się) we wsi Potok Złoty tutejszej gminy, z wiosną będzie doprowadzony do 
porządku […]” [APCz 1921–1922c]. 

Szczególną wagę w II RP przywiązywano do tradycji niepodległościowych Polaków. W po-
łowie lat dwudziestych XX w. Urząd Wojewódzki w Kielcach (Okręgowa Dyrekcja Robót Publicz-
nych) zwracał się do wszystkich starostów województwa kieleckiego z poleceniem zgromadzenia 
wszelkich danych dotyczących „Powstania Kościuszkowskiego z roku 1794 a więc: gdzie odbywały 
się walki, gdzie znajdują się jakiekolwiek cmentarze, groby, pomniki, krzyże, tablice pamiątkowe, 
obeliski i.t.d. celem wykonania szkiców i zdjęć fotograficznych” [APCz 1923–1929:19]. W przestrze-
ni mikroregionalnej zatem zabiegano o gromadzenie danych ważnych w skali całego państwa. 
Podejmowano też starania w zakresie ewidencjonowania oraz ochrony obiektów przyrodniczych 
i zabytkowych. Polecenia w tym zakresie wpływały do urzędu gminy Potok Złoty od władz wo-
jewódzkich i centralnych [APCz 1930–1934; APCz 1924–1925]. 

Po II wojnie światowej, wobec konieczności zachowania pamięci o tragicznych dniach oku-
pacji, szczególnym przejawem penetracji lokalnej pamięci wspólnotowej mogą być ankietyzacje 
dotyczące eksterminacji ludności na ziemiach polskich, a przeprowadzone w 1945 r. oraz w latach 
1968–1970 przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce za pośrednictwem 
komisji okręgowych tej instytucji [Fajkowski, Religa 1981: 18–19]. Wyniki akcji, udostępniane dziś 
w Instytucie Pamięci Narodowej, zawierają karty ankiet dotyczące osób i wydarzeń związanych 
z omawianymi w niniejszej publikacji miejscami znajdującymi się w Bystrzanowicach [IPN 1970: 
k. 57–60,63–64, 67, 69], Janowie [IPN 1970: k. 84–87, 104–112, 222–223], Lusławicach [IPN 1970: 
k. 112–115], Złotym Potoku [IPN 1970: k. 411–416], Apolonce [IPN 1970: k. 2–18]. 

Opisywane starania dokumentacyjne – zarówno te sprzed II wojny światowej, jak i te po-
dejmowane po niej, są tylko przykładami dość rozległej działalności realizowanej przez instytucje 
państwa na polu utrwalania pamięci narodowej w zakresie niewielkiego mikroregionu. Ich wartość 
polegała na tym, że zachowując treści pamięci zbiorowej, tworzyły jednocześnie odniesienia dla 
pamięci tych, którzy już nie byli bezpośrednimi świadkami historii, ale ich sukcesorami. Odejście 
świadków bezpośrednich, to jednocześnie utrata rezerwuaru pamięci autopsyjnej1. Jej przekazy 
nadal jednak mogą kreować obraz przeszłości w świadomości członków wspólnoty lokalnej pod 
warunkiem, że:

1. poddawane są procesowi transmisji w kanale komunikacyjnym tradycji oralnej; 
2. wprowadzane są do niej za pośrednictwem materialnych artykulacji pamięci autopsyjnej 

(wspomnienia upublicznione za pośrednictwem różnych mediów); 
3. wprowadzane są do tej świadomości za pośrednictwem opracowań historiograficznych 

(zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych);
4. konfrontowane są z dokumentami przechowywanymi w instytucjach służących tezaury-

zacji danych historycznych (np. archiwa).

1 Przyjmuję, że pamięć autopsyjna jest formą pamięci opartą na własnej obserwacji rzeczywistości, 
naocznym jej stwierdzeniu. W tym znaczeniu wpisuje się ona w pole pamięci autobiograficznej, 
pojmowanej jako pamięć indywidualnej przeszłości, a zatem organizującej zasób treści dotyczących 
osobistej historii życia danego człowieka [Nowak 2011: 7; Walczak, Wiśniewska 2011: 51].
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Spróbujmy bliżej przyjrzeć się tym uwarunkowaniom.

ad. 1. Środowiskiem sprzyjającym transmisji oralnej wydaje się być przede wszystkim szeroko 
pojęta rodzina. Potwierdzają to także rozmowy zanotowane w trakcie badań w gminie Janów. 
Na pytanie: „skąd pan (pani) wie o tym” padała najczęściej odpowiedź lokująca źródło wiedzy 
pytanego w kręgu rodzinnym.

Przykłady:

I.
K.D.: A kto opowiadał o tym, że zaraz po wojnie te tablice były rozkradzione?
A.M.: No opowiadali właśnie rodzice […] [nr inw.: KOM: J1_R4_KOM5].

II.
A.M.: Tyle tylko, co teść opowiadał […] [nr inw.: KOM: J1_R5,R6_KOM3].

III.
K.H.: To skąd pan wie, że w tym miejscu?
M.S.: No to tyle, co mi ojciec opowiadał […] [nr inw.: KOM: J8_ R15,R16,R17,R18,R19_KOM6_AUDIO2].

IV.
K.H.: To skąd pan wie, że akurat w tamtym miejscu?
K.S.: No, bo to z opowiadań ludzi, którzy tu mieszkali i na przykład ja mam wujka, który ma prawie 
dziewięćdziesiąt lat, i mi to opowiadał [nr inw.: KOM: J8_R10_KOM3].

ad. 2. Materialna artykulacja pamięci autopsyjnej pojawia się wtedy, gdy narracja funkcjonująca 
dotąd jedynie w systemie tradycji oralnej, upubliczniona zostaje za pośrednictwem wspomnienia 
drukowanego lub cyfrowego. Tak stało się na przykład ze wspomnieniami żołnierza Narodowej 
Organizacji Wojskowej oraz AK Tadeusza Jańczaka [Zaleski 1998: 84–93, 96–10]2 , żołnierza „Ponu-
rego” Henryka Baldowskiego [Z „Ponurym” pod Warszawę... 2013]. To także przypadek wspomnienia 
Romana Bala, który przeżył egzekucję w Janowie 4 września 1939 r. Relacja ta upowszechniona 
została na portalu internetowym gminy Janów [Człowiek... 2007]. Treści tego wspomnienia wpro-
wadzane były ponadto do świadomości mieszkańców miasta w czasie obchodów rocznicy tego 
tragicznego wydarzenia [Uroczystości rocznicowe ...2015; 77 rocznica mordu ...2016]. W lokalnej 
pamięci wspólnotowej mogły zatem utworzyć nowy ślad pamięciowy albo też wzmocnić informa-
cje na dany temat już istniejące i uzupełnić je. Oczywiście w trakcie transmisji owego przekazu 
nieuchronnie pojawić się mogą zniekształcenia. Jedna z rozmówczyń stwierdza np.:

 E.Z.: I nawet był taki, to jest prawda, taki, nawet od nas taki znajomy, Ślązak. Taki Bar [a zatem nie 
Bal – M.J.] był z synem i Niemcy strzelali i un upadł i udał, że jest zabity, to bardzo głośno było kiedyś 

2 Dla miejsc omawianych w tym tomie szczególnie interesujące są fragmenty tych wspomnień zaty-
tułowane To, co jeszcze pamiętamy (do zarysu II batalionu 27 pp AK) [Zaleski 1998: 84–93, 96–10].
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w telewizji. [dopytanie kto upadł – Tomasz Bar (a zatem nie Roman, ani jego ojciec Mikołaj – M.J.)]. 
I przeleżał do wieczora, po prostu wszyscy przeszli i ocaleli. I w nocy jak jeszcze te trupy zostały, to 
oni przeszli i przeżyli [nr inw.: KOM: J1_R18,R19_KOM4].

Najrozleglejszy treściowo i chronologicznie charakter mają wspomnienia Jadwigi z Moraw-
skich Umiastowskiej [Umiastowska 1997], córki administratora dóbr złotopotockich Tadeusza 
Dzierżykraj-Morawskiego w latach 1884–1914 [Florek, Zwoliński 2005: 218]. Pamiętniki, napisane 
wkrótce po II wojnie światowej (1946–1947), obejmują dzieciństwo i wczesną młodość autorki. 
Gwałtowność przemian, jakie zaistniały u schyłku życia Umiastowskiej, przy silnej pamięci cech 
okresu przed I wojną światową, w pełni uzasadniają podtytuł publikacji: Wspomnienia minionego 
świata. Ów miniony świat zapisał się w pamięci pamiętnikarki niesłychanie żywo, a ponieważ 
ujęty jest w ramy rzeczywistości złotopotockiej i janowskiej, więc musi pociągać każdego badacza 
zainteresowanego tym mikroświatem. Jednak nie tylko. Wspomnienia te mogą być traktowane 
jako wycinek pobrany z bogatego życia ziemiaństwa polskiego przełomu XIX i XX w. Nie dziwi więc 
opinia, że są one znakomitym źródłem zarówno dla historyka, jak i socjologa. Socjolog, wykorzystu-
jąc osiągnięcia metodologiczne poznańskiej szkoły badań nad rodziną, może przedstawić funkcje 
i role pełnione przez członków rodziny Morawskich na przełomie XIX i XX w. [Szafer 2002: 192].

ad. 3 i 4. Przykładem zaistnienia takich sytuacji może być praca Andrzeja Rubaszkiewicza, 
ps. „Tarzan”, poświęcona wybitnemu dowódcy partyzantki AK w lasach złotopotockich, Jerzemu 
Kurpińskiemu, ps. „Ponury”. Jej autor był żołnierzem „Ponurego” od kwietnia do października 
1944 r. – w opracowanej biografii w niejednym więc odwoływał się do wspomnień. Jednocześnie 
jednak, jak stwierdza, „mimo zafascynowania osobowością mego dowódcy, to oczywiście za mało, 
aby w sposób możliwie rzetelny, obiektywny i zwięzły nakreślić Jego biografię” [Rubaszkiewicz 
2015: 8]. Dlatego wykorzystuje w pracy źródła archiwalne oraz pozycje literatury przedmiotu. 
Tym samym pamięć autopsyjna biografa wzbogacona zostaje o ustalenia historiografii oraz 
skonfrontowana z materiałami archiwalnymi zgromadzonymi w Centralnym Archiwum Wojska 
Polskiego (teczka akt personalnych 48/670) oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie [Rubasz-
kiewicz 2015: 8]. Treści pamięci związane z doświadczeniami osobistymi zostają utrwalone, 
wzbogacone i skonfrontowane z innymi przekazami, a ponieważ upubliczniono je, to tym samym 
wprowadzono do nurtu transmisji pamięci wspólnotowej. 

Scharakteryzowane sytuacje dotyczą możliwych przejawów pamięci autopsyjnej (sytuacja 
I) oraz jej relacji z konkretyzacjami tworzącymi szersze konteksty pamięci wspólnotowej. Historyk 
realizujący diagnozę badawczą wybranej przestrzeni społeczno-kulturowej musi być świadomy 
tej rzeczywistości pamiętając przez cały czas, że przestrzeń pamięci wspólnotowej (zbiorowej) 
nie jest prostym zbiorem pamięci indywidualnych. Przekonanie to, jest wynikiem przyjęcia sta-
nowiska, że społeczeństwo nie jest jedynie prostym zbiorem poszczególnych jednostek ludzkich. 
Dostrzegać trzeba i to, że pamięć wspólnotowa tworzona jest również przez przekazy stanowiące 
wynik aktywności komemoracyjnej pewnych środowisk społecznych. Są to zwykle zbiorowości 
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posiadające wyrazistą świadomość celu działania, poczucie pewnej wartości własnej i odmienności 
stylu życia, a w związku z tym obdarzone walorem silnej więzi wewnątrzgrupowej. Widzimy takie 
grupy także w realiach janowskiej wspólnoty lokalnej. To np. środowisko ochotniczych straży po-
żarnych, grona nauczycielskie szkół gminy janowskiej, kler parafialny i wreszcie – a może przede 
wszystkim – środowiska rodzinne w wymiarze wielopokoleniowym. 

Ochotnicze straże pożarne od powstania niepodległej Rzeczpospolitej były ważnym elemen-
tem samorządowości środowisk gminnych, organizatorami różnych działań społecznych i kultu-
ralnych, formą kształtowania świadomości obywatelskiej w realiach lokalnych. Często wszystkie 
te zabiegi były dokumentowane kronikami, które jeśli prowadzone były długo i systematycznie, są 
wartościowym zapisem mikroregionalnej pamięci wspólnotowej. W przypadku okolic Janowa ważną 
rolę w XX w. odgrywały janowska ochotnicza straż pożarna – licząca w lutym 1922 r. 32 członków 
oraz żurawska ochotnicza straż pożarna – licząca w lutym 1922 r. 36 członków [APCz 1921–1922d: 
98–99]3. Jeśli w odniesieniu do Janowa nie zachowały się ślady prowadzenia kroniki dla pierwszych 
dziesięcioleci funkcjonowania tutejszej OSP, to jednostka żurawska może pochwalić się zachowaniem 
przynajmniej pierwszych zapisów takiej kroniki, datowanych na 1918 r. [OSP Żuraw... 2012: 13]. 

Dokumentacja typu kronikarskiego prowadzona była także w szkołach. Jest też tutaj po-
dejmowana nadal, aczkolwiek coraz częściej wypierają ją różne formy przekazów cyfrowych 
lokalizowane w Sieci (strony internetowe szkół). Najstarsze kroniki szkolne są dzisiaj ważnym 
przekazem pamięci środowiskowej i często zawierają dane trudno osiągalne w innych źródłach. Tak 
jest w przypadku kroniki Szkoły Podstawowej w Lusławicach, która zawiera informacje sięgające 
1916 r., chociaż w okresie międzywojennym szkoła była placówką tylko jednoklasową [Historia 
naszej szkoły b.d.]4. Tak jest też w przypadku Kroniki szkolnej Szkoły Powszechnej w Żurawiu wy-
korzystanej przez Józefa Kaweckiego w jego monografii wsi Lipnik [Kawecki 2018: 9–102, 200]. 

Świadectwem aktywności parahistoriograficznej lokalnego duchowieństwa mogą być dwie 
kroniki parafii Żuraw datowane na 1902 i 1915 r., prowadzone przez proboszczów Wacława Pio-
trowskiego (proboszcz w latach 1902–1916) i Ignacego Mariankowskiego (okres międzywojenny) 
[Kawecki 2018: 93–94, 199]. Temu też środowisku zawdzięczamy bezcenny zasób metrykalny 
mikroświata janowsko-złotopotockiego, który jest swoistą „listą obecności” w tym świecie na 
przestrzeni ostatnich kilku stuleci. Nadal również zachowują wartość „opisy historyczne kościo-
łów i zabytków” ks. Jana Wiśniewskiego opublikowane w latach trzydziestych ubiegłego wieku 
[Wiśniewski 1936: 130–136, 458–468].

3 Wskazany dokument archiwalny wymienia janowską straż pożarną jako działająca od 1912 r., zaś 
żurawską straż pożarną istniejącą od 1 października 1921 r. W przekazie powołanym w kręgu 
złotopotocko-janowskiej straży pożarnej uważa się jednak, że „W 1909 roku powstała Złotopoto-
cko Janowska Straż Ogniowa. 2 lata później powstała samodzielna jednostka OSP w Janowie oraz 
orkiestra dęta” [100 lat Straży Ogniowej... 2009: 3]. Z kolei straż żurawska, jak wynika z jej kroniki, 
swoimi początkami sięga stycznia 1918 r. Wydaje się, że datacja zawarta we wskazanym dokumencie 
archiwalnym mogła wynikać z okoliczności biurokratyczno-prawnych warunkujących formalne 
uznanie inicjacji straży. 

4 Informacje te wykorzystane zostały w charakterystyce historii szkoły zamieszczonej na stronie 
internetowej placówki [Historia naszej szkoły b.d.]. Pani mgr Lidii Stanior, dyrektor szkoły w Lu-
sławicach, uprzejmie dziękujemy za informacje dotyczące kroniki szkolnej. 
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Naturalnym oparciem dla pamięci wspólnotowej rodzin są zgromadzone przez nie dokumenty 
osobiste, korespondencja, albumy fotografii, przedmioty związane z nieżyjącymi już członkami ro-
dziny. Rozpoznanie stanu istnienia tych nośników wiedzy o przeszłości mogłoby być przedmiotem 
osobnego, rozległego badania. Tutaj zauważmy jedynie, że ze względu na uwarunkowania kulturo-
we, społeczne i ekonomiczne, mikrospołecznościami szczególnie zainteresowanymi tego rodzaju 
dokumentacją były rodziny ziemiańskie. Nie dziwi więc, że właśnie po bardzo ważnej dla okolic 
Złotego Potoku i Janowa rodzinie Raczyńskich, zachowała się kronika wydarzeń rodzinnych oraz 
zbiór fotografii pamiątkowych Raczyńskich i Krasińskich [Złoty Potok… 2009: 1]. Natomiast dopiero 
w ostatnim ćwierćwieczu pojawiają się w tym środowisku lokalnym świadomie powoływane prze-
kazy narracji wspomnieniowych, reprezentujące zbiorowość chłopską [Kawecki 2018: 47–48, 199].

Oprócz scharakteryzowanych już form mikroregionalnej pamięci wspólnotowej, funk-
cjonuje w przestrzeni tej pamięci wiele miejsc, które wyposażone w cechę dosyć dużej trwałości 
materialnej, są dla tej pamięci odniesieniem, oparciem, inspiracją do rozwoju narracji wyjaś-
niających, np. genezę istnienia przydrożnego krzyża lub kapliczki. To różnego rodzaju zabytki 
kultury materialnej, obiekty przyrodnicze, elementy „pejzażu epigraficznego” [Biernat 1987: 
39–109]. Wielu z nich przypisana jest cecha „oczywistości” w znaczeniu komentowanym wyżej. 
Inne dla pamięci potocznej są miejscami zapomnienia omawianymi w sposób bardziej lub mniej 
kompetentny w różnych pozycjach historiografii regionalnej: „bardziej” wtedy, gdy dana pozycja 
spełnia wszystkie wymogi historycznego warsztatu naukowego; „mniej” wówczas, gdy określone 
opracowanie przynależy do historiografii amatorskiej. Ta zaś, przy pewnych nieuniknionych de-
fektach warsztatowych, posiada pewne cechy czyniące ją pożyteczną i atrakcyjną dla lokalnych 
społeczności. Owe cechy to przede wszystkim:

• bliski związek biograficzny podmiotu badawczego (autora pracy) z rzeczywistością opi-
sywaną;

• tendencja do opierania narracji historycznej na źródłach lokalnego zasobu źródłowego5;
• związek narracji historycznej z potrzebami regionalnej (lokalnej) świadomości historycznej 

[Janik 2011: 252–254].

Tak ujęte właściwości znajdziemy też w pracach głównych przedstawicieli lokalnej, ama-
torskiej historiografii złotopotocko-janowskiej: Mirosława Zwolińskiego [Zwoliński 1992], Julii 
i Ireneusza Bartkowiaków [Bartkowiak, Bartkowiak 2014], Józefa Kaweckiego [Kawecki 2018]. 
To one uczyniły z autorów prawdziwych „strażników” lokalnej pamięci wspólnotowej, do których 
opinii i ustaleń uczestnicy tej przestrzeni odwołują się w sytuacji, gdy brakuje ścisłości osobistej 
pamięci zdarzeń i ludzi. Wtedy też pożyteczne okazuje się sięgnięcie do zbiorów archiwalnych, 
które w świadomości potocznej są rezerwuarami informacji niewzruszenie pewnych w swym 

5 Oto charakterystyczne wyznanie Mirosława Zwolińskiego: „Przewodnik przyznaje, że ma swoje 
ukochane miejsca także na Jurze: – To na pewno piękny Złoty Potok. Dobrze się tam czuję, ale być 
może wynika to z tego samego powodu co w Częstochowie, znam to miejsce. Przewędrowałem 
wiele ścieżek i duktów leśnych, przygotowując monografię na temat Janowa i okolicy. Miałem na-
wet szczęście rozmawiać z Józefem Knapikiem, który był zarządcą u Stefanii i Karola Raczyńskich. 
Opowiedział mi o wielu zwyczajach panujących w pałacu” [Kwiatkowska 2017]. 
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urzędowym, pisemnym lub drukowanym wyrazie. Problem w tym, że dokumentacja źródłowa za-
warta w największych instytucjach archiwalnych ujmuje rzeczywistość w jej elementach ważnych 
z punktu widzenia rozległych interesów państwa, ewentualnie samorządu terytorialnego. Przy 
odrobinie szczęścia jednak, nawet i w tym wielkim zasobie danych, można znaleźć takie, które są 
bliskie horyzontowi niewielkiej wsi, a w niej chłopskiego podwórka. Oto jak jeden z rozmówców 
ze wsi Siedlec próbuje, opierając się na pamięci własnej, ustalić przeszłość miejsca sobie bardzo 
bliskiego, bo miejscowej studni: 

S.K.: I od kiedy ona tak mniej więcej działa?
W.D.: No ona to działała już, ja też nie pamiętam, kiedy to było dawno. Pradziadkowie kopali, cała 
wieś, wtedy wody nie było […]. 
S.K.: Czyli w jakiś sposób ona była w sumie ważna?
W.D.: Tam wszyscy przychodzili i brali.
K.O.: Wszyscy? Cała wieś?
W.D.: Tak, cała wieś.
K.O.: A dlaczego?
W.D.: No bo nie było wody.
K.O.: Nie było kompletnie wody?
W.D.: W ogóle […].
K.O.: Te opowieści również z własnego życia pan zna?
W.D.: No przecież ja mówię, tu urodziłem się, nie? [nr inw.: KOM: J3_R14_KOM4].

Zadanie wsparcia pamięci opowiadającego o studni wiejskiej danymi archiwalnymi wydaje 
się beznadziejne. A przecież akurat w tym przypadku takiego wzmocnienia informacyjnego możemy 
dostarczyć. Oto bowiem Rada Gminy Potok Złoty w uchwale z dnia 2 listopada 1926 r., postanowiła 
zwrócić się do Wydziału Powiatowego z prośbą o udzielenie funduszy ze środków Sejmiku Woje-
wódzkiego na zbudowanie studni artezyjskich we wsi Siedlec i Skowronów. Prośba jest motywowana 
tym, że mieszkańcy wymienionych wsi „są bardzo biedni, a to z powodu zniszczenia ich gospodarstw 
w czasie działań wojennych w roku 1914 oraz małourodzajnej gleby i nie są w możności pobudować 
studzien, a wodę zmuszeni są wozić z odległości 3 km” [APCz 1919–1929: 44]. 

Informacje te, wydobyte z ogromnego zasobu archiwalnych dokumentów, zdawałyby się 
przekonywać, że jeśli już nie w pracach historyków, to w zasobach archiwalnych kryją się szcze-
gółowe i zapisane dane życia przeszłego. Z tego typu wyobrażeniem często zresztą spotykamy 
się w kręgu tzw. świadomości potocznej. Tymczasem rzeczywistość miniona w ogromie swoich 
szczegółów, barw, skomplikowanych powiązań, tylko częściowo odciska się w zachowanych 
konkretyzacjach tradycji oralnej, wizualnej, piśmienniczej i rzeczowej. Nawet zaś jeśli poddane 
zostają one opracowaniu przez historyka, to okazuje się, że mogą posłużyć kreowaniu narracji 
z różnych powodów bardzo ułomnych. Np. ideologicznych – exemplum: konspiracja w regionie 
częstochowskim, lub w wyniku relatywnego niedostatku danych prowadzącego do nieścisłości 
– exemplum: życie i śmierć majora Jana Wrzoska [Diagnoza miejsc w niniejszym tomie].
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Badania z zakresu historii sztuki w gminie Janów były prowadzone w latach 2015-2016. 
Zgodnie z przyjętą metodyką, objęły w pierwszej kolejności prace w terenie pozwalające na wyty-
powanie obiektów interesujących z punktu widzenia historyka sztuki. Zostały one sfotografowane, 
poddane ocenie stanu zachowania oraz wstępnie opisane jako miejsca oczywiste. Wśród nich 
znalazły się: układ urbanistyczny, przykłady architektury sakralnej, rezydencjonalnej i sztuki 
sepulkralnej. Sporządzoną na podstawie prospekcji terenowej listę, uzupełniono o miejsca już 
nieistniejące, ale ze względu na przypuszczalną wartość artystyczną i historyczną spełniające 
przyjęte kryteria. Na podstawie dokumentacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków ustalono, które z wybranych obiektów znajdują się w rejestrze. Przygotowane w ten sposób 
zestawienie nie objęło (poza dwoma wyjątkami) przydrożnych kapliczek, pomników i krzyży – 
głównie z powodu braku wyraźnych cech stylowych i walorów artystycznych (tab. 1).

Tab. 1. Miejsca oczywiste z punktu widzenia historyka sztuki – wstępne 
rozpoznanie

OBIEKT I LOKALIZACJA NUMER REJESTRU ZABYTKÓW I DATA WPISU

kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny w Janowie

brak wpisu

kościół św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku
nr rej: R/504 z 2.05.1957, 263/60 z 7.03.1960 

oraz 27/76/A z 16.02.1978

kościół św. Bartłomieja w Żurawiu
nr rej.: 265/60 z 7.03.1960 oraz 38/76/A 

z 10.03.1978

kaplica cmentarna św. Barbary w Żurawiu
nr rej.: R/507/57 z 2.05.1957 oraz 266/60 

z 7.03.1960

cmentarz rzymskokatolicki w Złotym Potoku nr rej.: 422/88 z 27.05.1988

cmentarz rzymskokatolicki w Janowie nr rej.: 423/88 z 27.05.1988

cmentarz żydowski w Janowie nr rej.: 401/86 z 17.06.1986

zespół pałacowo-parkowy w Złotym Potoku
pałac i park: nr rej.: 262/60 z 3.03.1960 oraz 

29/76/A  
z 13.02.1978

dwór Krasińskich w Złotym Potoku
nr rej: R/505 z 2.05.1957, 261/60 z 4.03.1960 

oraz 28/78 z 13.02.1978

dwór w Czepurce nr rej.: A/129/10 z 27.12.1989
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OBIEKT I LOKALIZACJA NUMER REJESTRU ZABYTKÓW I DATA WPISU

dwór w Zagórzu nie istnieje

dwór i założenie dworsko-ogrodowe  
w Bystrzanowicach

nr rej.: A/455/89 z 19.06.1989 i z 8.12.1998 - 
park,  

nr rej.: 455 z 8.12.1998

zespół dworsko-parkowy w Żurawiu nr rej.: 468/89 z 27.12.1989

dwór w Lusławicach nie istnieje

Janów - układ urbanistyczny
nr rej.: R/401/53 z 31.03.1953, 157/70 

z 12.12.1970 oraz 16/76/A z 20.02.1978

Złoty Potok – historyczne założenie miejskie nr rej.: R/400/53 z 14.03.1953

synagoga w Janowie nie istnieje

figura św. Jana Nepomucena z 1815 r., pomiędzy 
Janowem a Ponikiem

brak wpisu

kolumna z popiersiem Tadeusza Kościuszki 
w Złotym Potoku z 1917 r.

brak wpisu

Przedstawiona lista została zweryfikowana z uwzględnieniem perspektywy archeologów, 
historyków i etnologów. Przeprowadzone przez etnologów na terenie gminy badania, których istot-
nym elementem były wywiady etnograficzne z mieszkańcami, pozwoliły sformułować ostateczny 
indeks miejsc i obiektów do przygotowywanego wspólnie katalogu. W przypadku wytypowanego 
obszaru okazało się, że budowle wybrane ze względu na ich znaczenie historyczno-artystyczne, 
w większości nie były wspominane w wywiadach, a jeśli tak, to sporadycznie i bez szczegółowych 
opisów. Wyjątek stanowił cmentarz żydowski w Janowie, wzmiankowany stosunkowo często.

Kolejny etap naukowej eksploracji gminy wiązał się z analizą materiałów opracowanych 
przez zespoły etnologów: formularzy wywiadów oraz kart opisu miejsc, zawierających krótkie 
charakterystyki i dane geograficzne. Ich lektura wykazała, iż kluczowe znaczenie dla mieszkań-
ców miały wydarzenia z II wojny światowej. W narracjach pojawiły się informacje dotyczące 
epizodów okupacyjnych oraz związanych z nimi obiektów i miejsc, które nie podlegają diagnozie 
historyka sztuki, takich jak: miejsca egzekucji czy pochówku rozstrzelanych Polaków, Niemców 
i Żydów, kryjówki partyzantów, symboliczne groby bohaterów walk, miejsce zestrzelenia i rozbicia 
samolotu itp. Odrębną kategorię miejsc zapamiętanych przez rozmówców, ale pozostających poza 
obszarem zainteresowań badacza dziejów sztuki, stanowiły zlokalizowane w przestrzeni twory 
przyrody żywej i nieożywionej: jaskinie, źródła, las, park, stawy. W jednym z wywiadów czyta-
my: „To jest Złoty Potok. To jest perła Jury Krakowsko-Częstochowskiej” [nr inw. JK: J2_R9_W]. Ze 
względu na położenie geograficzne i ukształtowanie terenu, już w XIX stuleciu zwracano uwagę 
na walory krajobrazowe badanych okolic. Wędrujący po terenach Jury Edward Chłopicki, w ob-
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szernej relacji z podróży zamieszczonej na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, opisywał okolice 
Złotego Potoku (ryc. 1):

[…] z prawej strony szosy nieopodal źródeł Zygmunta i Elżbiety, leżą […] ciekawe grupy skał. Pierwsza 
z nich nosi nazwę Bramy Twardowskiego […]. Druga z grup zowie się Ostrężnik tem godniejszą jest 
uwagi, że dźwiga na swych barkach resztki dawnej obronnej baszty, czy może całkowitej warowni. 
[…] Oglądając ważniejsze skupienia skał i ich groty zwiedziłem także i ważniejsze źródła potockie. 
Najciekawsze z nich są Zygmunta i Elżbiety. Oba one tworzą liczne strumienie i wodospady […] 
[Chłopicki 1874: 134].

Wzmiankę dotyczącą źródeł nazwanych imionami dzieci Zygmunta Krasińskiego można 
odnaleźć także we wspomnieniach mieszkańców gminy. Jeden z nich zauważył: „Najpiękniejsze 
miejsce. Tu mamy źródła, które wytryskają, tam jak ten las jest. Źródła Zygmunta i Elżbiety. To 
ze względu na Zygmunta Krasińskiego, bo on tu mieszkał we dworku” [nr inw.: J2_R9_W]. Inny 
dodał: „To jest właśnie źródło Zygmunta, źródło Elżbietki bo tutaj ta Elżbietka, jego córka czte-
roletnia zmarła” [nr inw.: J2_R9_W]. W kolejnym wywiadzie rozmówca wymienił kilka innych 
miejsc: Staw Nocy Letniej (nazwany tak przez Krasińskiego), Aleję Klonów, stawy: Szmaragdowy 
i Świętokrzyski, skały zwane Diabelskimi Mostami, Bramę Twardowskiego oraz jaskinie – Wierną, 

Ryc. 1.
Złoty Potok, Brama Twardowskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1874 r.
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Wiercicę i Niedźwiedzią [nr inw.: J2_R8 _W]. Aleja i stawy stanowiły ważne elementy kształtujące 
przestrzeń założenia parkowo-pałacowego w Złotym Potoku i mogły być włączone w badania 
z zakresu historii sztuki, jednak pałac Raczyńskich i jego najbliższe otoczenie, jako miejsce oczy-
wiste, nie były brane pod uwagę jako przedmiot diagnozy.

Transkrypcje wywiadów etnograficznych, przeprowadzanych w ramach projektu jurajskie-
go, zawierają też wzmianki dotyczące obiektów o pewnej wartości artystycznej. W większości są 
to tylko informacje o lokalizacji, rzadko refleksje nad wyglądem czy stanem zachowania. Niekiedy, 
jak w przypadku kościoła w Janowie, znaczenie miejsca wiąże się z działalnością konkretnego 
człowieka (bohaterska postawa księdza Leona Kuchty, który w czasie wojny wraz z organistą 
zaśpiewał Boże coś Polskę) [nr inw.: J8_R3_KOM2] lub wynika z zaangażowania religijnego roz-
mówcy [nr inw.: J1_R18,R19_W]. 

Murowany kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Janowie został 
wzniesiony w latach 1878-1879, blisko miejsca, gdzie stała wcześniejsza, drewniana świątynia. 
W 1914 r., w wyniku pożaru wywołanego przez pocisk artyleryjski, obiekt uległ całkowitemu 
zniszczeniu. W 1921 r. został odbudowany według projektów inżyniera Wacława Nowakowskie-
go, który nadał mu formę neobarokową (ryc. 2) [Katalog zabytków sztuki… 1979: 141]. Bohaterski 
czyn proboszcza Kuchty został upamiętniony tablicą przed kościołem.

Ryc. 2.
Janów, kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny;  

fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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Do najciekawszych – pod względem artystycznym – przykładów architektury sakralnej 
gminy należą wzniesione lub przekształcone w XVII w. świątynie pod wezwaniem św. Jana Chrzci-
ciela w Złotym Potoku, św. Bartłomieja w Żurawiu oraz kaplica św. Barbary w Żurawiu. Geneza 
kościoła św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku sięga średniowiecza. Pierwsze informacje o muro-
wanym budynku są datowane na 1298 r. i wiążą powstanie świątyni z osobą Bartosza Odrowąża. 
Cytowany wcześniej Chłopicki pozostawił następującą charakterystykę dziejów sanktuarium:

Zbudowany on był przez Odrowążów w 1298 r. W następnych wiekach wielokrotnie przerabiano go 
zewnątrz i wewnątrz, aż wreszcie w 1768 r. został on o trzecią część pułapu podwyższony. Powiadają, 
że przez czas jakiś do arianów należał. W XVI zaś wieku chwilowo oddany był kalwinom. W ostatnich 
latach gdy Złoty Potok od Skarżyńskich nabyli hr. Krasińscy, świątynia ta znacznie się przyozdobiła. Do 
rzędu kolatorskich z tej epoki ofiar przede wszystkim policzyć należy: parę lepszego pędzla obrazów, 
liczne aparaty kościelne i orzechowe, lakierowane, z herbami rodzinnymi stalle [Chłopicki 1874: 134].

Kościół jest budowlą orientowaną, jednonawową zamkniętą trójbocznym prezbiterium. 
Do jego południowej ściany przylega zakrystia i ufundowana w XVII stuleciu kaplica pod wezwa-
niem Matki Bożej, zaś do północnej – niska stara zakrystia oraz wzniesiona w 1858 r. neogotycka 
kaplica Raczyńskich. Podczas prac konserwatorskich, prowadzonych w latach 2007-2008, w ka-
plicy Matki Bożej odnaleziono siedemnastowieczny wizerunek Madonny wzorowany na obrazie 
z Jasnej Góry. Na ścianach odkryto ślady polichromii, z których najstarsze datowane są na okres 
pomiędzy 1670 a 1680 r. [Piesik 2008]. W 1880 r. rozebrano starą dzwonnicę, a cztery lata później, 
z inicjatywy Raczyńskich, rozpoczęto prace remontowe kierowane przez Wincentego Rakiewicza. 
Obecny budynek kościoła (ryc. 3) pozbawiony jest wyraźnych cech stylowych. Świątynia, przede 

Ryc. 3.
Złoty Potok, kościół  

pod wezwaniem  
św. Jana Chrzciciela;  

fot. Archiwum UG Janów
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wszystkim zaś kaplica Raczyńskich, gdzie spoczywają zwłoki Elżbiety Krasińskiej, była kilka-
krotnie wspomniana w wywiadach prowadzonych przez etnologów, jednak w żadnym z nich nie 
wystąpił opis bryły ani wnętrza. 

Spośród budynków sakralnych znajdujących się na badanym obszarze, mieszkańcy ani 
razu nie wskazali kościoła św. Bartłomieja i kaplicy św. Barbary w Żurawiu. W porównaniu do 
gminy Olsztyn, gdzie miejscowi jako ważne wymieniali przydrożne krzyże i kapliczki, w Janowie 
przykłady małej architektury wzmiankowane były stosunkowo rzadko. Jest to o tyle zaskakujące, 
że na omawianym terenie jest ich bardzo dużo, począwszy od krzyży upamiętniających (czasem 
tylko symbolicznie) mogiły lub miejsca kaźni, przez kapliczki przydrożne i ustawione na szlaku 
maryjnym (Pabianice), po wystawiane przez osoby prywatne jako wota. Wśród obiektów, które 
pojawiły się w narracjach, znalazły się m.in. kapliczka Matki Boskiej przy kościele w Złotym 
Potoku, kapliczka św. Brata Alberta (Adama) Chmielowskiego na Wilczej Górze czy figura Jana 
Nepomucena w Janowie. Pierwsza z nich, datowana na 1928 r., ma formę kamiennej groty (ryc. 
4) z ustawioną wewnątrz figurką Maryi [nr inw.: J2_R13,R14_W]. Druga, usytuowana na zboczu 

Ryc. 4.
Złoty Potok, kapliczka 

Matki Boskiej przy kościele 
św. Jana Chrzciciela;  

fot. I. Gadowska;  
lipiec 2018 r.
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Wilczej Góry, powstała przypuszczalnie na początku XX w., reprezentuje typ kolumny zwieńczonej 
czworoboczną latarnią. We wnękach szczytowej partii znajdują się wyblakłe wizerunki Romualda 
Traugutta, Jana Pawła II i Rafała Kalinowskiego. Granitowa tablica wmurowana na postumencie 
poświęcona jest błogosławionemu Albertowi Chmielowskiemu i poległym w boju powstańcom 
styczniowym [nr inw.: J2_R9_W]. Ustawiona na kolumnie kamienna figura Jana Nepomucena 
w Poniku (ryc. 5) została ufundowana w 1815 r. Jeden z mieszkańców określił ją jako „piękną 

Ryc. 5.
Ponik, figura Jana Nepomucena;  
fot. K. Huszczo, kwiecień 2016 r.
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koronkową robotę” [nr inw.: J8_R15,R16,R17,R18,R19_W]. W wywiadzie pojawiła się opinia o ko-
nieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich ze względu na zły stan zachowania rzeźby.

Przygotowana na początku prac lista miejsc oczywistych zawierała budynki dworskie 
i założenie pałacowo-parkowe. Nie były one brane pod uwagę jako obiekty diagnozy, ale niektóre 
zostały wspomniane w narracjach mieszkańców. Najczęściej wskazywano pałac Raczyńskich 
w Złotym Potoku i jego otoczenie (ogród, stawy, pstrągarnię). Budynek zawdzięcza swój dzisiejszy 
wygląd gruntownej przebudowie w latach 1903-1905. Na podstawie zachowanej dokumentacji 
trudno jednoznacznie określić zakres wprowadzonych wówczas zmian. Z pewnością dotyczyły 
one wnętrz, które miały spełniać oczekiwania nowych właścicieli, Karola hr. Raczyńskiego i jego 
żony Stefanii z Czetwertyńskich. Przekształceniom poddane zostały też fasady, które ujednolico-
no nadając im charakter klasycyzujący z elementami neorenesansowymi [Domańska 1995: 25; 
Barczyk 2013: 48]. Koncepcję przebudowy pałacu przypisuje się Zygmuntowi Hendlowi i Janowi 
Fryderykowi Heurichowi [Borowska-Antoniewicz 2002: 450]. Prace modernizacyjne objęły budowę 
elektrowni oraz transformację założenia parkowo-ogrodowego. Z okresu przebudowy pochodzą 
dwie marmurowe rzeźby przedstawiające lwy trzymające tarcze z herbami właścicieli: Nałęcz 
i Pogoń Ruska (ryc. 6). Posągi ustawione po obu stronach schodów stanowią dekorację portyku. 
We wspomnieniach mieszkańców gminy Janów znalazła się wzmianka dotycząca wojennych 
losów obu rzeźb, które ukryte pod ziemią zostały odkopane dopiero w latach sześćdziesiątych 
XX w. [nr inw.: J1_R11,R12_W].    

Ryc. 6.
Złoty Potok, lew przed pałacem Raczyńskich;  

fot. A. Barczyk; 2013 r.
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Po 1945 r. pałac przeszedł na własność państwa. Wyposażenie, w czasie wojny częściowo 
rozgrabione, po jej zakończeniu uległo dalszemu rozproszeniu. Zachowały się piece, nieliczne 
meble, dębowe schody, żyrandole. Wnętrza zostały dostosowane do nowych funkcji, początko-
wo mieściło się tam technikum, a następnie WOPR (Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego). 
O przedwojennym wystroju można dowiedzieć się z zachowanych inwentarzy, wspomnień rodziny 
i gości pałacu [Barczyk 2016]. Zgodnie z przekazami, Raczyńscy chętnie zatrudniali lokalnych 
rzemieślników, czego świadectwem jest m.in. metalowa lampa wykonana przez Bronisława Ko-
byłeckiego – okolicznego kowala, zawieszona przy wejściu do rezydencji [nr inw.: J1_R1_KOM1]. 
Przeprowadzone przez etnologów wywiady etnograficzne ujawniły jeszcze jeden interesujący 
szczegół dotyczący samego pałacu. Jedna z rozmówczyń wspomniała o nieistniejącym już pokoju 
ze szklanym sufitem. Analiza inwentarzy, projektów przebudowy i istniejących opracowań, a także 
nieinwazyjna archeologiczna prospekcja terenowa nie pozwoliły na weryfikację tej informacji 
ani wskazanie potencjalnej lokalizacji pomieszczenia (ryc. 7, 8). W pałacu rzeczywiście znajduje 
się świetlik, jest on jednak umieszczony nad klatką schodową i nie został zamurowany po wojnie 
[nr inw.: J1_R11,R12_W].

Ryc. 7.
Złoty Potok, wnętrza pałacu;  

fot. A. Barczyk; 2013 r.
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Przedstawiona powyżej krótka charakterystyka obiektów, które – choć zajmują miejsce 
w pamięci mieszkańców – nie zostały ujęte w diagnozie miejsc [rozdział VI], ukazuje kluczowe 
znaczenie wywiadów etnograficznych jako źródła informacji. Przekazy ustne – czasem niepre-
cyzyjne i zawodne w konfrontacji z informacjami zawartymi w dokumentacji archiwalnej – mogą 
stanowić punkt wyjścia dla badań, także z zakresu historii sztuki czy architektury.

W przypadku gminy Janów, inaczej niż w Mstowie czy Olsztynie, diagnoza opierała się 
głównie na narracjach i wynikach kwerendy archiwalnej. Prospekcja terenowa służyła określeniu 
stanu zachowania i dokonaniu dokumentacji fotograficznej. Wytypowane przez interdyscypli-
narny zespół miejsca zostały przypisane czterem obszarom tematycznym: II wojnie światowej, 
żydowskiej ludności na badanych terenach, cmentarzom epidemicznym. Ostatnia, czwarta grupa, 
objęła miejsca wykraczające poza ustalone kategorie. Znalazły się w niej krzyże, kapliczki, szkoła, 
miejsce po cmentarzu, nieistniejąca wieś.

Ryc. 8.
Złoty Potok, wnętrza pałacu; fot. A. Barczyk; 2013 r.
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Spośród kilkunastu wytypowanych w ten sposób lokalizacji i obiektów, diagnoza historyka 
sztuki objęła zaledwie sześć (tab. 2). 

Tab. 2. Miejsca poddane diagnozie historyka sztuki
OBIEKT I LOKALIZACJA STAN ZACHOWANIA

rynek w Janowie i zabudowania żydowskie częściowo zachowane

synagoga w Janowie niezachowana

cmentarz żydowski w Janowie zdewastowany

tartak Icka Kohna w Janowie niezachowany

krzyże w Złotym Potoku zachowane

Szkoła Podstawowa w Lusławicach pierwotny budynek niezachowany

Deskrypcję utrudniał fakt, iż niemal wszystkie zostały zniszczone w czasie II wojny świato-
wej lub po jej zakończeniu, a zachowane krzyże w Złotym Potoku pozbawione są cech stylowych.

Wygląd diagnozowanych budynków, wobec braku materiałów ikonograficznych i doku-
mentacji archiwalnej, na tym etapie badań jest niemożliwy do odtworzenia. Jedynie w przypadku 
tartaku Icka (Ici) Kohna dysponujemy rysunkiem projektowym obiektu. Problematyczne jest też 
ustalenie pierwotnego wyglądu zabudowań, na miejscu których powstała szkoła w Lusławicach, 
określanych przez mieszkańców jako klasztor. Lusławice i Pabianice w XVII w. rzeczywiście 
były własnością kartuzów. Zuzanna z Przerębskich Oleska przekazała je wraz z kilkoma innymi 
wsiami na uposażenie klasztoru. Ze względu na swoje położenie (ówczesne województwo kra-
kowskie) nie mogły jednak stać się siedzibą zakonu. Sprzeciwiał się temu biskup Jakub Zadzik, 
wysuwając argument o nadmiernej liczbie klasztorów w diecezji krakowskiej [Czaplewski 1966: 
38]. W związku z tym fundacja została przeniesiona do Gidel w diecezji gnieźnieńskiej. W 1796 r. 
rząd pruski pozbawił klasztor majątku, a piętnaście lat później znajdująca się w granicach Kró-
lestwa Polskiego kartuzja gidelska (licząca 5 księży i jednego brata) uległa kasacie [Królikowski 
2013: 315]. Zważywszy na fakt, iż to Gidle pełniły rolę siedziby zakonu, wątpliwe jest, by w Lu-
sławicach umiejscowiono jakieś znaczące budynki. Prawdopodobnie znajdował się tam folwark 
stanowiący zaplecze gospodarcze zakonników, jego istnienie potwierdza Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego [SGKP 1884: 483]. 

Bożnica i cmentarz żydowski w Janowie (ryc. 9), pomimo znaczenia lokalnej gminy przed 
1939 r., należą do obiektów najsłabiej udokumentowanych, także w źródłach pisanych. Podobnie 
jak w przypadku lusławickiego folwarku, nie udało się dotrzeć do przedwojennych materiałów 
ikonograficznych, które pozwoliłyby odtworzyć ich wygląd.
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Ryc. 9.
Janów, cmentarz żydowski (fragment ogrodzenia); fot. I. Gadowska; lipiec 2018 r.
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rozdział szósty

Grażyna Ewa Karpińska
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki

Magdalena Majorek
Instytut Archeologii

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki

Maciej Janik
Instytut Historii

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

im. Jana Długosza w Częstochowie

Irmina Gadowska
Instytut Historii Sztuki

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
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OBIEKTY KULTURY MATERIALNEJ 
II wojna światowa

II wojna światowa, mająca charakter totalny, zmieniła kształt egzystencji ludzi. W Polsce 
na terenach okupowanych przez Niemców ludności nie przysługiwała żadna ochrona prawna, 
nastąpiła likwidacja legalnego życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Niemcy przepro-
wadzali plan rozbicia polskiego obszaru etnicznego dokonując klasyfikacji, segregacji i separacji 
opartych na kryteriach rasowych [Rokuszewska-Pawełek 2002: 90–91]. Drugą Rzeczpospolitą 
podzielili na dwie części, z których jedną wcielili w granice państwa niemieckiego, z pozostałych 
utworzyli Generalne Gubernatorstwo. Na ziemiach przyłączonych do państwa niemieckiego 
(województwa pomorskie, śląskie, część łódzkiego, warszawskiego, krakowskiego, kieleckiego 
i białostockiego) ludność polską Niemcy wypędzali do Generalnego Gubernatorstwa, wywozili 
na przymusowe roboty w głąb Rzeszy, wysiedlali z mieszkań i pozbawiali dobytku, zmuszali do 
podpisywania volkslisty, aresztowali i eksterminowali elity polityczne, intelektualne, religijne. 
W Generalnym Gubernatorstwie zachowanych zostało sporo polskich instytucji, choć działały 
one w ograniczonym zakresie (np. podstawowe i zawodowe szkolnictwo). Wszędzie okupanci 
terroryzowali Polaków, zsyłali do obozów koncentracyjnych, grabili ich mienie, pacyfikowali całe 
wsie, podejmowali akcje odwetowe wobec ich mieszkańców, dokonywali jednostkowych egzekucji, 
prowadzili potyczki z oddziałami partyzanckimi, masowo mordowali [Nijakowski 2010: 202–205; 
Rokuszewska-Pawełek 2002: 91–97]. 

Poprzez politykę ludnościową dokonywano zmiany struktury społecznej ludności polskiej, 
która miała stanowić rezerwuar taniej siły roboczej dla Rzeszy [Madajczyk 1984: 82–83]. Wojen-
ne losy i doświadczenia ludzi zależały od tego, w jakiej części ziem polskich przyszło im spędzić 
wojnę oraz od tego, czy mieszkali na wsi czy w mieście. Na ziemiach włączonych do Rzeszy Niemcy 
pozbawili własności polskie ziemiaństwo i właścicieli przedsiębiorstw, zaś rolnictwo organizowali 
na wzór gospodarstw niemieckich. Reorganizacja rolnictwa poprawiła warunki zaopatrzenia 
wsi. W pierwszych latach okupacji w Generalnym Gubernatorstwie sytuacja ekonomiczna wsi 
również uległa poprawie, głównie w majątkach obszarniczych i dużych gospodarstwach chłop-
skich. Szczególnie uprzywilejowane przez okupanta były folwarki, część ziemiaństwa dla interesu 
podtrzymywała stosunki towarzyskie z administracją wojskową oraz wojskiem [Madajczyk 1984: 
85]. Pogorszenie sytuacji gospodarstw, zwłaszcza drobnych i karłowatych, nastąpiło od 1941 r. 
wraz z rygorystycznym ściąganiem kontyngentów oraz intensyfikacją terroru (w tym pacyfikacją 
całych wsi) [Madajczyk 1984: 85; Nijakowski 2010: 234; Rokuszewska-Pawełek 2002: 92–93].
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1. Janów (J1) – teren OSP, tablica upamiętniająca rozstrzelanych we wrześniu 1939 r. 
(ryc. 1, 2, 3)

Ryc. 1.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 2.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 3.
Janów,  

tablica upamiętniająca  
rozstrzelanych  

we wrześniu 1939 r.,  
widok od południa;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r. 
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J1_R16_KOM4
[…] jest jeszcze jeden taki, taka tablica upamiętniająca, to jest na placu straży pożarnej w Ja-

nowie, jest taki tam obelisk poświęcony też ludności cywilnej, którą Niemcy rozstrzelali tam kilku 
w pierwszych dniach wojny. 

[…]
Tam gdzie ta tablica, to tam była kiedyś prawdopodobnie, jak się nazywa żydowski kościół? 

Bóżnica. Tam była bóżnica i tam gdzieś ich tam rozstrzelali, ale ja tego nie pamiętam.

nr inw.: KOM: J8_R11_KOM1
Rozmówczyni od babci dowiedziała się, że miejsce upamiętniające rozstrzelenie miesz-

kańców gminy Janów, tak naprawdę jest miejscem, gdzie Niemcy rozstrzelali szabrowników. 
Mówi o tym, że ludzie chcą wierzyć, że ludzie, którzy tam zginęli byli bohaterami i ona nie chce 
ich odwodzić od tej myśli.

Dyskusja grupowa z lokalnymi ekspertami:
S.Z.: […] I pamiętam, że kilka razy żona mi o tym mówiła. Mówi: słuchaj, tutaj doszło do takiego 

rozstrzeliwania w Janowie tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego roku, i zginęli tutaj mieszkań-
cy Janowa i Poniku. […] Wersja była taka, że Niemcy jak przyszli, to Żydzi uciekali, jeszcze wcześniej 
niż Polacy, bo widocznie też już wiedzieli o tym, co się dzieje, że ci, którzy zostali tutaj rozstrzelani, 
to jak zobaczyli, że Żydzi, nie mieszkania Polaków, ale, że te żydowskie domy opuszczone. Oni może 
gdzieś tam uciekli do swoich, albo przemieścili się po prostu, Polacy też uciekali, też chowali się. I że 
tam wpadli, do tych żydowskich, do tych żydowskich domów. Nie do domów polskich, bo na pewno 
by to było tak, żeby ich ktoś pogonił. Tylko weszli do tych żydowskich domów i Niemcy to zauważyli, 
Niemcy to zauważyli i za to zostali rozstrzelani. To jest ta wersja, którą ja słyszałem, prawda? Ja nigdy 
tej wersji tutaj nie mówiłem, bo wiadomo, że ten pomnik. Jest też opowieść Bala.

I.B.: Tak, dokładna relacja pana Bala.
[…]
I.B.: I ja osobiście znałem pana Bala i słyszałem od niego osobiście tę historię, jak on opowiadał. 

On opowiadał, że tutaj było bardzo dużo uciekinierów, nie tylko tutaj, z terenu naszej gminy, tylko 
jeszcze z Częstochowy. I po prostu uciekali, znaczy wozy i oni wszyscy szli na Lelów, na wschód, ale 
od tamtej strony też już Niemcy w jakiś sposób ich okrążyli. Od tamtej strony też już byli. Natomiast 
tutaj w rynku było bardzo dużo ludzi; w momencie, w którym tutaj wkroczyli Niemcy do Janowa 
było bardzo dużo ludzi w rynku, po prostu był harmider, ogólnie wszyscy znowu uciekali, ale tutaj 
się jakby w rynku skupili.

S.Z.: Sam rynek podobno był otoczony płotem, to znaczy był ogrodzony.
I.B.: Tak, był płotek, tak zrobiony.
S.Z.: Ale to sami Polacy ogrodzili wcześniej.
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I.B.: Tak i w każdym razie w momencie, kiedy Niemcy tutaj wkroczyli, to po prostu weszli jak-
by w ten tłum i z tłumu normalnie wybierali kilka osób, kto im się przewidział, normalnie wybierali 
i kazali im się ustawić w szeregu.

[…]
I.B.: Tak i później ich tam poprowadzono właśnie, i tam ich rozstrzelali.
S.Z.: Tak, ale dlaczego akurat tych?
[…]
I.B.: I to byli mieszkańcy wybierani z tłumu, którzy nie mieli nic wspólnego z... […] nic o sza-

brownikach nie było mowy i on [Bal] mówił, że absolutnie nie żadni szabrownicy. Tylko powiedział, 
to byli mieszkańcy Janowa i Ponika.

S.Z.: Tak, ja słyszałem, jeszcze tutaj powtarzam to, co słyszałem, że jednak, że jednak tak to 
ludzie mówią, przy czym wiadomo, że...

I.B.: Niemcy chcieli po prostu zastraszyć…
S.Z.: Tak, no na pewno.
I.B.: … ludność polską, która tu mieszkała, no i po prostu zupełnie przypadkowych ludzi sobie 

z tego tłumu wyławiali i do tego jeszcze...
S.Z.: Ale ta druga wersja tutaj krąży, ona krąży i drąży tych ludzi, że jednak coś było na rzeczy, 

że coś tam musiało się stać, skoro Niemcy akurat tych wzięli, prawda? Czyli ta druga wersja jednak 
krąży.

I.B.: Ale to nie wiadomo, skąd ta wersja krąży i nie sądzę, żeby była prawdziwa.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J1_C_7
Badane miejsce leży pomiędzy ul. Przyrowską a zabudowaniami Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Janowie, ok. 40 m na północ od placu Grunwaldzkiego i ok. 50 m na wschód od ul. Przyrowskiej. 
Teren został zagospodarowany, splantowany, obsiany trawą, obsadzony drzewami i krzewami. 
Pośród zieleni stoi pomnik upamiętniający sześciu mieszkańców Janowa i Poniku, rozstrzela-
nych 4 września 1939 r. Dwuelementowy pomnik wykonano z łupanego kamienia wapiennego 
łączonego nieregularną spoiną z zaprawy cementowej. Koronę konstrukcji wyrównano zaprawą 
cementową. Od strony południowej umieszczono metalowy krzyż i tablicę, na której znajduje się 
następująca inskrypcja:

W TYM MIEJSCU 4 WRZEŚNIA 1939 r.
PRZEZ HITLEROWSKICH NAJEŹDZCÓW

ROZSTRZELANI ZOSTALI:
1. Franciszek Czesny z Janowa

2. Stanisław Danięloski z Poniku
3. Czesław Gaudziński z Poniku

4. Feliks Pluta z Janowa
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5. Julia Szmaciarska z Janowa
6. Jan Szmaciarski z Janowa

W 50 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY
ŚWIATOWEJ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

SKŁADA SPOŁECZEŃSTWO GMINY JANÓW

• Historia
Jak wynika z tekstu inskrypcji, pomnik umieszczono w przestrzeni publicznej Janowa 

„w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej”, a zatem ok. 1 września 1989 r. Monumentu nie ujęto 
w Ewidencji miejsc pamięci województwa śląskiego [Ewidencja miejsc pamięci...b.d.; Siwiński 2009a: 
90–91]. 3 września 2016 r. w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie dokonano 
uroczystego przekazania krzyża upamiętniającego mieszkańców Janowa i Poniku, rozstrzela-
nych w Janowie 4 września 1939 r. Krzyż został ofiarowany przez społeczeństwo gminy Janów. 
Dołączono także tablicę z nazwiskami osób rozstrzelanych we wrześniu w Janowie oraz dwóch 
janowian zamordowanych w 1941 r. w obozie koncentracyjnym Auschwitz [„Krzyż janowski”... 
2016]: ks. Leona Kuchty i organisty Władysława Misterki [Kowalski, Kaczmarek 2003]. 

Otoczenie pomnika służy corocznej celebracji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ko-
mentując treść tablicy uważa się, że „celem zastraszenia społeczeństwa wybrano losowo osoby, 
które na oczach pozostałych mieszkańców zamordowano w bestialski sposób. Sześć osób zginęło 
tylko dlatego, że byli Polakami” [4 września 2013 r. Uroczystości Rocznicy... 2013]. Według A. Siwiń-
skiego „była to zemsta za śmierć kilku niemieckich oficerów w czasie krwawej walki w janowskich 
lasach z polską 7. Dywizją Piechoty” [Siwiński b.d.]. Oba domniemania wydają się prawdopodobne. 
Niemcy w pierwszych dniach wojny od Żarek do Częstochowy prowadzili intensywne działania 
zbrojne, zmierzające do przełamania obrony polskiej. 2 września 1939 r. zbombardowane zostały 
Żarki, od rana 3 września w lasach janowskich przed okrążeniem broniła się 7 Dywizja Piechoty 
pod dowództwem gen. Janusza Gąsiorowskiego. Agresorzy, działając w konwencji wojny total-
nej, zmierzali nie tylko do wyeliminowania militarnej obrony polskiej, ale także spacyfikowania 
i eksterminacji ludności cywilnej. W dążeniu tym Wehrmacht współpracował z SS, zwłaszcza zaś 
z oddziałami policji bezpieczeństwa Einsatzgruppen. To prawdopodobnie przy ich udziale doko-
nano 4 września 1939 r. pacyfikacji ludności Żarek. Liczbę rozstrzelanych wówczas mieszkańców 
tego jurajskiego miasteczka szacuje się od 100 do 300 osób [Durka 2013: 177–182]. Poniedziałek 
4 września okazał się tragiczny także dla mieszkańców Częstochowy (rozstrzelano tutaj kilkaset 
osób) [Dubicki, Majzner 2006: 431], Mysłowa koło Żarek, Rększowic i Zrębic w gminie Olsztyn 
[Durka 2013: 186]. Egzekucja janowska wpisuje się w całe pasmo zbrodni dokonanych w ziemi 
częstochowskiej przez Wehrmacht, SS i SA w odwecie za opór Wojska Polskiego, z nazistowskiej 
pogardy dla podbijanego narodu, a także w celu zastraszenia ludności cywilnej. 

Z informacji zamieszczonych na tablicy wynika, że w Janowie rozstrzelano 6 osób. Ustalono, 
że byli to: Franciszek Czesny z Janowa, Stanisław Danieloski z Poniku, Czesław Gaudziński z Poni-
ku, Feliks Pluta z Janowa, Julia Szmaciarska z Janowa, Jan Szmaciarski z Janowa. Ich grób znajduje 
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się dzisiaj na cmentarzu w Janowie. Z materiałów zebranych przez Okręgową Komisję Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach wynika jednak, że egzekucja objęła 7 osób, zaś ich zwłoki 
zakopano w miejscu zbrodni [IPN 1986: 40]. Sądzić należy zatem, że po wojnie ekshumowano ciała. 
Nie potrafimy wyjaśnić przyczyny kontrowersji danych liczbowych ujętych w omawianej sprawie.

Zachowała się relacja ówczesnego mieszkańca Ponika, Romana Bala (ryc. 4) (ur. 19.07.1922 
– zm. 17.02.2000), który przeżył egzekucję janowską. Oto jej obszerny fragment:

W sobotę 2 września 1939 r. w Janowie było dużo ludzi, którzy uciekali z Częstochowy i Lublińca. 
Gdy nadleciały samoloty i zbombardowały Janów wielu zginęło. Powstała panika. Ludzie uciekali 
do lasu. Miałem wówczas 17 lat. Moja rodzina z Danieloskimi uciekła w okolice Sierakowa. Całą 
sobotę i niedzielę tam przebywaliśmy. Od kolejnych uciekinierów dowiedzieliśmy się, że w Janowie 
są Niemcy. W poniedziałek 4 września rodzice postanowili wrócić do domu. Na drogach pełno było 
wojsk niemieckich. Udaliśmy się więc do Danieloskich i tam spędziliśmy parę godzin. Wtedy ktoś 
przysłał wiadomość, że Niemcy palą domy na ulicy Zielonej od zabudowań Cykowskich. Postanowi-
liśmy więc ponownie uciekać do lasu. Z węzełkami, które były już wcześniej spakowane udaliśmy 
się w stronę Dziadówek. Na Poniku koło Solaka Niemcy zgromadzili ciżbę ludzi i prowadzili w nie-
wiadome miejsce. Zatrzymano nas i po około jednej godzinie oznajmiono, że wszyscy muszą udać 
się do Częstochowy. Po przybyciu do Janowa zobaczyliśmy dużo wojska niemieckiego, a w rynku 
sporą grupę mężczyzn z rękami podniesionymi do góry. Tu po zatrzymaniu, Niemcy zaczęli oddzie-
lać mężczyzn od kobiet. Zaganiając mężczyzn do stojącej już grupy. Z ogródka w rynku (rynek był 
ogrodzony płotem) przeprowadzono nas na plac obecnej remizy strażackiej. W pewnej chwili z grupy 
wyrwał się młody mężczyzna i zaczął uciekać. Mimo pościgu żołnierzom niemieckim nie udało się go 
zatrzymać. W grupie pozostałem ja ze swoim ojcem oraz Czesław Gaudziński trzymający na rękach 
swoje dziecko – trzyletniego Stefana. W pewnej chwili żandarm wyrwał Gaudzińskiemu dziecko 
i oddał go przechodzącej nieopodal kobiecie. Nas wprowadzono na plac koło bożnicy i ustawiono 
pojedynczo pod murem, twarzą do żołnierzy. Naprzeciwko każdego z nas stał Niemiec w odległości 

Ryc. 4.
Roman Bal, fotografia z okresu okupacji
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około 6 kroków. Gdy dowódca rozkazał obrócić się twarzą do muru – nikt tego nie zrobił bo nie 
zrozumieliśmy rozkazu. Wtedy żandarm obrócił jednego skazańca i rozkazał byśmy się obrócili 
wszyscy. Stałem piąty z kolei, mój ojciec ostatni. Kiedy odwracałem się usłyszałem repetowanie 
karabinów. Strzału nie słyszałem. Co się stało nie wiem. Musiałem zemdleć. Kiedy oprzytomnia-
łem zobaczyłem trawę przed oczami i usłyszałem szwargot niemiecki. Leżałem w bezruchu. Ktoś 
z szeregu zerwał się i zrobił parę kroków. Wtedy padł strzał, uciekinier przewrócił się. Był to Cze-
sław Gaudziński, silny mężczyzna, którego tym strzałem dobito. Mój sąsiad z lewej strony dostał 
postrzał w tył głowy. Jego mózg z krwią ubrudził mi głowę i to mnie uratowało. Człowiek, który 
leżał z mojej prawej strony, zarzucił na mnie nogi i dzięki temu przechodzący Niemiec myślał, że 
wszyscy zostali zabici. Gdy minęło około jednej godziny, zrobiło się cicho, postanowiłem uciekać. 
Podczołgałem się w pobliże dołu z wapnem, domy zasłaniały widok od szosy. Doszedłem do mojego 
ojca i szarpnąłem go za rękę. Za trzecim szarpnięciem otworzył oczy i zdziwiony powiedział „Toś 
ty tu?” Bo myślał, że to ja byłem tym nieszczęśliwym uciekinierem z placu. Mieliśmy z Gaudzińskim 
podobne ubrania. Ojciec był postrzelony. Wspólnie uciekliśmy do stodoły, gdzie przesiedzieliśmy 
całą noc. Na drugi dzień rano poszliśmy do swojego domu. Staszek Danieloski przeleżał na placu do 
wieczora, a potem udał się do sąsiadów. Miał postrzał przez klatkę piersiową. W dniu 4 września 
1939 r. z egzekucji uratowały się trzy osoby: Stanisław Danieloski (który niedługo potem zmarł) 
oraz Mikołaj i Roman Bal. Wkrótce komendant niemiecki wydał nakaz pochowania rozstrzelanych 
na cmentarzu w Janowie, gdzie spoczywają w zbiorowej mogile [Człowiek... 2007]. 

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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2. Janów (J1) – teren za cmentarzem – miejsce pochówku (ryc. 5, 6, 7, 8)

Ryc. 5.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 6.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 7.
Janów, miejsce pochówku 

za cmentarzem  
komunalnym,  

widok od wschodu;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J8_R12_R13_KOM1
M.T.: Za cmentarzem pochowali w tym lasku, naprzeciwko cmentarza zaraz.
K.H.: Ale którego cmentarza? 
M.T.: Janowskiego, jak jest Janów. […] zaraz za murem pochowali tam w tym lasku. Podobnież, 

że tam dużo ludzi pochowali, to nawet nie wiadomo nazwisk.
K.H.: Ale tutaj w tym lasku, to co? Tam jest zaznaczone coś?
M.T.: Nic nie jest zaznaczone.
K.H.: I tam są ci Niemcy pochowani?
MT: A tam nie wiadomo, co za ludzie są pochowani, podobno. Tak mi ojciec opowiadał.
K.H.: To niech pan tak opowie, co właśnie opowiadał?
M.T.: No opowiadał, że tam wywieźli ludzi i tak...
K.H.: Nie wiadomo kogo?
M.T.: Nie wiadomo kogo i tam.
K.H.: A kiedy?
M.T.: No nie wiadomo kiedy, we wojnę to było. Tam gdzieś wywozili.

Ryc. 8.
Janów, miejsce pochówku za cmentarzem komunalnym, widok od południa; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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nr inw.: KOM: J8_R12_R13_KOM2
M.T.: A studentów, wiadomo, że wywozili [niezrozumiały fragment] ale tam nie wszystkie 

groby są zaznaczone.
K.H.: [prośba o zaznaczenie na mapie]
MT.: Nie wszystkie te groby są tam zaznaczone, bo tam studentów wozili, nawet granaty 

później wrzucali. Tak mi ojciec opowiadał. [dalej pokazuje na mapie]. Ludzie o tym wiedzą. Po lewej 
i po prawej stronie są te groby.

nr inw.: KOM: J8_R12_R13_KOM5
[nagle R.T. o nowym miejscu, patrząc na mapę] 
R.T.: Tu jest ten mur, tu jak na Bukówkę się jedzie i tam taki dołek. Wujek Janek, już nie żyje, 

taty brat [mówił], w tym miejscu pochowali, że on widział właśnie. […] No, ponad trzydzieści tam 
było osób. I ileś tam jeszcze, ponad trzydzieści osób [niezrozumiały fragment]

K.H.: No, ale to co, to nie jest zaznaczone nigdzie?
R.T.: Nie.
K.H.: Nigdzie nie ma żadnego pomnika ani nic?
R.T.: Nie ma nic właśnie.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J1_B_9
Miejsce zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie z cmentarzem usytuowanym w pół-

nocnej części Janowa. Na zewnątrz, w obrębie lasu, przy narożniku północno-wschodnim ogro-
dzenia, zarejestrowano na powierzchni ok. 500 m2 stosunkowo duże deniwelacje powierzchni 
terenu sięgające ok. 50 cm. Obszar porośnięty jest głównie przez iglaste drzewa w wieku powyżej 
60 lat. Pojedynczo występują drzewa liściaste. W obrębie badanego nieinwazyjnie obszaru spo-
strzeżono zaledwie 3 drzewa iglaste w wieku powyżej 80 lat, nieopodal których znajduje się dość 
regularne (zbliżone do prostokąta) obniżenie i grunt wyróżniający się odmienną roślinnością 
(poletka konwalii).

• Historia
Cmentarz katolicki w Janowie został założony w 1912 r. [APCz 1931: 43]. Wskazane miejsce 

sąsiaduje z północno-wschodnim narożnikiem cmentarza, gdzie w pierwszych dniach września 
1939 r. dokonano pochówku siedmiu żołnierzy z 7 Dywizji Piechoty oraz sześciorga cywilów 
rozstrzelanych przez Niemców w Janowie 4 września 1939 r. [Siwiński 2009a: 90–91].

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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3. Ponik (J1) – miejsce pochowania dwóch Niemców (ryc. 9, 10, 11)

Ryc. 9.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 10.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J8_R12_R13_KOM4
R.T.: Trzydzieści czy ileś lat temu, tutaj jak jest ten ogród, to tu dwóch Niemców zabito, tu 

pochowano. Babcia sprzedała i za to kupiła chyba...
M.T.: Ale kogo zabili, Polaków?
R.T.: Niemców zabili. No i tak, nie, ale dwóch Niemców i to Polacy zabili.
K.H.: A to oni tu leżą nadal?
R.T.: Tak, tak. I no i kupili za to trzy świnie i litr wódki wypili.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J1_B_10
Badane miejsce znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej i ul. Dolnej, po zachodniej 

stronie drugiej z wymienionych ulic, w obrębie prywatnej posesji ogrodzonej drewnianym płotem. 
Obszar jest zagospodarowany, na posesji widoczna jest stodoła postawiona z kamieni i pustaków 

Ryc. 11.
Janów, miejsce pochówku dwóch Niemców, widok od wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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betonowych, kryta dwuspadowym dachem poszytym eternitem falistym, oraz niewielkie budynki 
gospodarcze. Brak możliwości przeprowadzenia szczegółowego rozpoznania terenu.

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca. Obszar dzisiejszej gminy 

Janów był w pierwszych dniach września 1939 r. miejscem intensywnych starć zbrojnych Wojska 
Polskiego i Wehrmachtu, później zaś przestrzenią akcji partyzanckich. W toku tych działań gi-
nęli zarówno Polacy, jak i Niemcy. Grób zbiorowy 6 nieznanych żołnierzy niemieckich poległych 
w 1945 r. (pomnik nagrobny) znajduje się na cmentarzu w Żurawiu [Ewidencja miejsc pamięci...b.d.: 
116/10]. Na tym samym cmentarzu znajdowała się mogiła indywidualna nieznanego żołnierza 
niemieckiego poległego w 1945 r. we wsi Piasek [Ewidencja miejsc pamięci... b.d.: 116/14]. W tym 
przypadku, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, w dniu 5 maja 2005 r. przeniesiono zwłoki 
na cmentarz żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich. Wskazane miejsce jest zapewne 
jednym z wielu pochówków żołnierzy niemieckich nie ujętych w oficjalnej ewidencji. Do nich 
należy również dodać te, które dotąd nie zostały ujawnione1. Przypuszcza się, że w granicach 
Polski może znajdować się co najmniej 20 tys. takich miejsc [W tym roku... 2016]. Poszukiwaniami 
szczątków niemieckich żołnierzy z polskiej strony zajmuje się Fundacja Pamięć, a z niemieckiej  
– Niemiecki Narodowy Związek Opieki nad Grobami Wojennymi. Problematykę miejsc spoczynku 
ofiar wojen i przemocy totalitarnej reguluje umowa zawarta pomiędzy rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a rządem Republiki Federalnej Niemiec z 8 grudnia 2003 r. [Fiktus 2015: 239].

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

1 Tak jak w przypadku pochówku dwóch Niemców i jednego Belga, skazanych na karę śmierci przez 
sąd partyzancki oddziału AK „Ponurego” w rejonie obecnego Parku Krajobrazowego „Stawki” 
(gmina Przyrów w powiecie częstochowskim) [Z „Ponurym” pod Warszawę... 2013].
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4. Złoty Potok (J2) – symboliczny grób majora Wrzoska (ryc. 12, 13, 14)

Ryc. 12.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 13.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 14.
Złoty Potok, symboliczny 

grób majora Wrzoska; 
widok od wschodu;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J2_R8_KOM1
D.C.: Miejsce w lesie. Tak zwany grób, miejsce, gdzie zginął major Wrzosek. Wiadomo kto to 

był. Jeśli nie wiadomo kto to był, to wytłumaczę. Ktoś nie wie, to wytłumaczę. To major był, dowodził 
bodajże, był dowódcą tam w siódmej, w siódmym pułku chyba, bodajże piechoty Armii Kraków, jeśli 
się nie mylę. No i on był olimpijczykiem, olimpiada była bodaj w trzydziestym szóstym. Brał udział na 
olimpiadzie w Berlinie. Zdobył tam nawet, któreś miejsce dobre, w strzelectwie. I właśnie on zginął 
w lesie, broniąc się tam sam, z żołnierzami przy cekaemie.

M.M.: W którym roku to miało miejsce?
D.C.: To było w tysiąc dziewięćset trzydziestym dziewiątym roku.
M.M.: Na początku wojny?
D.C.: Na początku wojny. Trzeciego września zginął. 

nr inw.: KOM: J9_R19_KOM5
A.M.: No teraz to są takie miejsca, jak groby poległych, są tutaj na przestrzeni Bystrzanowic 

tych pierwszych z Bystrzanowicami drugimi, są tam groby w lesie, oficerów, którzy tutaj zginęli 
w czasie II wojny światowej. Młodzież tutaj szkolna opiekuje się tymi grobami, tam są dwie mogiły, 
jedna jest w głębi lasu. A drugie to jest grób majora Wrzoska.

K.O.: A to są miejsca ważne dla ludzi?
A.M.: No ważne dlatego, że tam opiekują się do tej pory, nie tylko ludzie, ale i młodzież szkolna, 

każdego przed pierwszym listopadem, dzieci tutejszej szkoły obecnej, chodzą, składają tam, zapalają 
znicze tam, składają kwiaty. […] To są ważne miejsca dla ludzi, bo o nich opowiadają […]. To są takie 
miejsca, o których ja wiem z opowieści tutejszych ludzi, ponieważ to się działo przed moim sprowa-
dzeniem się tu. Ja przybyłam w siedemdziesiątym piątym roku, a to się działo przed tym.

S.K.: A kto leży w tych mogiłach?
A.M.: Oficerowie, którzy brali udział tutaj w walkach z pewnymi jednostkami niemieckimi 

i oni tutaj zostali pochowani. Prawdopodobnie ciała ich były ekshumowane, tylko zostały mogiły, to 
znaczy mogiła sama jako wyraz hołdu dla tych oficerów.

K.O.: Prawdopodobnie, czyli to nie jest jednak pewne?
A.M.: No ja nie wiem, nie jestem pewna tego, bo starsi ludzi jak mówią, to mówią różnie też. 

Więc ja nie jestem pewna, trzeba by było sprawdzić ewentualnie w urzędzie gminy, na pewno by 
wiedziały, były zorientowane. 

Dyskusja grupowa:
I.B.: […] tam jest taka symboliczna mogiła majora Wrzoska tak, bo on później został przenie-

siony na cmentarz w Złotym Potoku.
S.Z.: W tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym roku, czyli wtedy kiedy było pięćdzie-

sięciolecie wybuchu drugiej wojny światowej. Pierwszego września tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego 
dziewiątego roku tam odsłanialiśmy tę tablicę, która tam jest, którą widzieliście.
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I.B.: Czyli w tym miejscu jest dowód, że tam były walki, że ostrzeliwali tych ludzi.
S.Z.: Natomiast wcześniej, natomiast wcześniej był tam tylko, ja przynajmniej pamiętam jak 

tutaj przybyłem do Złotego Potoku w siedemdziesiątym ósmym roku, to pamiętam, że tam był brzo-
zowy krzyż i była taka symboliczna mogiła. Prawdopodobnie usypał to Heniek Srokosz, bo on się tam 
interesował już wtedy tym, i ludzie wiedzieli o tym, że tam zginął Wrzosek, prawda? 

Ale z Wrzoskiem jak to zwykle bywa są różne hipotezy. My go w Złotym Potoku nazywamy Hubalem 
Złotopotockim, bo on nie złożył broni prawda, mimo że można było wtedy. No bo Niemcy już byli, ale on 
był strzelcem wyborowym, on był chorążym polskiej ekipy olimpijskiej na czarnej olimpiadzie w Berlinie 
w trzydziestym szóstym roku. […] ci żołnierze Wrzoska, oni przyjechali na tę uroczystość odsłonięcia. Co 
najmniej trzech, czterech przyjechało, ale ja pamiętam ich jako takich dziadków. No na pewno nie żyją już. 
Odsłonięcia dokonała siostra żony Wrzoska. I oni mówią, że oni tam z tego miejsca sobie…

I.B.: I oni uciekali tym zielonym szlakiem, który tutaj jest siódmej dywizji piechoty.
[…]
S.Z.: Ale jak jeszcze tu jesteśmy przy Wrzosku, to proszę sobie wyobrazić. Jeszcze jak pracowa-

łem w szkole, bo jestem już na emeryturze od dwa tysiące trzynastego roku. To był może dwa tysiące 
dziesiąty rok, dzwoni do mnie nauczyciel z Lublińca, ponieważ siedemdziesiąty czwarty pułk siódmej 
dywizji armii Kraków pochodził z Lublińca. I nauczyciel historii dzwoni do mnie, czy ja coś więcej 
wiem na temat Wrzoska. Ja mówię, wie pan co, u nas na cmentarzu jest tablica informacyjna, jest to 
symboliczne miejsce na tej Górze Parkowej i właściwie tyle. A on mówi, wie pan co, no ale ja to pisałem 
do Niemiec i prosiłem ich, żeby mi dali taką informację dotyczącą, czy w obozach jenieckich dla polskich 
oficerów, czy zachowały się jakieś informacje, listy związane z jeńcami polskimi, na których byłby 
major Wrzosek. I czekał pół roku, aż z Niemiec przyszła ta informacja, że nie ma takiej informacji. Ale 
dlaczego akurat tak? Dlatego, że jest jeszcze inna informacja mówiąca o tym, że czwartego września 
pod Kusiętami, to jest stacja kolejowa pod Częstochową, że jeden z majorów, który znał doskonale 
Wrzoska, spotkał Wrzoska, i że Wrzosek był ranny. A więc, że nie zginął pod Złotym Potokiem. A jeżeli 
tak, to znaczy, że został później zabrany do niewoli przez Niemców, a później jak opuścił niewolę nie-
miecką to udał się do Wielkiej Brytanii. To jest jak gdyby taka druga wersja. Natomiast proszę sobie 
wyobrazić, że mamy też w izbie pamięci [w Złotym Potoku], bo ja przekazałem ten dokument do 
muzeum naszego, przekazałem list siostry żony Wrzoska, która mieszkała w Radomsku. I ona pisze 
w listopadzie tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego roku do swojej siostry, z Radomska do 
Krakowa, że Janek zginął. Ona to określa może nawet, że nie pod Złotym Potokiem, ale pod Olsztynem.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J2_C_2
Symboliczny grób generała Wrzoska zlokalizowano na południe od zwartej zabudowy Zło-

tego Stoku, na wschód od ul. Kościuszki i Stawu Zielonego. W odległości ok. 140 m od wschodniego 
brzegu stawu, na wyniesieniu, nieopodal ścieżki biegnącej południkowo, zarejestrowano niewielką 
polanę (ok. 40 m2). W jej obrębie znajduje się pomnik z łupanego kamienia wapiennego z nieregular-
ną spoiną z zaprawy cementowej, na którym umieszczono tablicę z napisem o następującej treści:
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Ś[krzyż]P
MJR

JAN WRZOSEK
21 II 1895-3 IX 1939

OBROŃCA
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

KAWALER 
NAJWYŻSZYCH

ODZNACZEŃ
BOJOWYCH,

OLIMPIJCZYK Z BERLINA
POLEGŁ WALCZĄC
Z HITLEROWCAMI

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
SPOŁECZEŃSTWO GMINY JANÓW

Miejsce zdobią sztuczne kwiaty i znicze.

• Historia
Jan Wrzosek (ryc. 15) (ur. 21 lutego 1895 r.2 w Stawropolu na Kaukazie, zm. 3 września 

1939 r. pod Złotym Potokiem), major Wojska Polskiego, w wojnie obronnej 1939 r. dowodził 3 
batalionem 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, walczącym w składzie 7 Dywizji Piechoty pod 

2 Jako data urodzenia wskazywany jest także 6 marca 1895 r., np. w biogramie Jana Wrzoska opubliko-
wanym na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego [http://www.olimpijski.pl/pl/bio/2261,wrzosek
-jan.html]. Obie daty są poprawne: druga (Wrzosek urodził się w Stawropolu) przekazywana jest wg 
stylu juliańskiego, podczas gdy pierwsza – wg stylu gregoriańskiego. W latach 1800–1899 różnica 
w rachubie czasu między tymi porządkami wynosiła 12 dni.

Ryc. 15.
Major Jan Wrzosek
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dowództwem gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego, wybitny strzelec i popularyzator strzelectwa 
jako dyscypliny sportu, od 1927 r. zajmował czołowe pozycje w ogólnopolskich zawodach strze-
lectwa sportowego (broń długa i krótka). Jego największym osiągnięciem sportowym było 
zdobycie srebrnego medalu podczas mistrzostw świata we Lwowie w 1931 r. (karabin standard 
3x20 strzałów, 300 m – postawa klęcząc), uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 r., 
następnie trener polskiej kadry narodowej w strzelectwie, wysoko ceniony za determinację, od-
powiedzialność w pracy oraz przymioty charakteru. Karierę żołnierza zawodowego rozpoczął 
w armii carskiej, następnie był żołnierzem I Korpusu Wschodniego Józefa Dowbór-Muśnickiego 
oraz 4 Dywizji Strzelców gen. Lucjana Żeligowskiego, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Kawaler Orderu Virtuti Militari V kl. oraz Krzyża Walecznych (czterokrotnie). W odrodzonej 
Rzeczpospolitej Jan Wrzosek był oficerem w wielu jednostkach Wojska Polskiego – służył w Ło-
dzi, Słonimiu koło Baranowicz3, Zamościu, wreszcie w Lublińcu. Większość autorów piszących 
o mjr. Wrzosku uznaje, że zginął pod Złotym Potokiem w walce z Wehrmachtem jako dowódca III 
batalionu 74 GPP. Jednak w tych, wydawałoby się, ścisłych narracjach biograficznych pojawiają 
się odmienne szczegóły. Tak więc dowiadujemy się, że major zginął strzelając do niemieckiego 
czołgu z karabinu przeciwpancernego UR [Kunert, Walkowski 2005: 18]. Według Ewy Florek 
i Mirosława Zwolińskiego:

Po przybyciu do Złotego Potoka Wrzosek jako znakomity strzelec zajął stanowisko na wynio-
słej skale koło młyna Kołaczew [podkreślenie M.J.] z zadaniem powstrzymywania jednostek 
niemieckich zdążających szosą od strony Żarek. Na skutek zlokalizowania jego stanowiska przez 
wroga Wrzosek został trafiony w głowę [podkreślenie M.J.] ponosząc śmierć na miejscu [Florek, 
Zwoliński 2005: 282].

A. Siwiński widzi miejsce śmierci majora „w pobliżu skały z Niedźwiedzią Jaskinią 
[podkreślenie M.J.] (północny skraj rezerwatu Parkowe), na której umieszczony jest teraz skalny 
obelisk poświęcony temu wspaniałemu Polakowi” [Siwiński 2009a: 87]. 

Śmierć mjr. Wrzoska wykluczał początkowo wybitny historyk 74 GPP Jerzy Pelc- Piastowski, 
syn dowódcy 1 batalionu GPP mjr. Józefa Pelca. Twierdził on, że Wrzosek „w bitwie pod Złotym 
Potokiem dostał się wkrótce do niewoli niemieckiej i przebywał do końca wojny w Oflagu VII 
Murnau (Bawaria). W 1946 r. wrócił do kraju. Zmarł kilka lat później” [Pelc-Piastowski 2002: 
155]4. Inny autor zajmujący się amatorsko historią GPP – Marian Berbesz, zdaje się potwierdzać 
to przekonanie, obiecując jednak przedstawienie bardziej jednoznacznych dowodów w przyszło-
ści [Berbesz b.d.: 92–93]. Kontrowersje dotyczą również miejsca pochówku ciała Jana Wrzoska. 
W biogramie bohatera sygnowanym przez Polski Komitet Olimpijski czytamy, że major został 
pochowany w „mogile indywidualnej pod Złotym Potokiem”. Według A. Siwińskiego [Siwiński 

3 Nie zaś w Słoninie [Zwoliński 1992: 55] lub Słoninie k. Baranowic [Florek, Zwoliński 2005: 281].
4 W późniejszej jednak książce dotyczącej wrześniowych losów GPP, J. Pelc-Piastowski niezmiennie 

pisze o Wrzosku jako poległym pod Złotym Potokiem [Pelc-Piastowski 2013: 82, 108, 224]. Ciekawą 
ilustracją do tych kontrowersji biograficznych może być zapis dyskusji przeprowadzonej na temat 
śmierci mjr. Wrzoska na stronie: http://odkrywca.pl/zloty-potok-1939,171329.html [ostatni dostęp: 
kwiecień 2018 r.].
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2009a: 87, 90] Wrzosek spoczywa na cmentarzu w Złotym Potoku w mogile zbiorowej, wraz 
z ponad 100 żołnierzami 7 Dywizji Piechoty. Marian Berbesz przytacza potwierdzające ten stan 
rzeczy świadectwo Józefa Żmudzińskiego (wójta gminy Złoty Potok we wrześniu 1939 r.) z 6 
sierpnia 1945 r. [Berbesz b.d.: 92–93]. 

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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5. Złoty Potok (J2) – miejsce egzekucji na volksdeutschach (ryc. 16, 17, 18)

Ryc. 16.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 17.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J2_R13_KOM4
J.K.: W wojnę, Żarki obok są, w kierunku Myszkowa są Żarki. Tam była policja niemiecka. Oni 

mieli tu dozór w okolicy. I sołtys był taki Teperski [niezrozumiałe] i on woził tych niemieckich, jak to 
się nazywa ta policja, już nie wiem, jak to się nazywała. W każdym bądź razie najgorszy kat, jaki był 
na tym terenie, to był Szubert. I ten Szubert wydawał wyroki nieludzkie. Na ludziach, na partyzantach. 
Donosy były, bo różne ludzie byli tu. 

No i pan sobie wyobraża, partyzanci zrobili zasadzkę. Jak ten Szubert z tą policją jechał, bo 
to nie było samochodów, to jechał końmi. I wtedy wyszła z lasu partyzantka i zabiła tego Szuberta. 
Tego okrutnisia, co to był najgorszy. 

M.M.: On jechał sam? Bez jakiejś obstawy?
J.K.: Jeszcze z innymi, ale to była sztuka niesamowita. Wiadomo, że Niemcy byli uzbrojeni, a tu 

jedziesz koniem. I sołtys o tej zasadzce wiedział. Też się bał. Bo to wiadomo, czy trafi we mnie czy 
w pana? Tu jego córka żyje, to mogłaby panu opowiedzieć taką historię.

Ryc. 18.
Złoty Potok, miejsce egzekucji na volksdeutschach, widok od północy; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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nr inw.: KOM: J2_R13_KOM5; KOM: J2_R13_KOM6
J.K.: Donosy były, bo różne ludzie byli tu. Byli życzliwi, a drudzy byli nieżyczliwi, bo nawet 

przypadkowo tak przyszło, że jak przyszła wojna, to wprowadzili takich ludzi, jakichś obcych, do 
zamieszkania. Żeby donosiły. Jeden otworzył sklep, drugi piekarnię, a trzeci otworzył…, tam jakieś 
buty robił. 

M.M.: W Złotym Potoku czy w Żarkach?
J.K.: W Potoku. I ci ludzie mieli ucho, bo jak się przychodzi do sklepu, to sąsiadka mówi, ten 

to w partyzantce, a ten, to coś tam. I takie rozmowy były. I oni byli na podsłuchu. I oni donosili to 
wszystko Niemcom. I przez to bardzo dużo ludzi zginęło, tych co tu w lasach byli.

M.M.: A w którym miejscu znajdowały się w czasie wojny te sklepy, piekarnia? Wie pani?
J.K.: No, na przykład piekarnia była, co teraz przedszkole jest. W rynku. Tam była piekarnia, 

tam jeden z tych poznaniaków, bo to mówili poznaniaki, to takie folksdojcze były. Potem oni zginęli, 
potem zostali rozstrzelani ci kapusie. Rozstrzelali ich na Świętego Józefa, na tej ulicy, tam poprzecznej. 

M.M.: Jest jakoś to miejsce oznaczone?
J.K.: No w tej chwili, to nie. Ja to tam wiem, mniej więcej. To tak, na wprost mnie, na tamtej 

ulicy poprzecznej. Tam nie ma żadnego upamiętnienia.
M.M.: Tam jest jakiś plac czy to było na tej ulicy?
[…]
J.K.: No, nie wiem jak. Trudno powiedzieć, bo ja się urodziłam po wojnie, w czterdziestym 

piątym. Tylko z opowiadania to wiem.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J2_B_4
Badane miejsce znajduje się przy ul. św. Józefa 22, w obrębie prywatnej posesji ogrodzo-

nej betonowym płotem. Obszar jest zagospodarowany, na posesji widać zabudowę mieszkalno-
usługową z przełomu XX i XXI w. Brak możliwości przeprowadzenia szczegółowego rozpoznania 
terenu. W bezpośrednim sąsiedztwie zarejestrowano nieużytki z wysoką roślinnością trawiastą; 
najprawdopodobniej są to działki przeznaczone pod nową zabudowę.

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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6. Czepurka (J5) – wieś spalona przez Niemców (ryc. 19, 20, 21, 22)

Ryc. 19.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 20.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 21.
Czepurka, wieś spalona 

przez Niemców;  
widok od północy;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.

Ryc. 22.
Czepurka, wieś spalona 

przez Niemców;  
widok od południa;  

fot. M. Majorek,  
lipiec 2016 r.
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J5_R3,R4_KOM1
M.M.: A wspomniał pan jeszcze o spaleniu Czepurki podczas wojny. To było w czasie drugiej 

wojny światowej?
R.M.: Tu o spaleniu. To spalenie było tak, że to my tu byśmy uciekli stąd. Z wioski my uciekli, 

pojechali do lasa. […] Na Słomkowie my byli, bo tam świerki były, my je wepchli w wóz, bo to końmi, 
wepchli tam obsiedli my się tam, nie będą nas widzieć. Tyle co my się obstawili tam, te wozy my po-
wpychali tam, bo takie rajki były jak to w lesie, się wepchało ich na linie się tego i tak się wyjeżdżało. 
Ale tyle, co my dojechali tam, a tu wojsko jedzie. „Co wy tu robicie, uciekajcie, bo my tu jesteśmy, bo 
jak zobaczą was wojsko tak nas wszystkich wybiją, uciekajcie gdzieś dalej” – to uciekali my dalej. 
I uciekali my dalej, do Sierakowa. […] ale tam długo my nie byli, raz dwa to przeszło, przeszli te Niemce 
i my wracali z powrotem. Tutaj ten koniec był spalony [pokazuje na tę część Czepurki w kierunku 
końca wsi, w kierunku Lusławic], tam tylko parę domów się zostało i tak było.

M.M.: To były specjalnie podpalone? Czy były jakieś walki?
R.M.: Nie, to nie była walka, tylko chodzili Niemce i szukali, żeby gdzieś wojska nie było, nie? 

No to jak tam tego, co jemu przeszkadza, strzelił sobie, i zapaliło się, i gotowe.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J5_B_1
Wieś w typie ulicówki o zwartej, obustronnej zabudowie. W części północnej występują 

budynki, które można datować od lat siedemdziesiątych XX w. do początków XXI w. W części cen-
tralnej i południowej brak wyróżniających się obiektów z XXI w. Uchwycono ponad 15 obiektów 
ustawionych dłuższą osią na linii wschód-zachód, czyli ścianą szczytową do drogi (prawdopodobnie 
jest to zabudowa najstarsza). Większość budynków wykonana została z kamienia, choć widocz-
ne są liczne ślady napraw, podczas których wykorzystywano betonowe pustaki. Nie zauważono 
zabudowań drewnianych, co pozwala przypuszczać, że dawna zabudowa wsi spłonęła.

• Historia
Wsie obecnej gminy Janów wiele wycierpiały w obu wojnach światowych XX w. W pierwszej 

wojnie spalone zostały: Piasek, Siedlec, Czepurka, Zagórze, Lusławice, Żuraw, Okrąglik, Lipnik 
i Skowronów. W związku z tym ich mieszkańcy, jeszcze kilka lat po zakończeniu wojny (1921 r.), 
podejmowali uciążliwe starania o pomoc finansową państwa w pozyskaniu drewna i cementu na 
odbudowę domostw i budynków gospodarczych [APCz 1919–1929: 20]. 

W 1926 r. mieszkańcy wsi Siedlec i Skowronów, z powodu zniszczenia ich gospodarstw 
w czasie działań wojennych w 1914 r., ubiegali się o pomoc Sejmiku Powiatowego w wybudowaniu 
studni artezyjskich [APCz 1919–1929: 44].

Nie dotarto do dokumentacji archiwalnej, która potwierdzałaby zniszczenia wsi Czepurka 
podczas II wojny światowej. Do sytuacji tej odnoszą się uwagi sformułowane niżej, w komentarzu 
dotyczącym spalenia wsi Lgoczanka.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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7. Lusławice (J6) – miejsce rozstrzelań (ryc. 23, 24, 25) 

Ryc. 23.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 24.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J6_R1,R2,R3_KOM1
Na podwórku chrzestnej pani Małgorzaty Ossyry podczas wojny ustawiono do rozstrzela-

nia kilkudziesięciu mężczyzn. Sama rozmówczyni opowiada: „Wujkowi Jackowi przystawili broń 
do głowy, życie mu uratowała jego matka”. Informacje te przekazała pani Małgorzacie jej mama.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J6_B_1
Miejsce zlokalizowano na południe od posesji oznaczonej nr 32, po południowej stronie 

drogi. Obszar, o powierzchni ok. 200 m2, w rzucie poziomym przyjmuje kształt czworokąta. Obecnie 
jest nieużytkiem porośniętym bujną roślinnością trawiastą i krzewami. Od strony północnej jest 
ogrodzony płotem drewnianym wspartym betonowymi słupami, od strony zachodniej siatką, od 
strony wschodniej kamiennym ogrodzeniem. Brak możliwości przeprowadzenia dokładniejszego 
rozpoznania.

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

Ryc. 25.
Lusławice,  

miejsce rozstrzelań;  
widok od północy;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.
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8. Okrąglik (J6) – miejsce wybuchu samochodu z amunicją (ryc. 26, 27, 28, 29)

Ryc. 26.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 27.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 28.
Okrąglik, miejsce wybuchu 

samochodu z amunicją, 
widok od wschodu;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.
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Ryc. 29.
Okrąglik, miejsce wybuchu 

samochodu z amunicją, 
widok północy;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J6_R8_KOM1
Na drodze obok lasu podczas II wojny światowej wybuchł samochód z amunicją. Respon-

dentka będąc dzieckiem znajdowała pozostałości amunicji. Rodzice pani Danuty zabronili jej się 
nimi bawić. Znajdował się tam stary las, który został wykarczowany około trzydzieści lat temu. 
Na jego miejscu został posadzony nowy las. Rozmówczyni podała nam informację, że na tym 
obszarze również saperzy zajmowali się rozbrajaniem niebezpiecznych materiałów.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J6_B_4
Najprawdopodobniej na wschodnim skraju wsi, przy torach kolejowych. znajduje się miej-

sce wysadzenia samochodu. Teren przy torowisku jest przekształcony, porośnięty trawami. Brak 
wyraźnych nierówności, fragmentów pojazdów. W odległości ok. 20 m na północ od torowiska 
powierzchnię terenu skrywa gęsty, sosnowo-brzozowy młody las z bujnym runem. 

Badaniom nieinwazyjnym towarzyszyła jedna z mieszkanek Okrąglika, która wskazała 
także teren, na którym odnajdywała w dzieciństwie łuski; jest to obszar obecnie zagospodaro-
wany, leżący naprzeciwko starego dębu rosnącego na skraju lasu.

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.



Diagnoza miejsc

9. Dziadówki (J8) – leśniczówka wraz ze stodołami – miejsce ukrywania się ludzi 
(ryc. 30, 31, 32, 33) 

Ryc. 30.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 31.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 32.
Dziadówki,  

krzyż w pobliżu  
leśniczówki – miejsca  

ukrywania się ludzi,  
widok od północy;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.

Ryc. 33.
Dziadówki, leśniczówka 

wraz ze stodołami  
– miejsce ukrywania się  

ludzi, widok od południa; 
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J1_R4_KOM2
A.S.: […] To tylko wiem, że jak już przyszli Niemcy, to uciekali ludzie, do lasu się chowali. Kto 

mógł, to uciekał do lasu. […] Moja mama też uciekała z nami do lasu. Kawałek jakiś, tam dwa, trzy 
kilometry, tam była leśniczówka i tam się wszyscy chowali. W leśniczówce. 

K.H.: A tam ludzie długo się zazwyczaj ukrywali?
A.N.: […] Na kilka dni się szło, dopóki się nie uspokoiło, potem ludzie wracali.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J8_B_1
Budynki główne leśniczówki są najprawdopodobniej murowane, z nowymi elewacjami 

i poszyciami dachowymi. Dłuższą osią ustawione na linii wschód-zachód. Obiekty te znajdują się 
po południowej stronie ścieżki leśnej, natomiast po stronie północnej zarejestrowano kompleks 
edukacyjno-turystyczny (m.in. drewniane domki letniskowe) i krzyż drewniany, którego dolna 
część znajduje się w metalowej obejmie i w obstawie kamiennej o wymiarach 2,8 m x 2,8 m. 
Drewno jest nowe. Najprawdopodobniej najstarszym elementem jest figura ukrzyżowanego 
Chrystusa umieszczona na krzyżu. Wysokość krzyża wynosi około 2,5 m. Nieopodal, na rozstaju 
dróg, zauważono stary dąb, liczący powyżej 120 lat. W północnej części kompleksu rośnie młody 
las. Tam też zarejestrowano drewniany budynek stanowiący magazyn sprzętu leśnego, tablice 
informacyjno-edukacyjne, przykładowe ptasie budki lęgowe. Brak reliktów starszej architektury.

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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10. Ponik (J8) – miejsce zestrzelenia niemieckiego samolotu (ryc. 34, 35, 36)

Ryc. 34.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 35.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J8_ R15,R16,R17,R18,R19_KOM6_AUDIO2
M.S.: […] Niemcy są tutaj pochowani.
K.H.: Ale to jest zaznaczone?
M.S.: A skąd, nawet trzy lata temu to przyjechali jacyś, jakaś rodzina, która poszukiwała. 

Bo tutaj faktycznie taki lotnik był zestrzelony, tam leżał, a tam taka gruszka była, to tam zestrzelili 
jakiś samolocik.

K.H.: Ale to tam zakopany został?
M.S.: Nie, Mizgała był wójtem, zebrał tych chłopaków, porozbierali ich, tak tylko wszystko 

sztywne, bo to mróz był, i na wozie tam chyba z dziesięciu zawieźli, dół był wykopany i zakopali.
K.H.: A byłby pan w stanie wskazać takie miejsce?
M.S.: No tam jest nowy las taki zasadzony, pofatyguję się tam, bo chodziliśmy tam na grzyby, 

bo ten dół się potem zapadł tam, a ze trzy lata temu przyjechali i kopali tam. Koparkę nawet taką 
niedużą, akumulatorową przywieźli i kopali. No i ten stryjek tam, Uciepla, on przy tym był, ale on mi 
dosyć sprzecznie mówił. No to kopali, kopali, kopali dół i zakopali, ani kości. […] 

Ryc. 36.
Ponik, miejsce zestrzelenia niemieckiego samolotu, widok od wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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K.H.: Teraz to ja się zainteresowałam, gdzie ten samolot spadł wtedy, i dlaczego?
M.S.: A no to tak gdzieś, jak tam tej gruszki nie ma.
K.H.: Ja mam mapę, może mi pan na mapie pokazać.
M.S.: A to niedaleko, jak Wit zaczął stawiać, to tam taka gruszka była, przy drodze, tutaj jakby 

tak Dębową jechać. Tutaj jak Józefowska miała ten plac, to takie potężne gruszki miała, i tutaj gdzieś 
w tym miejscu.

K.H.: To skąd pan wie, że w tym miejscu?
M.S.: No to tyle, co mi ojciec opowiadał. […] jeszcze ojciec mówi, taki kożuch miał elegancki, 

biały, buty. Pościągali wszystko, bo to była bieda, nie było butów, a kożuch miał taki lotniczy biały.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J8_B_2
Badane miejsce znajduje się przy ul. Dębowej, w odległości około 60 m od skrzyżowania 

z ul. Kielecką, w obrębie prywatnej posesji częściowo ogrodzonej drewnianym płotem. Zareje-
strowano dawny sad (pojedyncze drzewa owocowe) oraz bujną roślinność trawiastą i chwasty. 
Brak możliwości przeprowadzenie szczegółowego rozpoznania terenu.

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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11. Apolonka (J8) – pierwszy dom murowany – miejsce schronienia dla partyzantów
(ryc. 37, 38, 39)

Ryc. 37.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 38.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J8_R7_KOM2
M.S.: I tu był jedyny dom murowany na tej wsi. I partyzantka miała się tam, gdzie się schować 

[badacz prosi o wskazanie palcem i robi zdjęcie]. No i ja go musiałem rozebrać, no, bo to była ruina, 
nie? 

K.H.: I skąd pan wie, że tam się kryli partyzanci?
M.S.: No bo tutaj ludzie o tym mówili. Jak się tu sprowadziłem i zobaczyli, że burzę dom, który 

tu był murowany, z kamienia, no to powiedzieli, że się tu partyzantka za tym kryła.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J8_B_4
Brak możliwości przeprowadzenie szczegółowego rozpoznania terenu. Posesja prywatna.
W trakcie rozpoznania terenu ekipa archeologów spotkała mieszkańca wsi, który w po-

bliskim lesie wskazał domniemane miejsce pochówku polskiego partyzanta z czasów II wojny 
światowej, rozstrzelanego po samowolnym oddaleniu się z posterunku. Wskazana lokalizacja 

Ryc. 39.
Apolonka, pierwszy dom murowany, miejsce schronienia dla partyzantów, widok od północy; fot. M. Majorek; listopad 2016 r.
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znajdowała się tuż przy leśnej drodze w pobliżu pnia dębu o średnicy około 1 m (ryc. 40–43). Pień 
ten oddalony był o 4,5 m w kierunku północnym od skraju drogi. Okolica porośnięta była młodymi 
drzewami. W celu ustalenia precyzyjnej lokalizacji mogiły podjęte zostały prace archeologiczne 
metodą wykopów sondażowych, wspomagane przeszukiwaniem terenu z użyciem wykrywacza 

Ryc. 40.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 41.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda



Diagnoza miejsc

Ryc. 42.
Plan sytuacyjny, stan. Apolonka Las, gm. Janów; oprac. W. Duda
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Ryc. 43.
Apolonka Las, gm. Janów,  

wykop nr 8 po zakończeniu  
eksploracji, widok od 

 strony zachodniej;  
fot. K. Wiliński;  
listopad 2016 r.
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metali5. Po wstępnym oczyszczeniu terenu z gęstej roślinności wytyczono wykop nr 1 o wymiarach 
1 m x 4 m na osi północ-południe, prostopadle do drogi. Na głębokości 90 cm osiągnięto calec, 
stratygrafia terenu nie wskazywała na jakąkolwiek działalność człowieka. W celu dokładniejszego 
sprawdzenia terenu, wytyczono w bezpośrednim sąsiedztwie 11 kolejnych sondaży o wymiarach 
1 m x 1,5 m oraz jeden o wymiarach 1,5 m x 4 m, uzyskano jednak podobne rezultaty. jak przy 
badaniu wykopu nr 1. Dodatkowo wykonano serię 19 odwiertów otaczających półkolem bada-
ne stanowisko. Nie wykazały one jednak anomalii mogących świadczyć o ingerencji człowieka. 
Wspomniany mieszkaniec opowiadał, że miejsce to pokazywał mu, jeszcze jako dziecku, dziadek. 
Nie wykluczał, że mogło się ono znajdować przy innej krzyżówce lasu.

Ten sam rozmówca wskazał także obszar lasu, oddalony o około 150 m na południowy 
wschód od miejsca domniemanego pochówku partyzanta, gdzie rozrzucone były nieokreślone 
fragmenty metalowe. Przedmioty te zalegały na powierzchni ziemi, zaledwie częściowo przy-
kryte były ściółką leśną, co wskazywać może, że zostały wcześniej wykopane i porzucone przez 
pojawiających się na tym terenie nielegalnych poszukiwaczy zabytków, wykorzystujących wykry-
wacz metali. Znalezione fragmenty pierwotnie były elementami dwóch brytyjskich zasobników 
zrzutowych – CLE Container MKIII (ryc. 44, 45). Zasobniki tego typu produkowane były w czasie 
II wojny światowej, a w nowocześniejszych wersjach aż do połowy lat 80. XX w. Ich wymiary 
w podstawowej wersji to: długość – 1680 mm, szerokość – 375 mm [Les containers…, Military Pal-
lets…]. Wolno sądzić, że odkryte zabytki są reliktami zasobników, w których alianci zrzucali na 
teren lasów janowskich pomoc dla oddziałów Armii Krajowej. Jedna z takich akcji o kryptonimie 
„Freston” [zob. poniżej – poz. 15. Hucisko (J10) – radiostacja u pana Kozy] miała mieć miejsce na 
zrzutowisku „Ogórek”, na polach wsi Bystrzanowice (N50S41’00”, E19S31’40”), około 5 km na 
południowy wschód od miejsca odkrycia wspomnianych fragmentów. W nocy z 22 na 23 listo-
pada 1944 r. samolot pilotowany przez Henryka Jastrzębskiego dokonał zrzutu 14 zasobników 
i 12 paczek nad placówce zapasowej „Ognicha”, wybranej ze względów pogodowych, oddalonej 
o około 7 km na północy zachód od „Ogórka” [Durka 2007: 105–108]. Miejsce to położone jest więc 
w bezpośrednich okolicach odnalezionych szczątków. Kolejne zrzuty 14 lub 15 lub zasobników 
i 3 paczek oraz samej Brytyjskiej Misji Wojskowej w Polsce „Freston” odbyły się w nocy z 26 na 
27 grudnia 1944 r., tym razem na „Ogórku” [Pospieszalski 2002; Durka 2007: 108–110]. Dobrą 
ilustracją tych wydarzeń jest wspomnienie kpt. Anthony’ego N. Currie (nazwisko polskie: Antoni 
Pospieszalski), członka wspomnianej misji:

Wylecieliśmy z Brindisi o godz. 16.00 i ok. godz. 22.00 wylądowaliśmy na placówce pod Często-
chową w odległości 10 km od m. Żarki, leżącej na terenie włączonym do Reichu. Przy skoku każdy 
miał swoją przygodę. Wszyscy moi towarzysze trochę się potłukli. Ja wylądowałem gładko, ale na 
zupełnym odludziu. Jak się potem okazało, wyskoczyłem o parę sekund za wcześnie i oczywiście 
na moje wołanie „Michał” odpowiedziało głuche milczenie i szum pobliskiego lasu. Noc była piękna, 
księżycowa. Zmarznięta ziemia lekko przykryta warstwą śniegu.

5 Badania przeprowadzone zostały na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
zabytków w Katowicach, Delegatury w Częstochowie w dniach 20–22 lipca 2016 r. oraz 11–13 
listopada 2016 r. pod kierunkiem dra Olgierda Ławrynowicza przez mgra Adama Góreckiego oraz 
grupę studentów archeologii UŁ.
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Zarzuciwszy spadochron na plecy poszedłem po grudzie, aż napotkałem grupę chłopców ze wsi, 
których zwabił warkot samolotu. Przy ich pomocy zorientowałem się w terenie, który dobrze znałem 
z mapy i już bez trudności, po pół godzinie znalazłem się na placówce. Przeklinałem sandwicze, 
którymi opchałem się na zapas w samolocie, gdyż w pobliskim folwarku czekało na nas prawdziwe 
polskie przyjęcie, befsztyki i monopolowa wódka. Przekonaliśmy się wówczas, że noc pod okupa-
cją była polska. Nasi gospodarze zupełnie nie przejmowali się tym, że w o 5 km odległym Złotym 
Potoku stało 50 żandarmów, a w Żarkach jakieś 80 SS-manów. Dowódcą placówki i naszej ochrony 
w liczbie ok. 40 ludzi był ppor. „Twardy” – istotnie twardy żołnierz i przy tym zawzięty socjalista. 
Około północy poszliśmy na nocleg do wsi Kacze Błoto odległej o 5 km [Pospieszalski 2002].

Ryc. 44.
Fragmenty zasobników 
zrzutowych odkrytych  

w pobliżu stan. Apolonka 
Las w lipcu 2016 r.;  

oprac. O. Ławrynowicz,  
M. Majorek, M. Rak
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• Historia
Lasy w okolicach Złotego Potoku i Janowa były terenem intensywnej działalności partyzan-

ckiej. To tutaj m.in. działał oddział partyzancki dowodzony od czerwca 1943 r. przez por. Jerzego 
Kurpińskiego, ps. „Ponury”. Jesienią 1943 r. liczył on ok. 50 żołnierzy operujących z baz i biwaków 
w Złotolasach, Stawkach za Mstowem, Hucisku, Sierakowie, Lisiej Górze, Lgoczance i Bystrzano-
wicach. Według żołnierza „Ponurego” Andrzeja Rubaszkiewicza (ps. „Tarzan”), oddział posiadał 
radiostacje w Lipniku i Bystrzanowicach. Być może także wskazane miejsce, tak niedalekie od 
Bystrzanowic i Huciska, należy włączyć do miejsc pobytu partyzantów „Ponurego” [Rubaszkie-
wicz b.d.: 1–2]. We wrześniu 1944 r. partyzanci „Ponurego” zaatakowali niemiecki Liegenschaft 
w Janowie, na krótko opanowując całą miejscowość. Jerzy Kurpiński miał wówczas wygłosić do 
mieszkańców miasteczka przemówienie patriotyczne [Zieliński 2004: 147–148].

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

Ryc. 45.
Brytyjski zasobnik  

zrzutowy typu  
CLE Container MKIII
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12. Złoty Potok (J8) – okolice pałacu Raczyńskich – zbiorowa mogiła Niemców
(ryc. 46, 47, 48, 49)

Ryc. 46.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 47.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 48.
Ponik, zbiorowa mogiła 

Niemców, okolice  
pałacu Raczyńskich,  

widok od zachodu;  
fot. M. Majorek;  
listopad 2016 r. 
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Ryc. 49.
Ponik, zbiorowa mogiła 

Niemców, okolice  
pałacu Raczyńskich,  

widok od północy;  
fot. M. Majorek;  
listopad 2016 r.
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J8_ R15,R16,R17,R18,R19_KOM8_AUDIO3
A.M.: Nieodnaleziona zbiorowa mogiła. 
K.H.: Tutaj na Poniku?
K.K.: Tak. 
A.M.: Znaczy powiem tak. Ta mogiła była już szukana. To miejsce próbował wskazać, no 

wskazał mniej więcej tylko, że no jakoś nieskutecznie, już nieżyjący Lucjan Plucia. Bo on pamiętał jak 
w trakcie wkraczania tutaj w styczniu czterdziestego piątego roku wojsk rosyjskich, byli tutaj Niemcy 
pojedynczo gdzieś znajdywani w polach. Od razu byli zabijani. Niektórych tam znaleziono. No ale pan 
Lucjan Plucia bardzo się wzruszał, jak o tym opowiadał, bardzo płakał po prostu przy tym. Zresztą 
to może kwestia wieku, pod koniec taki się wrażliwy zrobił. […] Znaczy jemu bardzo zależało, żeby 
to miejsce znaleźć. Żeby tych ludzi, bo on pamięta, że byli wśród tych ludzi też bardzo młodzi ludzie. 
Mówił, że niektórzy, on podejrzewał, że niektórzy to byli ludzie ze Śląska. No może Polacy nawet de 
facto strzelali do…

K.H.: A gdzie to mniej więcej miałoby być?
A.M.: Znaczy to jest już w zasadzie na gruntach Złotego Potoka. Tak na styku Ponika, ze Złotym 

Potokiem, koło muru. Na rogu muru zespołu parkowo-pałacowego. Ja to miejsce mniej więcej mogę 
wskazać, bo byłem przy tym, jak pan Lucjan pokazywał to. I tam już taka fundacja Pamięć, czy nie-
miecka taka fundacja próbowała [szukać], oni mają pieniądze na poszukiwanie grobów niemieckich. 
Tutaj na terenie gminy kilka takich grobów znaleźli. Tych żołnierzy niemieckich zabitych w trzydzie-
stym dziewiątym roku na przykład zabrali na cmentarz. Tam gdzieś na terenie Śląska. Natomiast 
próbowali, szukali nawet jakimś sprzętem, no bo tam, nie wiem kilkanaście, kilkadziesiąt osób tam 
jest. Trudno jest mi do końca powiedzieć, ile tych osób. […] Ojciec pana Lucjana Pluci był sołtysem 
wtedy. Jemu kazali zorganizować wóz, wozy wziąć od chłopów i zebrać tych pozabijanych po wsi. Nie 
wiem czy tylko w Poniku, czy w Janowie też. W każdym bądź razie, żeby ich wziąć zakopać. A że to 
był styczeń, a że to był mróz, no to ten grób był płytki. I mi opowiadał, że to łatwo będzie znaleźć, bo 
to grób płytki, a później jeszcze na wiosnę to wszystko siadło, to jeszcze tam kamienie były jeszcze 
wrzucane, bo to się takie zagłębienie zrobiło. Szukali tylko być może, no nie wiem, być może za blisko 
muru. No pan Lucjan to był pewny. 

[…]
A.M.: Na pewno tam ten grób jest, tylko to jest kwestia promienia szukania. I to jest taka 

jedna historia. Ponieważ pan Lucjan bardzo chciał, żeby tych ludzi pochować normalnie. Traktuje, że 
to jest, no zresztą zgadzam się z tym, że niezależnie od tego, jak to nawet źli ludzie byli, no to jednak 
groby powinny być szanowane.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J8_B_5
Najprawdopodobniej badane miejsce znajduje się po zewnętrznej stronie muru ogrodzenia 

założenia pałacowo-parkowego, w jego północno-wschodniej części. Obecnie teren porośnięty jest 
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bujną roślinnością. Na powierzchni gruntu widoczne są liczne, nieregularne, niewielkie zagłębienia 
i wyniesienia. Brak innych wskazówek potwierdzających lokalizację mogiły.

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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13. Lgoczanka (J9) – wieś spalona w czasie II wojny światowej przez Niemców 
(ryc. 50, 51, 52, 53) 

Ryc. 50.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 51.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 52.
Lgoczanka, wieś spalona  

w czasie II wojny światowej 
przez Niemców,  

widok od zachodu;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.

Ryc. 53.
Lgoczanka, wieś spalona  

w czasie II wojny światowej 
przez Niemców,  

widok od wschodu;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.
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• Etnografia
nr. inw.: J9_R19_KOM3
Między rokiem 1939 a 1945 wieś ta została doszczętnie spalona przez wojska niemieckie. 

Do 1975 r. wieś ta nazywała Ligoczanka, aż ktoś z jej władz lub władz gminy zmienił jej nazwę.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J9_B_2
Wieś w typie ulicówki o zabudowie obustronnej, pierwotnie najprawdopodobniej rzędów-

ka. W części północnej występują drewniane budynki o starszej metryce, liczące powyżej 50 lat. 
Są to obiekty o charakterze zarówno mieszkalnym, jak i gospodarczym. Ustawione równolegle 
do osi drogi. Przykryte niesymetrycznymi, dwuspadzistymi dachami z poszyciem eternitowym. 
Dachy budynków gospodarczych charakteryzują się niskim osadzeniem. Zarejestrowano liczne 
naprawy obiektów przy użyciu współczesnych materiałów budowlanych. Zdecydowaną większość 
południowej zabudowy wsi pochodzi z przełomu XX i XXI w.

Jeden ze starszych obiektów przykuł szczególną uwagę badaczy ze względu na wyróż-
niającą się technikę wykonania, surowiec i stan zachowania. Drewniany budynek o konstrukcji 
zrębowej postawiono na ceglanym fundamencie. Najprawdopodobniej zachowała się oryginalna 
stolarka okienna.

• Historia
W okresie okupacji hitlerowskiej charakterystycznym typem akcji eksterminacyjnych na 

wsi polskiej były pacyfikacje. Należy przez nie rozumieć całkowite lub częściowe niszczenie wsi 
przy użyciu przemocy zbrojnej oraz dokonanie gwałtu na jej ludności, polegającego na wymordo-
waniu wszystkich mieszkańców lub niektórych osób, wysiedleniu całkowitym lub częściowym, 
a także zrabowaniu całkowitym lub częściowym inwentarza żywego i martwego [Fajkowski, 
Religa 1981: 16–18]. 

Na ziemi częstochowskiej pierwsze pacyfikacje miały miejsce już w początkowej fazie pol-
skiej wojny obronnej. Zakresem represji odznaczają się zwłaszcza akcje Wehrmachtu w Parzymie-
chach (1–2 września 1939 r.), Zimnowodzie (1 września 1939 r.), Kruszynie (4 września 1939 r.), 
Kajetanowicach (5–6 września 1939 r.) [Fajkowski, Religa 1981: 67–70, 76, 79–80]. W następnych 
latach, w związku z rozwojem ruchu oporu, pacyfikacje realizowane były w wyniku przyjęcia 
zasady odpowiedzialności zbiorowej. Ich przykładem mogą być niemieckie akcje w Bichniowie 
(23 września 1943 r.), Czechu (6 litego 1944 r.), Patrzykowie (4 października 1944 r.), Przyrowie 
(8 stycznia 1945 r.) [Fajkowski, Religa 1981: 82–86]. W syntezie historycznej, poświęconej zbrod-
niom hitlerowskim na wsi polskiej w latach 1939–1945, wymieniono dla dawnego województwa 
częstochowskiego 47 akcji eksterminacyjnych okupanta [Fajkowski, Religa 1981: 87–89]. Nie ma 
wśród nich danych o spaleniu Lgoczanki, Czepurki, rozstrzelaniach w Janowie i Lusławicach. Brak 
też informacji o pacyfikacji w końcu 1944 r. (?) podjanowskich wsi Bystrzanowice, Sokole Pole, 
Teodorów, Konstantynów, Skrajnica i Bolesławów. W czasie tych ostatnich wydarzeń w obronie 
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represjonowanej ludności wymienionych wsi stanęła grupa BCh „Mietka” [Grządzielski, Marczyk 
1983: 78]. Sądzić zatem należy, że nie posiadamy jeszcze dokładnego obrazu sytuacji wsi często-
chowskiej w okresie okupacji.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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14. Lgoczanka (J9) – miejsce rozbicia samolotu (ryc. 54, 55, 56, 57)

Ryc. 54.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 55.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 56.
Lgoczanka,  

miejsce rozbicia samolotu, 
widok od południa;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.

Ryc. 57.
Metalowe fragmenty  

samolotu odkryte  
na wskazanym przez  

rozmówców polu we wsi 
Lgoczanka, w trakcie badań 

nieinwazyjnych obiektu;  
fot. O. Ławrynowicz;  

listopad 2016 r.
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• Etnografia
nr inw.: J9_R4_KOM1
Podczas wojny rozbił się tam samolot. Właściciel powiedział, że jeszcze do tej pory znajdują 

tam szczątki samolotu.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J9_B_4
Archeologiczne rozpoznanie terenu w sezonie letnim, ze względu na uprawny charakter ba-

danego miejsca, nie potwierdziło lokalizacji rozbicia samolotu. Jesienią wznowiono poszukiwania. 
Na świeżo spulchnionym polu zarejestrowano pojedyncze, fragmenty metalowych przedmiotów, 
które wstępnie zinterpretowano jako szczątki samolotu.

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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15. Hucisko (J10) – radiostacja u pana Kozy (ryc. 58, 59, 60)

Ryc. 58.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 59.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J10_R8,R10,R11_KOM5
Z.J.: W pierwszym domu u Kozy radiostacja tu była w czasie drugiej wojny światowej. Tu musieli 

mieć radiostację. Cały punkt dowodzenia.
A.S.: W pierwszym domu?
Z.J.: Tak.
A.G.: W tamtą stronę.
Z.J.: Od tamtej strony.
A.G.: Czyli dwunastka na domu.
[…]
Z.J.: Tak. Tu był cicho, spokojnie było, no to mieli partyzanci tutaj taki punkt zaczepienia.

nr inw.: KOM: J1_R4_KOM3
A.S.: W Potoku to przecież działała partyzantka. Tutaj dużo ludzi było, tych komendantów 

w Żarkach, tu niedaleko Żarki są [pokazanie na mapie]. I tam też dużo, bo w tych lasach były takie 

Ryc. 60.
Hucisko, radiostacja u pana Kozy, widok od południa, fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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wieże, jak w Hucisku, tu była cała [zająknięcie], mieszkał taki pan, którego też znałam i on miał, tam 
było spotkania wszystkich partyzantów tu w Hucisku.

K.H.: W Hucisku?
A.S.: [niezrozumiałe słowo] To była taka wieś zabita dechami, ale…
K.D.: Taka kwatera?
A.S.: Tak, tak.
K.H.: Ale to był jakiś taki dom?
A.S.: To było w jego domu, tylko to było tak, tam są piękne duże lasy i tam mieli bardzo dobre 

schronisko przed Niemcami. Bo Niemcy się tam nie dostali, bo to było od trasy daleko. I oni w ogóle 
tam mieli stację nadajnikową taką. Także tutaj w Hucisku.

[…]
K.H.: I gdzie by to dokładnie było? I czy ten budynek stoi jeszcze?
A.S.: [zająknięcie] Ten dom to stoi jeszcze, bo tam mieszkają. […], bo tam nie wiem kto tam 

obecnie mieszka, bo syn i córka to wyszli w świat, jedna pani z tego domu to jest naszą lekarką byłą.
K.H.: A pani byłaby w stanie wskazać, który to był dom? [pokazuje na mapę]
A.S.: Ja tam byłam, ale to bardzo dawno, i ja nie wiem, w którym to domu, ale człowiek nazy-

wał się Koza, nazwisko.
K.H.: Koza?
A.S.: Tak. Koza, bo znam, bo oni tam mieli miód i myśmy tam kupowali miód.
K.H.: Czyli to był taki jakby główny przedstawiciel.
A.S.: No tak, tam, tą łączność z tymi, z tą partyzantką, prawda? […] tam było bardzo dobre 

miejsce, bo w takiej jakby puszczy. Wokoło lasy, dróg nie było takich jak tera, bo tam przecież są już 
drogi zrobione, a przedtem to były takie głusze.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J10_B_1
W badanym miejscu zarejestrowano budynek mieszkalny, murowany (kamień i cegła), 

w rzucie poziomym na planie prostokąta, kryty dwuspadowym dachem z eternitowym poszy-
ciem. Dłuższą osią ustawiony na linii północny-wschód – południowy-zachód. W większości nie 
zachowała się oryginalna stolarka okienna (część wymieniona została na okna plastikowe). Od 
strony zachodniej znajduje się główne wejście do budynku i jedyne okno z drewnianą okiennicą. 
Na ścianie wschodniej brak otworów okiennych i drzwiowych. Na tyle posesji, po stronie północ-
nej, znajdują się 2 obiekty: drewniana stodoła i murowany budynek gospodarczy. Dachy obu są 
kryte eternitem. W części zachodniej znajduje się niewielki budynek o nieokreślonym charakterze, 
z blaszanym poszyciem dachu. Posesja od strony zachodniej otoczona jest drewnianym płotem 
i siatką. Budynki są nadal zamieszkane i użytkowane.
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• Historia
Lasy otaczające wieś Huciska dostarczały schronienia oddziałowi AK dowodzonemu przez 

Jerzego Kurpińskiego, ps. „Ponury”. Z oddziałem współpracował jeden z miejscowych gospodarzy, 
świetnie znający realia terenowe, Jan Koza, ps. „Dąb” (1921–1999). Wydaje się, że właśnie na jego 
posesji zlokalizowano radiostację partyzancką – niezbędną dla skuteczności i wagi prowadzonych 
tutaj akcji konspiracyjnych.

W rejonie Bystrzanowice–Huciska (Kacze Błoto) został w nocy z 26 na 27 grudnia 1944 r. 
przyjęty zrzut pięcioosobowej brytyjskiej misji wojskowej (krypt. „Freston”). Akcja była zabez-
pieczana przez oddział AK dowodzony przez por. Stanisława Wencla „Twardego” [Jasiak 2010: 11]. 
Z inicjatywy Jana Kozy, na południe od Huciska, na skraju lasu Malnik, w rejonie uroczyska leśnego 
Koziny Brzyzek, w latach dziewięćdziesiątych postawiono 3 krzyże poświęcone kpt. Jerzemu 
Kurpińskiemu, ps. „Ponury” (zm. 1955 r.), por. Zdzisławowi Heneczkowskiemu, ps. „Szeruda” (zm. 
1944 r.) i por. Aleksandrowi Szczepańskiemu, ps. „Kier” (zm. 1945 r.) [Siwiński 2004: 4].

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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16. Bystrzanowice (J10) – dawniej – kapliczka, przy której byli pochowani Polacy
(ryc. 61, 62, 63)

Ryc. 61.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 62.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J9_R1_KOM1
E.S.: Gdzie znajduje się takie miejsce ważne dla tutejszej społeczności?
J.P.: No to mówię, na moim placu była kapliczka taka, tu się schodzili, śpiewali, modlili. Tu byli 

pochowani Polacy.
E.S.: Przy tej kapliczce?
J.P.: Był krzyż. Tak. […] Najpierw tu był krzyż i później zrobili kapliczkę. I z całej wioski się 

schodzili i kawalery, i panny, i starsi, no i odprawiali majówkę.
E.S.: I skąd pani wie o tym miejscu?
J.P.: No przecież ja pamiętom. No i tu byli pochowani Polacy przy tym krzyżu we wojnę, 

w czterdziestym czwartym roku. Byli zabici, no i nie zawieźli ich na cmentarz, tylko ich tu pochowali, 
a później dopiero ich stąd zabrali na cmentarz partyzanci.

Ryc. 63.
Bystrzanowice, kapliczka, przy której byli pochowani Polacy, widok od zachodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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• Archeologia
nr inw.: KOO: J10_B_3
Badane miejsce znajduje się przy posesji nr 57 w Bystrzanowicach, w obrębie prywatnej 

działki ogrodzonej drewnianym płotem. Teren znajduje się pomiędzy dwoma domami. Na po-
wierzchni zarejestrowano roślinność trawiastą i chwasty. Brak możliwości przeprowadzenia 
szczegółowego rozpoznania terenu.

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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Społeczność żydowska

Władysław Bartoszewski szacuje, że około 1/3 ludności żydowskiej mieszkającej w Polsce 
przed wojną miała bezpośredni kontakt z polskimi chłopami [Bartoszewski 1989: 93] na różnych 
płaszczyznach. 

Na wsi i w małym miasteczku – centrum handlowo-usługowym i administracyjnym dla wsi 
– relacje między Żydami i ludnością wiejską opierały się głównie na stosunkach gospodarczych. 
Żydzi zdominowali tu rzemiosło oraz handel wędrowny i detaliczny, toteż ekonomiczne konflikty 
między chłopami-rolnikami a kupcami nabierały charakteru sprzeczności narodowych i wyzna-
niowych. Panowało na wsi przekonanie, że handel jest zajęciem nieuczciwym, kupiec zarabia 
dlatego, że oszukuje i wyzyskuje chrześcijańskiego chłopa [Tomaszewski 1991: 34]. Dla chłopa 
podstawą egzystencji była ziemia, zaś praca na roli „zajęciem jedynie twórczym i świętym” [Bień 
1999: 97], a więc uważał on, że rozmaite inne zajęcia istniały dzięki wykorzystywaniu chłopskiej 
pracy [Tomaszewski 1991: 34]. Niewielka liczba Żydów mieszkających na wsi, zwłaszcza w Galicji, 
zajmowała się rolnictwem [Bartoszewski 1989: 93]. Było to m.in. powodem przesuwania ich na 
obrzeża, a nawet wykluczania z chłopskiej społeczności lokalnej. Pisał w pamiętniku Adam Bień, 
chłop ze wsi Ossala koło Sandomierza: 

Kiedy w słoneczną sobotę żniwną zbieraliśmy i wiązali w snopy niezliczone „garście” żytnie […] 
matka i ojciec niechętnie patrzyli na sznur czarno odzianych Żydów, wolno kroczących na modły 
szabasowe do domu Abrama Kaufmana. Bowiem właśnie Żydzi byli owym ludem podejrzanym: 
nie pracowali przecież na ziemi [Bień 1999: 97]. 

Żydzi w małych miasteczkach wykonywali wiele usług dla mieszkańców i okolicznej lud-
ności wiejskiej, i odwrotnie: rzemieślnicy rekrutujący się ze społeczności chłopskiej obsługiwali 
żydowskich sąsiadów. Mimo że współpraca między obiema grupami układała się na zasadzie 
kontaktu rzemieślnik – kupiec, to istniejących wzajemnych wpływów kulturowych nie można 
ignorować [Goldberg-Mulkiewicz 1989: 106–111]. Jack Kugelmass, amerykański antropolog przy-
wołany przez Władysława Bartoszewskiego, napisał: 

Czy przyjazne stosunki między chłopem a Żydem przeważały czy też nie, nieuniknionym rezulta-
tem kontynuacji handlu i długotrwałej bliskości była na poziomie kulturowym wymiana językowa 
i folklorystyczna idąca dużo dalej niż widoczne, ale mylące różnice religijne, językowe i statusu 
społecznego. W istocie sam akt targowania, tak charakterystyczny dla żydowsko-chłopskich kon-
taktów jarmarcznych wprowadzał w te relacje instrument wymiany wychodzący poza normalną 
sferę monetarną [Kugelmass 1980: 40, za: Bartoszewski 1989: 94]. 

Biedota żydowska w swych kontaktach nieżydowskich miała do czynienia z biedotą chłop-
ską. Zamożni Żydzi, będąc ważną częścią składową aparatu gospodarczego majątku magnackiego 
lub szlacheckiego, byli bankierami, dostawcami wszelkiego rodzaju dóbr użytkowych. Od Żyda się 
kupowało, Żydowi się sprzedawało [Hertz 1988: 128, 245]. Bardzo popularnym zajęciem wśród 
Żydów była arenda. Żydzi dzierżawili całe dobra dworskie: młyny, karczmy, gorzelnie, browary, 
jatki, tartaki, lasy, nawet krowy czy owoce z dworskich sadów [np. Podraza 1991: 255–256; Bujak 
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1917: 9–10]. Na polskiej wsi mieszkali Żydzi wykonujący zawód lekarza lub cyrulika, również 
osiedlali się tu żydowscy muzykanci obsługujący wesela i zabawy [Cała 1992: 109]. Były zatem 
możliwości kontaktów i były same kontakty.

Utrzymywaniu kontaktów między obiema grupami sprzyjała struktura osadnictwa. W ma-
łych miasteczkach i na wsiach Żydzi nie zamykali się w odrębnych dzielnicach, jak to miało miejsce 
w miastach, lecz mieszkali wśród innych mieszkańców osiedlając się wokół rynków – miejsc targów, 
oraz na sąsiadujących ulicach, zaś ludność polska mieszkała dookoła i obok nich [Bartoszewski 
1989: 93]. Adam Bień tak opisywał miasteczko Połaniec w Świętokrzyskim: 

Każde miasteczko – to najpierw pierścień gojów: nieprzeliczone, stłoczone, karłowate, rolno-
rzemieślnicze zagrody Polaków oraz ich podszyte nędzą chaty. W środku – rynek – rodzynek: 
żydowskie białe domki murowane, żydowskie dobrze prosperujące sklepy i sklepiki – żydowskie 
królestwo handlu. Bo Żyd od wieków jest mistrzem handlu. Obrał sobie ściśle określoną branżę 
i jego branża – to jego pasja. W zakresie swojej branży ma w sklepie, sklepiku, straganie – wszystko, 
co jest i co będzie potrzebne. Gdyby czegoś nie miał, nie byłby Żydem [Bień 1999: 141–142].

Żydowskie domy w miasteczkach i na wsiach niewiele różniły się od domów chrześcijan, 
a standard życia większości ich mieszkańców był bardzo niski. Były to domy drewniane, parterowe, 
kryte słomą lub gontem, w wielu z nich znajdowały się małe, nędzne sklepiki, czyli izba, w której 
do późnych godzin wieczornych prowadzono handel [Banasiewicz-Ossowska 2007: 88, 117]. 
Rodziny bardzo zamożne posiadały duże zagrody, domy z drewna bądź kamienia. Zdarzało się, 
że Żydzi dekorowali szczyty domów lub nadokienniki gwiazdą Dawida, którą wkomponowywali 
w ornament. Dotyczyło to najczęściej budynków, w których mieściła się synagoga lub mieszkał 
rabin [Goldberg-Mulkiewicz 1989: 110]. 

Mimo codziennych styczności i powiązań nićmi współdziałania, obie grupy żyły swoim 
własnym życiem i własnym rytmem, były oddalone od siebie przejawami wzajemnej niechęci 
i zakodowanymi w kulturze chrześcijańskiej odruchami wrogości, nawet przemocy [Cała 1990: 
47], były sobie obce pod względem religii i całokształtu kultury. Obie społeczności różniła również 
sytuacja prawna. W zaborze rosyjskim, w związku z wybuchem powstania styczniowego oraz 
wzrostem pogromów i wystąpień antyżydowskich, wydano w 1882 r. „prawa tymczasowe”, które 
określały listę zawodów dozwolonych dla Żydów, zabraniały posiadania i dzierżawienia ziemi, 
mieszkania na wsi, osiedlania się w nowym miejscu, pracy w niedziele i święta, również sprze-
daży alkoholu. Przepisy te teoretycznie nie dotyczyły Królestwa Polskiego, lecz miały wpływ na 
sytuację prawną i ekonomiczną tamtejszych Żydów [Wróbel 1993: 23–24].

Podstawową organizacją życia społeczności żydowskiej jest gmina. Zapewnia ona swym 
członkom możliwości zaspokajania potrzeb religijnych i wychowawczych oraz stwarza im wa-
runki pomocy społecznej i rozstrzygania spraw spornych. Głównymi instytucjami każdej gminy 
są cmentarz i synagoga, zwana po polsku bożnicą.

Cmentarz. Według przepisów rytualnych cmentarz żydowski mógł być lokowany w odle-
głości nie mniejszej niż 50 łokci (25 m) od najbliższych domów i musiał być ogrodzony. W kulturze 
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żydowskiej symboliczna rola ogrodzenia wyznaczającego granicę między sacrum a profanum 
nabrała głębokiego znaczenia. Zmarły, grób i cmentarz to miejsca rytualnie nieczyste i czynią 
nieczystym każdego, kto znajdzie się w promieniu 4 łokci od nich (ok. 2 m) [Woronczak 1993: 7]. 
Ze względu na nieczystość na cmentarzu nie wolno mieszkać, nie jest on miejscem, który należy 
odwiedzać codziennie, a przychodzić się tu powinno tylko dla uczestnictwa w pogrzebie, by od-
wiedzić grób członka rodziny lub cadyka [Kolbuszewski 1996: 68–69]. Na cmentarzu nie wolno 
nosić tałesu ani tefilim, posługiwać się zwojem Tory, wykorzystywać ziemi ani trawy (wobec czego 
cmentarze łatwo zarastają [Krajewska 1989: 27]), odmawiać modlitw innych niż za zmarłych, 
wypasać zwierząt, pić i jeść [Woronczak 1993: 7]. Nieużywana przestrzeń cmentarza nie może 
być naruszona ani wykorzystana do innych celów, podobnie obowiązuje zasada nienaruszalności 
grobu [Woronczak 1993: 6]. 

W każdej gminie żydowskiej działały bractwa pogrzebowe, które sprawowały opiekę nad 
cmentarzem i dbały o pochówek każdego, nawet najbiedniejszego Żyda. Do obowiązków najbliższej 
rodziny należy postawienie zmarłemu w rok po śmierci nagrobka, a jego forma i wielkość zależą 
od możliwości finansowych fundatorów.

Najbardziej rozpowszechnionym nagrobkiem oznaczającym miejsce pochówku jest ma-
cewa, czyli kamienna, drewniana lub żeliwna płyta pionowa różnej wysokości, z odpowiednimi 
epitafiami w języku hebrajskim i symboliką. Badacze sztuki żydowskiej podkreślają, że cmentarze 
w Europie Wschodniej „zawierają ogromne bogactwo płaskorzeźb, na których ornament łączy się 
misternie z hebrajską inskrypcją” [Krajewska 1989: 28]. Symboliczne odniesienia dotyczą śmier-
ci osoby pochowanej i życia pośmiertnego, upamiętniają jej pochodzenie lub zawód [Żbikowski 
2004: 147]. Zestaw symboli i rzeźba nagrobna są uznawane za jedną z najciekawszych dziedzin 
sztuki żydowskiej, o której można mówić w kontekście sztuki ludowej. Ten styl, czerpiący najpierw 
z baroku, a później z klasycyzmu, występował też w snycerce i malarskiej dekoracji drewnianych 
synagog. Przetrwał on na cmentarzach w Polsce do początków XX w., a w mniejszych miejsco-
wościach do wojny [Krajewska 1989: 28–29]. Nad grobami ważnych osób, zwłaszcza cadyka 
lub słynnego rabina cieszących się sławą świątobliwych lub cudotwórców, stawia się grobowce 
w postaci budyneczków z drzwiami i okienkami (ohel – po hebrajsku namiot), w którym mogą 
schronić się pielgrzymi liczący tu na cudowne uzdrowienie lub pomoc [Unterman 2000: 196].

W mniejszych miejscowościach nie dokonywano rozplanowania cmentarza i nagrobków, 
najczęściej był on zapełniany chronologicznie, a rzędy nie były regularne. Groby lokowano blisko 
siebie. Często kobiety i mężczyzn grzebano w oddzielnych rzędach [Woronczak 1993: 12]. 

Wiele cmentarzy podczas II wojny światowej Niemcy zniszczyli, część ocalała we fragmen-
tach. Po wojnie pozbawione opiekunów pozostały na łasce przyrody i ludzi, jako tereny niczyje 
i łatwo dostępne źródło materiału budowlanego na chodniki, podmurówki, umacnianie brzegów 
rzek czy utwardzanie dróg. Ludność żydowska wielokrotnie domagała się zwrotu płyt nagrob-
nych i ponownego umieszczenia na cmentarzu, co nie spotykało się z akceptacją samorządów 
i administracji terenowej [zob. Urban 2006: 185–191]. 
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Synagoga. Wszędzie tam, gdzie Żydzi osiedlali się budowali synagogę, by móc odprawiać 
w niej modły i obrzędy, studiować Torę, komentować przepisy religijne i kierować sprawami 
wspólnoty. Służyła jako miejsce zebrań gminy, stąd jej grecka nazwa „dom spotkań”. Oprócz tego 
podróżni mogli w niej znaleźć miejsce do spania (na wolnej ławce lub w kącie), organizowano też 
przestrzeń do nauki – szkołę (szul) [Unterman 2000: 260, 274], gdzie chłopców uczono czytania 
i pisania oraz zasad religijnych judaizmu. Nowoczesne gminy mają przy synagogach szkoły religijne 
zajmujące znacznie większą przestrzeń niż sama świątynia [Tyloch 1989: 307–308]. 

W synagogach ortodoksyjnych znajduje się odrębne pomieszczenie dla kobiet, z osobnym 
wejściem, by wspólna obecność nie przeszkadzała modlącym. W synagogach postępowych, 
zwanych tempel, nie przestrzega się segregacji; dla kobiet przeznaczono obiegające salę empory.
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17. Janów (J1) – rynek, zabudowania żydowskie (ryc. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)

Ryc. 64.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 65.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 66.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 67.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 68.
Janów, rynek,  

widok od zachodu;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.

Ryc. 69.
Janów, rynek,  

widok od południa;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J1_R18,R19_KOM3
K.H.: Tam pani jeszcze mówiła, że za OSP mieszkało dużo Żydów? Przy ulicy?
P.S.: Nie, to w rynku, rynku, najwięcej w rynku. 
K.H.: No właśnie, to może wiedzą panie, jak to tam wyglądało?
E.Z.: Ja nie wiem nic.
P.S.: Normalne mieli mieszkania, normalne mieszkania.
E.Z.: Później to przeszło na państwo, i to ludzie wykupili, tera każdy dum se wybudowali. 

Sklepy mieli podobnież.
P.S.: Sklepy. W rynku w kółko wszystko było. Piekarnia, rzeźnik. Ten co miał rzeźniczy, to się 

Judka nazywał. […] Nie były one jeden przy drugim rozmieszczone, tylko jeden był tu, drugi był tu. 
Były ze cztery te sklepy żydowskie w rynku.

K.D.: Jakie relacje mieli ludzie z Żydami?
P.S.: Ludzie chodzili i kupowali, a Żydzi im dawali, nawet na kartki im dawali, a później jak 

mieli pieniądze to płacili. 

nr inw.: KOM: J1_R14_KOM6
A.B.: Od Przyrowa, na Potok, jak się na Żarki jedzie, to cała ulica była żydowska. 
K.H.: Czyli cała ta ulica jak się jedzie tutaj.
A.B.: Plac Grunwaldzki.
K.H.: Czyli plac Grunwaldzki to był żydowski, tak?
A.B.: No nie cały. Tamta ulica tylko. 

Ryc. 70.
Janów, rynek,  

widok od wschodu;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.
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K.H.: Jak ta ulica się nazywa?
A.B.: To jest, do Grunwaldzkiego należy. Tylko, że to jest przelotowa Przyrów–Złoty Potok. 
[…]
A.B.: Ta poczta jest też pożydowska. […] Plac ino, bo teraz, ja wiem, mija dwadzieścia lat, jak 

ta poczta nowa jest. 
K.H.: Czyli zburzyli ten stary budynek?
A.B.: Bo tam jakiś lichy budynek był, zburzyli go i postawili nowy. 
K.H.: Czyli to był normalny budynek, w którym mieszkali Żydzi, tak?
A.B.: Żydzi, Żydzi, no i tam, ten sklep Wiśniowy Sad, co jest, to też jest, to co słyszałem ja, jest 

też pożydowski budynek.
K.H.: To dużo takich budynków tutaj jest?
A.B.: Ta, no tu, co jest, to nazywamy pogotowie, bo jak się zgłosi, to przyjeżdżają do chorego. 

Do szpitala zawieźć czy coś, to też po Żydach jest.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J1_C_1, J1_C_2
Rynek. W rzucie poziomym obszar ten jest zbliżony do prostokąta z nieco zaokrąglonym 

południowo-zachodnim narożnikiem. Zabudowa niska, czasem dwukondygnacyjna, niejedno-
rodna, ustawiona równolegle do traktów komunikacyjnych. W narożniku południowo-zachod-
nim dominują budynki jednokondygnacyjne, z dłuższą osią na linii północ-południe. Na pierzei 
północnej przeważają obiekty dwukondygnacyjne, rozproszone. Cechą pierzei wschodniej jest 
zabudowa dwukondygnacyjna zwarta, a pierzei południowej i zachodniej rozproszone budynki 
jedno- i dwukondygnacyjne. 

Większość zabudowy posiada dwuspadowe dachy kryte blachodachówką, eternitem, papą 
i blachą. Nie uchwycono prawidłowości w poszyciu dachowym pomiędzy obiektami jedno- i dwu-
kondygnacyjnymi.

Centralne miejsce stanowi teren zielony, zagospodarowany i zadbany (wytyczone ścieżki, 
przystrzyżony trawnik), obsadzony licznymi drzewami liściastymi (powyżej 10 szt.) w wieku 
powyżej 80 lat. W części zachodniej znajduje się tablica granitowa na bloku skalnym, na której 
wyryto następującą treść:

Dla upamiętnienia 150 rocznicy
zrywu narodowego w roku 1863–1864
z czynnym udziałem mieszczan Janowa

i okolicznej ludności, którzy swoim
zaangażowaniem w niesieniu pomocy

walczącym, zapisali chlubną kartę w dziejach
ziemi janowskiej. Liczący na pomoc tutejszych 

mieszkańców, przybyły w lasy janowskie
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płk. Zygmunt Chmieleński z podkomendnym
Adamem Chmielowskim, którego oddział

6–7 lipca stoczył zwycięską bitwę
w Poniku – Janowie.

Celem upodlenia walczących, w zemście 
za poniesioną klęskę i patriotyczną postawę
janowian, posiłkujące roty carskie poległych
powstańców wrzucali do janowskiej studni,

a zabudowania Janowa puścili z dymem.
GLORIA VICTIS.

Dumni z patriotycznej postawy swoich przodków
I ich niepodległościowych dążeń,

Społeczność Gminy Janów.
Janów, 6. VII. 2013 r.

W narożniku północno-zachodnim terenów zielonych rynku zauważono studnię przykry-
tą dwuspadowym dachem, zaopatrzoną w kołowrotek. Cembrowinę obiektu wykonano z cegły, 
przy czym z zewnątrz, najprawdopodobniej podczas ostatnich napraw, obłożono obrobionym 
kamieniem wapiennym i użyto zaprawy cementowej jako spoiwa. Niewielki obszar wokół studni 
został przysłonięty czterospadowym zadaszeniem wspartym na czterech drewnianych słupach 
postawionych na kamiennych fundamentach.

W odległości około 80-100 m od rynku, w kierunku południowo-zachodnim, stoi kościół 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Nieopodal zarejestrowano tablicę na wapiennym, zwieńczonym 
krzyżem, bloku skalnym z inskrypcją o następującej treści:

ŻOŁNIERZOM
VII DYWIZJI PIECHOTY

POLEGŁUM
W OKRESIE

II WOJNY ŚWIATOWEJ
SPOŁECZŃSTWO GMINY JANÓW

W 50 ROCZNICĘ WRZEŚNIA 1935 R.

Market, dawniej domy Żydów. Miejsce zlokalizowano na południowy-zachód od placu 
Grunwaldzkiego, w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Obecnie prowadzona jest tam działalność 
handlowo-usługowa (sklep) pod nazwą Market. Zarejestrowany parterowy budynek na planie 
prostokąta, ma współczesną, z przełomu XX/XXI w. chronologię. Dłuższą osią ustawiony jest na 
linii wschód-zachód. Wejście znajduje się od strony wschodniej. Obiekt po zabiegach termoizola-
cyjnych, pomalowany, zadbany.
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Ulica żydowska (ryc. 71, 72, 73, 74). Miejsce zlokalizowano przy ul. Lelowskiej, stanowiącej 
około 300-metrowy odcinek drogi krajowej nr 46, która odchodzi bezpośrednio od rynku w Janowie 
w kierunku wschodnim. Jest to obecnie droga o asfaltowej nawierzchni jezdni, z chodnikami z kostki 
brukowej po obu stronach, przy której znajduje się dość gęsta, jednokondygnacyjna, w większości 

Ryc. 71.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 72.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 73.
Janów, dawna  

ulica żydowska,  
widok od zachodu;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.

Ryc. 74.
Janów, dawna  

ulica żydowska,  
widok od wschodu;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.
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XX-wieczna zabudowa mieszkalna. Zachowały się domy murowane z kamienia i cegły, dłuższą 
osią ustawione równolegle do drogi. W tylnych częściach parceli widoczna zabudowa z XXI w. Na 
niektórych działkach widoczne są pojedyncze, drewniane budynki gospodarcze. Poszycia dacho-
we domów są bardzo różne, począwszy od dachówki ceramicznej po blachę. Ulica jest zadbana.

• Historia
Janów (ryc. 75) – niewielkie miasteczko jurajskie, istotne cechy swojego oblicza urbani-

stycznego zawdzięczało ścisłym związkom z agrarnym otoczeniem. Jego zabudowa, obejmująca 
w początkach XX stulecia 140 domów [Antoniewicz 1984: 42], koncentrowała się wokół rynku, 
który był też główną przestrzenią przydanych miastu funkcji handlowo-rzemieślniczych. Te nie 
rozwijały się jednak zbyt intensywnie i w ciągu wieków podstawę utrzymania dużej liczby ja-
nowian stanowiła niezmiennie działalność typowo rolnicza. Przed I wojną światową do Janowa 
w pełni można odnieść stwierdzenie Artura Kühnela, że „przeważna większość naszych miast 
mniejszych ma ludność rolniczą jako główną swą część składową, o ile nie składa się z samych 
izraelitów, trudniących się handlem i rzemiosłem” [Kühnel 1918: 16]. 

Ryc. 75.
Janów, fragment mapy z 1934 r.
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Wspomnienia Jadwigi z Morawskich Umiastowskiej dotyczące Janowa przed I wojną świa-
tową, zdają się ilustrować raczej tę drugą część stwierdzenia autora Zasad budowy miast małych 
i miasteczek [Umiastowska 1997: 20]. Kühnel zauważał jednocześnie, że: 

Charakter głównego punktu w mieście, ku któremu wszystko grawituje, gdzie gromadzą, albo, 
mówiąc ściślej, cisną się sklepy, sklepiki, budki i kramy, gdzie jest główna miejska promenada, ap-
teka, ratusz, kawiarnia, zachowały przeważnie małomiejskie rynki, a to tem wyraźniej, tem silniej 
im miasteczko jest mniejsze. Wyjątek stanowią niektóre rynki, położone z boku głównych dzisiaj 
arteryi komunikacyjnych. Dawniej w chwili powstawania miasteczka główne drogi prowadziły 
zawsze przez rynek, przez środek miasta [Kühnel 1918: 32]. 

Tylko rynek i przyległe do niego ulice są dzisiaj zwarto lub prawie zwarto zabudowane. W tym 
drugim wypadku oddzielone są wąskimi zajazdami lub wąskim przejściami, tak zwanymi miedzu-
chami [...]. Ulice dalsze mają domy i domki oddzielnie stojące, przegradzane ogrodami, podwórzami 
i zajazdami [Kühnel 1918: 19]. 

Choć Kühnel rzeczywistość urbanistyczną małego miasteczka odnosił głównie do Galicji, 
to jego spostrzeżenia zachowują wartość opisową także w przypadku Janowa. Rynek janowski, 
centrum miasta lokowanego na szlaku pielgrzymkowym do Częstochowy, jest niejako przecięty 
przez niego na 2 części [Mapa... 1934]. Z czterech naroży rynku odchodzą drogi na północ i południe.

Słabość miejscowego żywiołu miejskiego nie sprzyjała budowie w tej przestrzeni jakiejś 
wyróżniającej się budowli ratuszowej. Jednocześnie jednak jedynie tutaj, podobnie jak w wielu 
innych małych miasteczkach, możemy zauważyć istnienie zwartego zespołu architektonicznego 
[Wiech 1995: 39]. Do pierwszej połowy XIX w. oparty był on głownie na zabudowie drewnianej, 
która w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XIX w. była dwukrotnie w dużym zakresie nisz-
czona. Najpierw większość miasta strawił pożar w 1860 r., następnie zaś to, co z Janowa zostało 
lub odbudowano, spalili Rosjanie podczas powstania styczniowego w 1863 r. To ostatnie wyda-
rzenie było wynikiem represji, jakie spadły na miejscowość po zwycięskiej bitwie, jaką 6 lipca 
1863 r. stoczył pod Janowem z Rosjanami oddział Zygmunta Chmieleńskiego [Jurek 1965: 142; 
Trąbski 2013: 17–31]. Formą komemoracji tych faktów jest obelisk odsłonięty na rynku w Janowie 
w lipcu 2013 r.

Już przed I wojną światową znaczna część przyległych do rynku posesji i domów należała 
do społeczności żydowskiej. Jej rozwój w Janowie postępował od momentu założenia miasta 
w 1696 r. i był na tyle dynamiczny, że pozwolił właśnie w tym miejscu ustanowić siedzibę ka-
hału, który w II połowie XVIII w. obejmował 683 osoby w 45 miejscowościach [Spyra 2016]. Sto 
lat później (1861 r.) Żydzi stanowili 46,7% mieszkańców Janowa [Spyra 2016]. Komentując ten 
proces ks. Jan Wiśniewski pisał o janowskich Żydach: „Ledwie miasteczko powstało, już przybili 
tu na żer i wyzysk łatwowiernych chrześcijan. Żydzi mają tu swą bóżnicę, kahał, który przyjmuje 
katolickie legaty kościelne i bogaci się na polskiej krwawicy” [Wiśniewski 1935: 44]. Tę opinię 
formułował zasłużony regionalista w okresie międzywojennym, gdy Żydzi w Janowie stanowili już 
bardzo widoczną i znaczącą ekonomicznie część mieszkańców miasta. Tutejsza gmina żydowska 
obejmowała także Olsztyn, posiadała synagogę, mykwę i cheder [Urbański 2006: 413] – wszyst-
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kie te budowle, choć dopasowane skalą do bardzo małego ośrodka miejskiego, to jednak musiały 
kształtować tożsamość janowskiego kahału. 

Życie mieszkańców Janowa koncentrowało się wokół rynku i ulic z niego wychodzących. 
Charakterystyczne jest to, że właśnie tutaj, przy obecnej ul. Lelowskiej – odchodzącej od rynku 
w kierunku wschodnim, oraz przy ul. Częstochowskiej – wyprowadzonej od rynku w kierunku 
zachodnim, zlokalizowane były liczne domy żydowskie, a w nich sklepy i składy. Był to dla miastecz-
ka trakt najżywszy komunikacyjnie i najistotniejszy ekonomicznie. Taka topografia zasiedlenia 
Janowa przez społeczność żydowską kształtowała się zapewne stopniowo, zgodnie z tendencjami, 
które w początkach XX w. zauważył Artur Kühnel. Stwierdzał on mianowicie:

W wieku XIX, po zniesieniu ograniczeń, ludność żydowska przesuwa swe siedziby szybko ku centrum 
miasta, opanowuje najruchliwsze handlowe ulice, wypierając gwałtownie żywioł chrześcijański 
z handlu, rzemiosła i z posiadłości miejskich. Dzisiaj w większości miast polskich właściwe centrum 
miasta, wszystkie niemal jego realności, znajdują się w ręku żydowskiem. Zmiana ta dokonała się 
niezwykle szybko w przeciągu 40 do 50 lat [Kühnel 1918: 26].

Społeczność żydowska w Janowie trudniła się przede wszystkim handlem, zapewne też jej 
przedstawiciele świadczyli pewne usługi w zakresie kredytu finansowego. Skutki tej ostatniej 
działalności prowadziły czasem do tak spektakularnych rezultatów, jak kupno w kwietniu 1934 r.6 
majątku Lusławice od Karola hr. Raczyńskiego przez Reginę Orbach z Janowa i Moszka Rozen-
bluma z Żarek. Transakcja ta, opiewająca na 100 tys. zł, stanowiła „likwidację długu pieniężnego 
Karola hr. Raczyńskiego, na rzecz Abrama Orbacha i Moszka Rozenbluma, który to dług zgodnie 
z wyciągiem buchalteryjnym na dzień 1 czerwca 1933 roku” wynosił 75 tys. zł [APCz 1934–1939: 
45–46]. Dodajmy, że wspomniany majątek obejmował ok. 100 ha, a wierzyciele nabywali go z rąk 
hrabiego „ze wszystkimi znajdującymi się na nim budynkami, ogrodem owocowym, inwenta-
rzem żywym i martwym i całkowitą krescencją” [APCz 1934–1939: 45]. Opisywana transakcja 
wywołała w środowisku lokalnym Janowa i Złotego Potoku żywe zainteresowanie, ujawniając 
możliwości finansowe skromnych, zdawałoby się, kupców żydowskich (rodzina Orbachów trud-
niła się w Janowie handlem artykułami żelaznymi). Przyniosła też konflikt lusławickich chłopów 
z nowymi właścicielami majątku. Ci pierwsi bowiem pragnęli, poprzez kupno parcelowanej ziemi7 
na dogodnych warunkach finansowych, uzupełnić areał swoich karłowatych gospodarstw. Ci 
drudzy, zamierzali sprzedawać ziemię po cenach rynkowych, nadmiernie zdaniem chłopów wy-
górowanych, wręcz lichwiarskich. Ostatecznie w maju 1937 r. włościanie postanowili odwołać się 
do „ojcowskiej opieki” Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych [APCz 1934–1939: 84–88]. Wszystkie 
te starania przerwał wybuch wojny. 

6 Wtedy to Starostwo Powiatowe w Częstochowie udzieliło zgody Karolowi Raczyńskiemu na prze-
niesienie tytułu własności nieruchomości ziemskiej Lusławice na rzecz Moszka Lejbusia Rozenblu-
ma i Reginy Orbach [APCz 1934–1939: 52]. Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży został jednak 
zawarta już 14 grudnia 1933 r. [APCz 1934–1939: 45–49].

7 Regina Orbach i Moszek Rozenblum zgodę na parcelację uzyskali na podstawie orzeczenia Starosty 
Powiatowego w Częstochowie, wydanego 5 stycznia 1937 r. [APCz 1934–1939: 92].
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• Historia sztuki
Żydzi osiedlili się w Janowie prawdopodobnie pod koniec XVII w., tuż po założeniu osady 

przez Jana Stanisława Koniecpolskiego. W 1765 r. janowska kehila, obejmująca 45 miejscowo-
ści, liczyła 683 osoby, z czego w samym Janowie mieszkało 285 Żydów [Spyra 2016]. W okresie 
Księstwa Warszawskiego osada znalazła się w powiecie lelowskim, a starozakonni stanowili 
około 29% populacji mieszkańców (152 osoby w 1808 r.) [Grossman 1925: 94]. W 1861 r. liczba ta 
wzrosła do 448, a pod koniec XIX w. do 737 osób (Janów i Złoty Potok) [SGKP 1882: 420; Rocznik 
statystyczny... 1915: 22]. W dwudziestoleciu międzywojennym żydowska gmina w Janowie obejmo-
wała już tylko 2 miejscowości: Janów i Olsztyn. W latach 1923–1930 funkcję rabina pełnił Symcha 
Zawłodawer. W 1931 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdziło 
na to stanowisko Noacha Szylewicza. Szylewicz urodził się 5 sierpnia 1903 r. w Ostrołęce jako 
syn Hersza i Basi Dyny z Wajngartów, w 1918 r. podjął naukę w szkole religijnej w Częstochowie 
pod opieką rabina Nachuma Asza. W 1920 r., po zakończeniu studiów, przeniósł się do Przyrowa, 
gdzie praktykował u swojego ojca [APK 1933-1933: 1482]. W 1924 r. w zarządzie janowskiej gmi-
ny zasiadali: Icek Kohn, Moszek Dynowski, Lejb Dymant, Henoch Hartman, Moszek Openheim, 
Herszlik Prajzerowicz, Jakób (Jakub) Rajnherc, Majer Icek Waksman [APK 1933–1933: 1501]. 
W miejscowości funkcjonowała synagoga, mykwa, jatki i cheder. Kasa gminna opłacała rzezaków 
M. Chroberskiego (Janów) i Mordkę Lustigera (Olsztyn), a także rzezaka i kantora Nusyna Solnego 
i sekretarza Dawida Gotfrieda [APK 1930–1932: 1627; Urbański 2007: 54]. W 1929 r. janowska 
kehila liczyła 256, a w 1938 r. 389 osób. W 1932 r. do zarządu gminy wybrano Icka Kohna jako 
przewodniczącego oraz Moszka Openheima, Wolfa Fiszofa, Szlomę Lisa, Majera Icka Waksmana, 
M. Żółtego i Jakóba (Jakuba) Cychtygiera. 

Żydzi w Janowie zajmowali się głównie handlem. I. Kohn – wieloletni przewodniczący 
gminy, był właścicielem piekarni i młyna z tartakiem, tartak prowadzili także K. Gotfried. D. Lu-
stiger, S. Djament i A. Milsztajn handlowali mięsem, L. Zalcberg, Idel Zylberberg i B. Blaugrund, 
Sz. Lis – bławatami, A. Wajsman prowadził wyszynk trunków, sprzedażą artykułów spożywczych 
zajmowali się J. Rajnherc, S. Zygielbaum i M. Żółty, a żelaznych Chaim Moszek Orbach [Księga 
adresowa 1930: 212; Urbański 2007: 54].

W centrum Janowa znajduje się obszerny, prostokątny rynek charakteryzujący się ni-
ską jedno- i dwukondygnacyjną zabudową, przeważnie współczesną, o układzie kalenicowym. 
W 1874 r. zwiedzający okolice Częstochowy Edward Chłopicki pisał:

zwiedziłem to ubogie, utopione w oceanie piasku, a niedawnemi czasy wypalone do połowy gniazdo 
izraelskiego proletariatu. Obszerny kwadratowy rynek i kilka w różnych kierunkach rozchodzących 
się uliczek stanowią jego całość. Domy tam w większej części murowane (…) W środku janowskiego 
rynku wznosi się pokaźny okalający miastową studnie klomb brzozowy [Chłopicki 1874: 131].

Według wykazu nieruchomości opuszczonych po 1945 roku, przed wybuchem II wojny 
światowej, przy rynku zlokalizowane były place lub domy następujących osób: Moszka Żółtego, 
Szymchy Lisa, Joska Lisa (place – po wojnie własność GS-u), Jakóba (Jakuba) Rajnherca (plac) nr 17, 
Moszka Openheima (plac) nr 25. U zbiegu rynku (Rynek 1) z ulicą Lelowską jeszcze w 1959 r. stał 
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murowany dom Zylberberga (użytkowany przez GS w Janowie), a pod numerem 14, trzyizbowy, 
murowany dom Dawida Lustigera. Pozostałe place uwzględnione na liście znajdowały się przy 
ulicach odchodzących od rynku. Lejbuś Kohn i Benjamin Frenkiel byli właścicielami nierucho-
mości przy Żareckiej, Lejbuś Dymant przy Lelowskiej, Moszek Dymant przy Przyrowskiej, a Lejb 
Wajsman przy Ślężańskiego 3 [APCz 1958–1958; APCz 1949–1950 –1966; APCz 1950–1962; APCz 
1946–1962; APCz 1947–1962; APCz 1946–1948; APCz 1949–1966; APCz 1950–1972]. Brak zacho-
wanych materiałów ikonograficznych uniemożliwia opis wyglądu żydowskich domów w Janowie 
i ewentualne zdefiniowanie ich cech specyficznych. Prawdopodobnie były to obiekty nie wyróż-
niające się na tle otoczenia, drewniane lub murowane, o charakterystycznych wgłębieniach na 
mezuzy umieszczonych w futrynach drzwi wejściowych. Domy przy rynku mieściły małe sklepiki.
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18. Janów (J1) – knajpa – „Wiśniowy Sad” (ryc. 76, 77, 78)

Ryc. 76.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 77.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J1_R14_KOM1
K.H.: A gdzie ta knajpa była?
A.B.: A jak się jedzie na Potok, za tyn sklep Wiśniowy Sad [nazwa sklepu] co jest, to była knajpa.
K.H.: Zaraz za tym za Wiśniowym Sadem?
A.B.: Nie. W tym budynku co Wiśniowy Sad, tu była knajpa. No i od jesieni jest ten sklep, a tak 

to była knajpa. 
[…]
K.H.: I co z tą knajpą, bo teraz mnie pan zainteresował. Była i nie ma?
A.B.: No co państwowe, no te, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska była. To był taki ala 

państwowy, spółdzielnia taka. Po prostu rolnicy wkład robili i sklepy były, pewnego rodzaju spożywczo
-monopolowe, z odzieżą, ze wszystkim.

K.H.: A to już o rynku pan mówi, tak?
A.B.: W ogóle ta spółdzielnia to miała sklepy swoje, w tym miejscu, co jak knajpa jest. W Potoku 

była knajpa, w Janowie, Bystrzanowice, bo to na całym terenie gminy janowskiej. […]

Ryc. 78.
Janów, dawniej knajpa, dzisiaj sklep „Wiśniowy Sad”, widok od północy; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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K.D.: A jakbym mógł wrócić do tej knajpy. Ona miała jakąś nazwę?
A.B.: Źródlana. Nie, zaraz, zaraz, Nad Potokiem […], restauracja Nad Potokiem. A [niezrozu-

miała nazwa, Żulerada?] to była w Potoku. A w tej chwili to nie ma nic.

nr inw.: KOM: J1_R16_KOM1
K.D.: A ludzie, gdzie się spotykają?
M.: Nigdzie, jeszcze przedtem była restauracja, to zrobili sklep w tej restauracji.
K.D.: A restauracja ważnym miejscem była?
M.: To jest ten budynek, co jedziecie, zaraz na rynku. No, to jest sklep, taki spożywczy.
K.H.: A jak się nazywa, pani może kojarzy ten sklep?
M.: Sklep Wiśniowy Sad.
K.D.: A, Wiśniowy Sad.
K.H.: A restauracja wcześniej jak się nazywała, pamięta pani?
M.: Nad Potokiem. 
[…]
K.D.: Jak ludzie traktowali to miejsce?
M.: Jak restaurację. 
K.D.: Ale dużo osób odwiedzało?
K.H.: Co tam się działo?
M.: No, a co w knajpie się może dziać? Picie, jedzenie i burdy, jak to się mówi. 
K.H.: A kiedy tam ludzie chodzili?
M: Kiedy mieli czas. To przeważnie wycieczki były, dużo wycieczek było, cały Śląsk zjeżdżał 

tutaj, to jak grzybobranie, czy jak tam na wiosnę.
K.H.: A jakby pani… może się pani orientuje od kiedy była ta restauracja?
M.: Jakoś, za Żydów jakoś jeszcze. To wszystko tutaj pożydowskiej jest.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J1_B_3
Budynek znajduje się przy południowej pierzei placu Grunwaldzkiego, w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie. Obecnie prowadzona jest tam działalność handlowo-usługowa (sklep) pod nazwą Wiś-
niowy Sad. Zarejestrowany dwukondygnacyjny budynek, na planie zbliżonym do prostokąta, ma 
elewację po zabiegach termoizolacyjnych i malowaniu. Uściślenie chronologii obiektu nie jest możliwe. 
Dłuższą osią ustawiony jest na linii północ-południe, od strony południowej znajdują się liczne małe 
obiekty o charakterze gospodarczym. Wejście do sklepu dla klientów znajduje się od strony północnej.

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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19. Janów (J1) – miejsce ukrywania Żydów (ryc. 79, 80, 81)

Ryc. 79.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 80.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda



Diagnoza miejsc

• Etnografia
nr inw.: KOM: J1_R14_KOM5
A.B.: To pewien człowiek był, co Żydów przetrzymywał w czasie wojny, no i późnij jeszcze.
[…] Ukrywał ich i później, jak tam ich, nie wiem, on był gdzieś tam w Ameryce, czy gdzieś, taki 

był. Miał tu swoich rodziców pochowanych, no i zasponsorował, no i ogrodził to [cmentarz].
K.D.: Ale gdzieś tu w okolicy im pomagał? Ich przetrzymywał?
A.B.: Tak, no z Janowa, już nie żyją.
K.H.: Gdzie mniej więcej był ten dom?
A.B.: A to na Potok jak się jedzie, naprzeciw poczty […] zaraz za tym Wiśniowym Sadem, 

w ulicy. […] Ale to tam nikt nie mieszka w tej chwili.
K.H.: A niech pan powie, ludzie mówią o tym, wspominają?
A.B.: No w tej chwili tak ludzie nie wspominają, ale przedtem, jak starsi żyli, to wspominali.

Ryc. 81.
Janów, miejsce ukrywania się Żydów, widok od zachodu, fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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• Archeologia
nr inw.: KOO: J1_B_4
Miejsce znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Żareckiej i Kościelnej. Zarejestrowany parte-

rowy budynek, na planie prostokąta o powierzchni około 200 m2, ma współczesną chronologię (II 
połowa XX w). Wybudowany został z pustaków betonowych, przykryty dachem dwuspadowym 
o poszyciu z eternitu, z otynkowanym licem od strony ulicy. Dłuższą osią, biegnącą równolegle 
do ul. Żareckiej, ustawiony na linii północ-południe. Rozpoznanie możliwe było tylko od strony 
zachodniej, czyli od drogi, bowiem cała posesja otoczona została drewnianym płotem. W ścianie 
obwodowej zachodniej uchwycono 5 otworów: 4 okienne i 1 drzwiowy, symetrycznie rozłożone. 
Stolarka drewniana, malowana na biało, z łuszczącą się farbą, przeszklenie kompletne, okna 
trzyskrzydłowe. Dom i ogród nieco zniszczony, najprawdopodobniej obecnie niezamieszkany.

• Historia
Nie zdołano dotrzeć do dokumentacji archiwalnej potwierdzającej funkcjonowanie tego 

miejsca. Jednak przy okazji tych poszukiwań ujawniono dokumenty dotyczące pomocy, jakiej 
doznała w latach okupacji rodzina Jerzego i Heleny Misterko z małoletnim synem. Proboszcz pa-
rafii w Złotym Potoku, ks. Stanisław Wdowicki, sporządził dla Heleny Misterko fikcyjną metrykę 
dla zatarcia jej pochodzenia żydowskiego. Rodzina zamieszkała w Złotym Potoku w tzw. organi-
stówce, budynku zajmowanym przez Józefa i Zofię Duchowiczów, którzy tam prowadzili sklep. 
Duchowiczowie otoczyli Misterków opieką, która pozwoliła im szczęśliwie przetrwać okupację. 
O fakcie ukrywania się Misterków wiedziała duża część mieszkańców wsi [IPN 1970].

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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20. Janów (J1) – miejsce dawnej bóżnicy, dzisiaj – figura św. Floriana, OSP
(ryc. 82, 83, 84, 85)

Ryc. 82.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 83.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda



Diagnoza miejsc

• Etnografia
nr inw.: KOM: J1_R14_KOM7
A.B.: W tym budynku na placu Grunwaldzkim to Żydzi mieli tak zwaną bóżnicę, swój kościół.
[…]
K.H.: I co potem z tą bóżnicą się stało?
A.B.: To później wiadomo, bomby i rozkopali to.
K.H.: Bomby, tutaj?
A.B.: Z tego co słyszałem, to jak był bombardowany Janów, tu cała krzyżówka została znisz-

czona. Podobno bardzo był zburzony.
K.H.: A od kogo pan to słyszał?
A.B.: Ogólnie mówiono. Przedtem to jeszcze ci starsi to pamiętali, bo teraz to już tych osób 

przedwojennych to prawie że nie ma wcale. 

Ryc. 84.
Janów, miejsce dawnej bóżnicy, dzisiaj OSP; widok od zachodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.



Diagnoza miejsc

Ryc. 85.
Janów, miejsce dawnej 
bóżnicy, dzisiaj figura  

św. Floriana, OSP;  
widok od południa;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.
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nr inw.: KOM: J1_R18,R19_KOM4
[wcześniej P.S. podpytana o mieszkańców Janowa, wspomniała, że Żydzi również zamiesz-

kiwali Janów, np. na ulicy Lelowskiej]
E.Z.: Tam gdzie remiza, tam była bóżnica.
S.P.: Bóżnica, tak.
[na pytanie, w którym miejscu P.S. mówi, że bóżnica była duża. Znajdowała się na placu 

OSP. P.S. widziała tę bóżnicę, ale nie potrafi opisać jak ona wyglądała, ponieważ wtedy, gdy ją 
widziała była dzieckiem] 

[…]
P.S.: Z początku to oni [Żydzi] mieli jeszcze, tu od ulicy, to oni mieli taki, jakby to powiedzieć, 

ja nawet nie wiem jak to się nazywało, jakiś kompiel, czy co. Żydowskie to było.
K.D.: Kompiel?
P.S.: Tak, te Żydzi się tam w tym kąpali, zaczym szli do tej bóżnicy, czy tego, to było takie wy-

szykowane, to oni tam nikogo nie wpuszczali. Ta kąpiel, to był taki normalny dom.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J1_C_6
Badane miejsce leży pomiędzy ul. Przyrowską a zabudowaniami Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Janowie, ok. 40 m na północ od placu Grunwaldzkiego. Teren został zagospodarowany, 
splantowany, obsiany trawą, obsadzony drzewami i krzewami. W części północnej widoczne 
niewielkie, ok. 30 cm, deniwelacje powierzchni terenu i relikty kamiennej architektury o cha-
rakterze liniowym (być może fundament ogrodzenia działki). Brak budynku dawnej bożnicy, 
niemniej w obrębie badanego miejsca zarejestrowano kapliczkę z figurą św. Floriana. Drewniane, 
rzeźbione przedstawienie postaci świętego chroni skrzyniowa, przeszklona konstrukcja kryta 
czterospadowym dachem, który zwieńczono metalową chorągiewką z napisem OSP. Całość umo-
cowano na głazie wapiennym.

• Historia
Nie posiadamy źródeł ikonograficznych obrazujących wygląd synagogi w Janowie. Nie 

wydaje się, aby na tle zabudowy Janowa wyróżniała się jakąś spektakularną formą architekto-
niczną. Powstanie synagogi w Janowie uzasadniało ustanowienie tutaj siedziby kahału. Z drugiej 
strony nie był to jednak warunek konieczny. W Mstowie samodzielna gmina żydowska powstała 
w początkach XX w., a przecież miasteczko to już od 1697 r. miało wspaniałą, murowaną synago-
gę. Z podczęstochowskich miasteczek synagogi nie wybudowano jedynie w Olsztynie, posiadały 
ją natomiast Żarki, Lelów, Mstów, Przyrów, Krzepice, Szczekociny, Pilica, Kłobuck [Spyra 2016]. 
Istnienie synagogi pociągało za sobą konieczność powołania tzw. dozoru bóżniczego. Jak wyni-
ka z wykazu datowanego na 12 sierpnia 1921 r., dozór ten tworzyli wówczas: Icek Kohn, Abram 
Liberman i Symcha Zawłodawer – wszyscy z Janowa [APCz 1921: 4].
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Synagoga pozostawała w bliskim sąsiedztwie z chederem i mykwą. Także te dwa ostatnie 
budynki były prawdopodobnie architektonicznie bardzo skromne [APCz 1938: 50]. W dokumencie 
ujmującym budżet gminy Złoty Potok na lata 1937–1938 czytamy o istnieniu 1 nieczynnej łaźni 
publicznej – zapewne była to właśnie mykwa. Potwierdzało by to spostrzeżenia o trudnościach 
w utrzymaniu takich małomiasteczkowych żydowskich łaźni rytualnych, które należąc do obiektów 
religijnych relatywnie drogich w utrzymaniu, przynosiły jednocześnie bardzo mizerne dochody 
[Majewska 2017: 116].

• Historia sztuki
Nie znaleziono informacji na temat wyglądu bożnicy ani czasu jej powstania. Obiekt usy-

tuowany był przy ul. Przyrowskiej 4, w głębi placu graniczącego od południa z posesją Moszka 
Dymanta (okres międzywojenny). Był to budynek murowany, w trakcie II wojny światowej całko-
wicie zniszczony przez Niemców. Pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. ostatni zachowany ślad po 
synagodze stanowiło „parę metrów sześciennych gruzu nadających się jedynie do zasypywania 
dołów” [APCz 1951: 222; APCz 1958-1958: 1591; 1961-1971: 1593].

Pod tym samym adresem, bezpośrednio przy ul. Przyrowskiej, znajdował się murowany, 
jednoizbowy dom, kryty gontem, pełniący prawdopodobnie funkcję mykwy, chederu [Urbański 
2007: 54] lub domu rabina, po wojnie użytkowany przez Stanisława Bąbika. W latach 1929-1930 
gmina żydowska w Janowie sfinansowała remont bożnicy i mieszkania dla rabina (w tym samym 
czasie przeprowadzono podobne prace w mykwie) [APK 1930-1932: 1627].
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21. Janów (J1) – cmentarz żydowski (ryc. 86, 87, 88, 89, 90, 91)

Ryc. 86.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 87.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J1_R15_KOM4
K.H.: Tutaj było dużo Żydów skoro jest cmentarz?
E.A.: Nie wiem, no ale tam teraz drzewa ino rosną.
K.H.: Jest mało tych pomników tam.
E.A.: Pokradli. 
K.H.: A co oni z nimi zrobili, nie wie pani?
K.D.: Po co taka tablica komu?
E.A.: Na schody, po co lać cement jak można położyć płytę. Zalać ino w fary [w fundamenty 

– wskazała palcem w podłogę].
K.H.: A teraz dlaczego ten cmentarz w takim stanie jest? On jest taki zaniedbany chyba dosyć.
E.A.: Dobrze, że ogrodzili, bo jeszcze długo nie był ogrodzony. Wszystko tam pasło się, a teraz 

chociaż ogrodzony jest.
K.D.: Kto to ogrodził? 
E.A.: Nie wiem, czy państwo czy ktoś, nie wiem.

Ryc. 88.
Janów, cmentarz żydowski, widok od południa; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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Ryc. 89.
Janów, macewa  
na cmentarzu,  

widok od wschodu;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.
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K.H.: A ludzie odwiedzają ten cmentarz?
E.A.: Eee, a co tam odwiedzać?
K.D.: A w ogóle jak tutaj mieszkali Żydzi, to jakie relacje mieli z ludźmi?
E.A.: A to nie wiem, podobnież bardzo dobre, a tak to nie mogę nic powiedzieć. Zależy jak kto, 

nie? Raz dobre, raz złe, tak jak w tej chwili.

nr inw.: KOM: J1_R17_KOM4
K.H.: A tutaj przechodziliśmy obok i zauważyliśmy, że tam jest cmentarz żydowski jakiś, 

to mógłby pan coś opowiedzieć o tym?
D.B.: Ja nic nie wiem, nie, nie, to on był, wiem, że on był w pewnym okresie bardzo zniszczony. 

Najprawdopodobniej Żydzi ze Stanów dofinansowanie jakieś robili, bo ten mur powstał, ale to są też lata, 
powiedzmy, dwadzieścia lat temu, trzydzieści lat temu, to są lata mojej młodości, kiedy ja, pamiętam, 
że tam się chodziło i tam jeszcze było kilka, teraz jest nawet jeszcze kilka pomników, jeszcze takich 
położonych, jakichś tam żydowskich. Natomiast w późniejszym troszkę czasie, jakieś dwadzieścia, no 
trzydzieści lat temu został zrobiony ten mur, no, ale teraz, w tym momencie, no to tak ubożeje to wszystko.

K.D.: A skąd pan słyszał o tych Amerykanach?
D.B.: Wtedy, jak to było budowane, to było w latach, jak ja byłem łebkiem, no nie? No to wtedy to się 

tak mówiło, że no właśnie ktoś to dofinansował, bo to ktoś tutaj z ludzi miejscowych, budował ten mur, nie? 
K.D.: A nie wie pan kto?
D.B.: Nie, nie. Nie mam zielonego pojęcia.
K.D.: A pan wspomniał, że to zostało zniszczone. Co pan ma na myśli?
D.B.: No, bo to, wie pan, jak jeszcze ja pamiętam, no to wtedy te pomniki stały normalnie, 

prosto, później to zostało zdewastowane, czy to przez młodzież, czy to przez kogoś. Nie mam pojęcia.
K.D.: A jak pan myśli? Czemu tak się tam wydarzyło?
D.B.: Ja wiem? Tutaj ten teren był typowo żydowski, kiedyś tam, wojenny, bo przecież Lelów, 

tutaj dużo Żydów mieszkało, nie wiem, może jakaś nienawiść powojenna istniała.
K.H.: Tutaj, czyli gdzie?
D.B.: W Janowie. Było dużo miejsc w których mieszkali tutaj Żydzi. 

nr inw.: KOM: J1_R18,R19_KOM5
E.Z.: Cmentarz jest żydowski u nas.
K.D.: A może pani coś więcej powiedzieć?
E.Z.: Cmentarz jest. [do P.S.] I ile, ze trzydzieści lat temu jak odnowił ten Tomek?
P.S.: Nie wiem. Może i trzydzieści, nie wiem.
K.H.: Kto to odnowił?
W.Z.: Tomek, taki Małus, bo dlatego, że jego ojciec, tam z tym Żydem się kiedyś znali, no i tam 

kontakt utrzymywali ze sobą, tam gdzieś. To jest syn teraz, tego, co tam znali [niezrozumiałe słowo]. 
To będzie ze trzydzieści pięć lat, może więcej. Ogrodził cały cmentarz, zasadzili drzewa. Przyjechali 
Żydzi z Palestyny, odbyła się msza przed głównym wejściem, zaprosili wójta. Chodzili Żydzi po Janowie, 
pozdrawiali ludzi nazwiskami.
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Ryc. 90.
Janów, macewa  
na cmentarzu,  

widok od wschodu;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.
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K.D.: To było ważne wydarzenie?
E.Z.: No, ja bym powiedziała, że ważne.

nr inw.: KOM: J1_R5,R6_KOM2
K.H.: A tutaj gdzieś jeszcze na mapie i też chyba gdzieś tam jeszcze czytaliśmy w jakimś 

przewodniku, że jest tutaj cmentarz żydowski.
A.M.: Jest jakiś Żyd z Ameryki, tutaj znajomy nawet opiekował się to, to ogrodzili ten cmen-

tarz. Tylko, że tam niewiele tych tablic zostało, jak tak zaraz po wojnie to te tablice ludzie rozkradli. 
Nawet tam, tak z tego co, co, co słyszałam, to do budynków, jak budowali tam jakieś domy, czy tam 
do parapetów, do fundamentów.

K.P.: Pozabierali po prostu te płyty.
K.D.: A jak dawno to się wydarzyło?
A.M.: To zaraz po wojnie, nie? A w tej chwili, no to tam stoi kilka tam, zarośnięty jest. 
K.H: A ten pan, który zajął się tym ogrodzeniem tego cmentarza, no to możemy go gdzieś 

odnaleźć?
A.M.: No mieszka na Poniku.
K.H.: Na Poniku? A jak się nazywa? 
A.M.: No nie wiem czy mogę tak, no wie pani udzielać. No bo nie każdy sobie tak życzy.
[próbujemy przekonać aby AM ujawniła nazwisko tego pana]
A.M.: Tomasz Małus.
K.P.: Natomiast, no tutaj dzieciaki, no ja tutaj pamiętam, jak my też byliśmy tutaj jeszcze małe, 

no to, to dzieciaki chodziły na ten cmentarz. No bo to wiadomo, będąc dzieckiem, no to zawsze jakieś 
takie historie, że to może jakieś duchy gdzieś na tym cmentarzu. 

K.D.: I były?
K.P.: Nie, nie były, ale ja pamiętam jedną taką tablicę, ale ja nie wiem, czy ona tam nadal tam 

jest, to była taka tablica, na której były odbite dłonie w taki sposób, na samej górze. To pamiętam, że 
my jako dzieci przykładaliśmy i która ręka tam pasuje do odbicia tych dłoni, że coś się stanie, grób 
się otworzy. Jakieś takie dziwne historie.

nr inw.: J1_R16_KOM3_KOM6
E.S.: A na temat tego cmentarza żydowskiego jakieś opowieści krążą?
K.J.: No, stąd nawet widać takie o świerki co tam rosną, te topole wysokie to są właśnie tutaj 

na tym cmentarzu. […] A ten cmentarz, tam pisze tam sobie może podejść pani, chyba z osiemnastego 
wieku. Są tam jeszcze parę takich tablic jest starych, gdzie były groby tych właśnie Żydów pochowanych.

nr inw.: J1_R11,R12_W
A.S.: […] ten cmentarz jest w tej chwili odgrodzony, jest [niezrozumiałe słowo]. Kto to robił, 

kto znaczy, kto robił. Dostał pieniądze i po prostu, najął ludzi i odgrodzili.
K.D.: Od kogo?
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Ryc. 91.
Janów, macewa  
na cmentarzu,  

widok od wschodu;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.
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C.S.: Ze Stanów, jakiś, który tutaj ma rodzinę.
K.H.: Był tutaj, przyjeżdżał? 
C.S.: Przyjechał, tak. Wyznaczył jednego pana Małusa.
K.D.: A dlaczego pana Małusa?
A.S.: Bo musiał ktoś z rodziny go znać. Nazwisko, czy coś.
C.S.: On znał rodzinę, tego pana Małusa i konto zostawił w banku, jego upoważnił i kazał ten 

cmentarz ogrodzić. Bo to tutaj w piłkę dzieci grały, kozy się pasły. 
K.H.: Dzieci w piłkę grały na tym cmentarzu?
C.S.: Tak. Po wojnie to tu było wszystko poprzewracane.
K.D.: Mówi pan, że co? Dzieci się też bawiły?
A.S.: Tak, w piłkę tam grali, było boisko.
K.D.: Między płytami?
A.S.: Tam, wie pan, poprzewracane wszystko, poniszczone. To w tej chwili jest kilka tych płyt tylko.
C.S.: Płyty zabrali sobie pod dom do wejścia ludzie, na progi.
[…]
C.S.: Tam nie było żadnego ogrodzenia. To był normalnie dziki plac, wysypisko, nawet śmieci 

tam sypali.
K.H.: Ale nie potrafię sobie wyobrazić. Jak w tym miejscu, na tym cmentarzu mogło być 

boisko?
A.S.: Proszę pani, po wojnie to wszystko było przeciwko Niemcom, Żydom. Wszystko było 

przeciwko, wie pani, żeby roznieść w strzępy.
K.D.: Ale kto był przeciwko?
A.S.: Ludzie.
K.D.: Dlaczego?
A.S.: No dlatego, że uważali, że część, na przykład, zginęła Polaków, tu nawet miejscowych 

przez Niemców, przez Żydów.
[…]
C.S.: Pan Małus najął firmę i zrobili całe ogrodzenie, które do dzisiaj jest. Tylko tak, jak zrobili, 

to się tam nic nie działo. Tylko brama była niezamykana, później pijoki włazili, tam siedzieli grupki. 
No wiadomo… [A.S. wyjaśnia, że przychodzą pić ze względu na kary za picie alkoholu w miejscu 
publicznym].

[…]
C.S.: Te pomniki, wszystko to leżało pod progami, brukowali se nimi podwórka. To dopiero 

pościągali, później zawieźli z powrotem na cmentarz.
K.D.: Ale to ci, co pozabierali z powrotem sami przywieźli, czy to ktoś przyjechał i powie-

dział. Oddawaj to. Jak to wyglądało? 
A.S.: Nie powiem. Tego nie powiem, bo nie wiem.
C.S.: Tyle, że słyszeliśmy o tym.
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• Archeologia
nr inw.: KOO: J1_B_8
Miejsce zlokalizowano po zachodniej stronie ul. Przyrowskiej, w północnej części Janowa. 

Powierzchnia cmentarza wynosi około 1 ha, teren został zabezpieczony ogrodzeniem kamienno-
metalowym, wykonanym z łupanego kamienia wapiennego łączonego nieregularną spoiną z za-
prawy cementowej i stalowych pionowych przęseł. Wejście, na które składa się dwuskrzydłowa 
brama i odrębna furtka, znajduje się od strony południowej. W rzucie poziomym, w obecnej formie, 
cmentarz przyjmuje kształt zbliżony do prostokąta. Przy wejściu zarejestrowano 2 analogiczne 
symbole (Gwiazdy Dawida) oraz tablicę pamiątkową, na której znajduje się następująca inskrypcja:

ZABYTKOWY [Gwiazda Dawida]
CMENTARZ ŻYDOWSKI Z XVIII w.

OGRODZENIE I ODNOWIENIE
z FUNDACJI RODZINY Jacka

SALZBERGA OBYWATELI
USA – KTÓRZY PRZEŻYLI
HITLEROWSKĄ ZAGŁADĘ

Obszar cmentarza porastają liczne drzewa liściaste (liczące powyżej 60 lat) oraz gęsta roślin-
ność piętra niskiego i średniego. W obrębie badanego miejsca zarejestrowano 20 kamiennych macew, 
głównie we fragmentach lub przewróconych i 1 słup. Wykonano inwentaryzację polową (tab. 1).

Tab. 1. Zestawienie macew zarejestrowanych  
na powierzchni badanego terenu (opr. M. Majorek)

PRZEDMIOT SUROWIEC
STAN 

ZACHO-
WANIA

NAPIS 
UŁOŻENIE 
MACEWY

WYMIARY [cm]
UWAGI

wysokość szerokość

1 macewa wapień (?) słaby

tak; 
zwrócony  

w kierunku 
północno-

wschodnim

pionowe b.d. b.d. -

2 macewa wapień (?)
bardzo 
dobry

tak; 
zwrócony  

w kierunku 
północno-

wschodnim

pionowe 124,0 58,0 -

3 macewa piaskowiec słaby tak
poziome; 
napisem  

w dół
106,0* 56,0 -
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PRZEDMIOT SUROWIEC
STAN 

ZACHO-
WANIA

NAPIS 
UŁOŻENIE 
MACEWY

WYMIARY [cm]
UWAGI

wysokość szerokość

4 macewa piaskowiec dobry tak pionowe 124,0 69,0

5 macewa piaskowiec dobry

tak; 
zwrócony  

w kierunku 
wschodnim

pionowe 48,0* 64,0
ułamana 

górna część

6 macewa piaskowiec słaby nieczytelny
poziome; 
napisem 

w dół
58,0* 66,0 fragmenty

7 macewa piaskowiec słaby nieczytelny pionowe 22,0* 40,0 fragmenty

8 macewa piaskowiec słaby nieczytelny pionowe 56,0* 60,0 fragmenty

9 macewa piaskowiec słaby nieczytelny
pionowe;
poziome

69,0*
72,0*

62,0 fragmenty

10 macewa piaskowiec słaby nieczytelny pionowe 48,0* 116,0** fragmenty

11 macewa piaskowiec
bardzo 
dobry

tak; 
zwrócony  

w kierunku 
wschodnim

pionowe 126,0 68,0

wkop 
rabunkowy  

w 
odległości 

1 m na 
wschód

12 macewa piaskowiec dobry

tak; 
zwrócony  

w kierunku 
wschodnim

pionowe 64,0* 55,0 fragmenty

13 macewa piaskowiec słaby nieczytelny pionowe 34,0* 48,0 fragmenty

14 macewa piaskowiec słaby nieczytelny pionowe 50,0* 43,0 fragmenty

15 macewa piaskowiec słaby

tak; 
zwrócony  

w kierunku 
wschodnim

pionowe 43,0* 48,0 fragmenty

16 macewa piaskowiec
bardzo 
słaby

n.d. nieokreślone 23,0* 12,0*
zagłębiona  
w gruncie; 
fragment

17 macewa piaskowiec
bardzo 
słaby

n.d. nieokreślone 10,0* 6,0*
zagłębiona  
w gruncie; 
fragment
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PRZEDMIOT SUROWIEC
STAN 

ZACHO-
WANIA

NAPIS 
UŁOŻENIE 
MACEWY

WYMIARY [cm]
UWAGI

wysokość szerokość

18 macewa piaskowiec dobry

tak; 
zwrócony  

w kierunku 
wschodnim

pionowe 98,0* 52,0 fragmenty

19 macewa piaskowiec dobry

tak; 
zwrócony  

w kierunku 
wschodnim

pionowe 82,0* 58,0 fragmenty

20 macewa piaskowiec
bardzo 
słaby

n.d. nieokreślone b.d. b.d. fragmenty

21 słup piaskowiec dobry n.d. pionowe 36,0* 44,0 x 46,0 -

* uchwycona zachowana wysokość podczas badań; ** szerokość maksymalna w dolnej partii

• Historia
Założenie cmentarza żydowskiego w Janowie datowane jest na II połowę XVIII w. [Nasze 

cmentarze… 2013: 15] lub na koniec XVIII w. Nekropolia została usytuowana poza miastem, co 
dzisiaj dobrze uświadamia ówczesną wielkość Janowa. Lokalizacja cmentarza nie była przypad-
kowa. Miszna – jeden z najważniejszych dla Żydów tekstów rabinicznych zawierających wskazania 
wywiedzione z Tory, zalecała aby miejsca pochówku realizować w miejscach co najmniej 25 m (50 
łokci) oddalonych od domów wyznaczających skraj osady. Poszczególne groby miały powstawać 
chronologicznie, w regularnych rzędach [Żydzi w Polsce 2001: hasło cmentarze]. 

Cmentarz, jak należy sądzić, spełniał funkcję przestrzeni grzebalnej dla wszystkich zmar-
łych kahału janowskiego. W początkowej fazie istnienia był także nekropolią dla Żydów często-
chowskich. Według Wiesława Paszkowskiego „Janowscy Żydzi wykorzystywali swoją uprzywi-
lejowaną sytuację, kiedyś nawet zatrzymali u siebie prominentnych mieszkańców Częstochowy 
i wypuścili ich dopiero po uiszczeniu zaległych opłat pokładnego” [Paszkowski 2012: 7]. Problemy 
te ustały, gdy władze Księstwa Warszawskiego zgodziły się w 1808 r. na ustanowienie kaha-
łu częstochowskiego z prawem do własnej synagogi i cmentarza. Pomimo znacznego stopnia 
zniszczenia, na cmentarzu w Janowie zachowało się 20 macew, najstarsza z nich datowana jest 
na 1795 r. [Walerjański 2011: 1118; Nasze cmentarze… 2013: 17] lub 1791 r. [Cmentarz żydowski 
w Janowie... b.d.].

Od całkowitej dewastacji cmentarz uratowało jego ogrodzenie i częściowa renowacja 
przeprowadzona w latach dziewięćdziesiątych XX w. z inicjatywy rodziny Jacka Salzberga z USA. 
Fakt ten został upamiętniony na tablicy pamiątkowej umieszczonej przy bramie cmentarza. 

8 W Wykazie cmentarzy żydowskich w woj. śląskim [Walerjański 2011: 119] autor opracowania podaje 
jednak datę 1791 r.
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• Historia sztuki
Cmentarz żydowski w Janowie został założony pod koniec XVIII w. Usytuowano go poza 

miastem przy ul. Przyrowskiej, na placu o kształcie czworokąta i powierzchni liczącej nieco po-
nad 1 ha (ryc. 92). Najstarsza odnaleziona płyta nagrobna pochodzi z 1795 r. [Nasze cmentarze… 
2013: 17]. W 1943 r., cmentarz został zdewastowany przez Niemców. W latach 1959-1967 toczyło 
się postępowanie, mające na celu przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości jako majątku 
opuszczonego po Izraelickiej Gminie Wyznaniowej [APCz 1958-1958: 1591; 1961-1971: 1593]. 
Obecnie na cmentarzu znajduje się ok. 20 nagrobków lub ich fragmentów o zróżnicowanym stanie 
zachowania. Biorąc pod uwagę inskrypcje, a także sposób opracowania detalu, kilka pomników 
można datować na połowę XIX w., pozostałe pochodzą z późniejszego okresu (przełom XIX i XX 
w., XX w.). Wszystkie stele mają kształt prostokąta, odznaczają się typową dekoracją wykorzy-
stującą motywy charakterystyczne dla żydowskiej sztuki sepulkralnej takie jak: dłonie w geście 
błogosławieństwa (nagrobki kohenów), lew, korona. Językiem inskrypcji jest hebrajski.

Ryc. 92.
Janów, plan usytuowania  

cmentarza żydowskiego z 1958 r.
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22. Janów (J1) – młyn/tartak Ici Kohna (ryc. 93, 94, 95)

Ryc. 93.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 94.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J2_R13, R14_KOM4
J.K.: A twój ojciec też robił u Żyda. Na tartaku.
S.S.: U Ici.
J.K.: U Ici.
M.M.: A gdzie był ten tartak?
J.K.: W Janowie. Zaraz tu jak Borek się kończy. Po lewej stronie, koło przychodni. Co tam przy-

chodnia jest. To tam był. 

• Archeologia
nr inw.: KOO: J1_C_11
Badane miejsce znajduje się przy ul. Leśnej 5, w obrębie prywatnej posesji ogrodzonej 

nowym, drewnianym płotem z murowanymi słupami obłożonymi cegłą klinkierową. Obszar jest 
zagospodarowany, na posesji zarejestrowano zabudowę mieszkalno-usługową z przełomu XX 
i XXI w. Brak możliwości przeprowadzenia szczegółowego rozpoznania terenu.

Ryc. 95.
Janów, miejsce pod dawnym młynie i tartaku Ici Kohna; widok od wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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• Historia
Janów i Złoty Potok były silnymi ośrodkami młynarstwa. Najstarsze młyny działały tu na 

rzece Wiercicy – były zatem młynami wodnymi. Po I wojnie światowej pojawiają się tutaj także 
młyny parowe, które pozwalają na niezależną od rzeki lokalizację. W Janowie były to młyny S. Ko-
byłeckiego oraz I. Kohna. Przedsięwzięcie Kohna, połączone dodatkowo z tartakiem, miało wszelkie 
cechy inicjatywy ekonomicznie stabilnej. Młyn jest systematycznie notowany w wydawnictwach 
adresowych przemysłu polskiego [Księga adresowa Polski… 1927: 980; Wydawnictwa informacyjno-
adresowe... 1930: 16]. Kohn zapewne w realiach Janowa był człowiekiem bardzo zamożnym, co też 
dawało mu wysoką pozycję w społeczności żydowskiej. Był członkiem dozoru bóżniczego [APCz 
1921: 4] oraz przewodniczącym gminy żydowskiej [Urbański 2006: 413, 415].

• Historia sztuki
28 października 1922 r. wojewoda kielecki wyraził zgodę na budowę przez Icka Kohna młyna 

i tartaku parowego w Janowie. W wydanym orzeczeniu informował o konieczności powierzenia 
nadzoru nad planowanymi robotami architektowi powiatowemu, który uwzględniając sporzą-
dzony wcześniej projekt inżyniera Śmiecińskiego, miał czuwać nad przestrzeganiem przepisów 
i ustawy budowlano-przemysłowej oraz dopilnować kwestii uzyskania koniecznych pozwoleń do 
użytkowania obiektu. Ze względu na sąsiedztwo kościoła zakład musiał być zamknięty w niedzielę 
i święta katolickie.

Budynek wzniesiono z miejscowego kamienia, na piaszczystym podłożu, na planie pro-
stokąta o wymiarach 10,20 m x 22,10 m (ryc. 96, 97). Jego wysokość liczyła 4 m, przy grubości 
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Ryc. 96.
Janów,  

lokalizacja tartaku  
i młyna Ici Kohna  

względem kościoła;  
oprac. M. Sowiński
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ścian zewnętrznych 0,60 m. Jednokondygnacyjny obiekt przykryty był dwuspadowym dachem. 
Wewnątrz znajdowały się pomieszczenia kotłowni oraz młyna i tartaku. W tartaku znalazły się 
dwie krajzegi, a we młynie, żubrownik, kamienie i cylinder do oczyszczania zboża. Urządzenia 
napędzała ulokowana w kotłowni lokomobila [APK 1922-1922: 17583]. Po wojnie nieruchomość 
zwrócono synowi Icka Kohna – Nechemiemu, który ją sprzedał.

WIDOK

PODZIALKA 1:100
01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 m

Ryc. 97.
Janów, tartak Ici Kohna, elewacja budynku; oprac. M. Sowiński
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23. Złoty Potok (J2) – miejsce, gdzie mieszkali Żydzi (ryc. 98, 99, 100)

Ryc. 98.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 99.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J2_R13, R14_KOM3
M.M.: A wspomniała pani o tym jednym Żydzie tu mieszkającym. W którym miejscu?
J.K.: A ten Żyd z Potoka, to gdzie mieszkał? Ten Fisiel. Gdzie Władka nasza? Tu, jak do Kmicica 

się idzie?
S.S.: Gdzie ta Władka Leśniowska, po drugiej stronie.
J.K.: No, to jak droga skręca do Kmicica, to po prawej stronie jest taki dom. Przed rzeczką, jak 

rzeka płynie, pan skręca do Kmicica po lewej. Stąd jak pan idzie. To po prawej, ale tam był inny dom. 
Inny dom, niż ten co stoi.

S.S.: Nie. Staro chałupina taka była.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J2_B_5
W części centralnej i wschodniej ul. Majora Wrzoska znajdują się cztery budynki o metryce 

około 70 lat (surowiec: kamień lub drewno). Posesje są ogrodzone. Trzy budynki są użytkowane, 
jeden jest już ruiną (na posesji numer 25). Brak możliwości przeprowadzenia szczegółowych opisów.

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

Ryc. 100.
Złoty Potok, miejsce,  

gdzie mieszkali Żydzi, 
widok od zachodu;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.
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Cmentarze epidemiczne

Cmentarze epidemiczne ze względów higienicznych, z obawy przed rozprzestrzenianiem 
się zarazy, tworzono z dala od ludzkich siedzib, w terenie niezabudowanym. Są to cmentarze po-
nadwyznaniowe, na których chowano ofiary szalejących epidemii: ospy (XII w.), trądu (XIII w.), 
dżumy (XIV w.), syfilisu (XV w.), czerwonki (XVI w.), tyfusu (XVIII w.). Wiek XIX upłynął pod 
znakiem panowania cholery [Surówka 2012: 18]. 

Pierwsze wzmianki o epidemii cholery pojawiły się w 1817 r. Najpierw zanotowano cholerę 
w Indiach, skąd rozprzestrzeniała się dalej, co umożliwiał rozwój regularnych podróży kolejowych 
i morskich. Do Polski prawdopodobnie przyszła w 1830 r. z Rosji [Surówka 2012: 18]. Jan Kulesza, 
doktor medycyny praktykujący w Warszawie, pisał o cholerze:

Cholera jest chorobą swojego rodzaju, charakterystyczną, odrębną i odróżniającą się od wszystkich 
dotąd nam znajomych chorób – tak: że ją raz widząc, niepodobna się omylić albo wziąć za inną. 
Owszem, w objawieniach swoich nacechowaną jest sobie właściwymi symptomami, którym nazwi-
sko cholerycznych przyznać należy. I tak: biegunka, womity, fizjonomia, głos, kurcze, zimno i kolor 
skóry, puls, sama krew nawet, są szczególne w tej chorobie. Każde podobne zjawienie gdziekolwiek 
bądź wydarzone, odtąd zawsze cholerycznem nazywać się będzie.

Skoro jeden raz cholera objawi się epidemicznie, niemożna wiedzieć jak daleko pojdzie i gdzie koniec 
weźmie: bo jakakolwiek będzie pora roku […] ona zarówno jest groźną i wszędzie spustoszenie 
roznosi: złośliwą jednak bywa podczas wielkich upałów aniżeli w mrozy.

Przede wszystkim trzeba wmówić w lud prosty, potrzeba go przekonać, że […] miejsca w których 
chorzy przebywają, często przewietrzane będą lub wykadzane octem, chlorem, dla odświeże-
nia powietrza […]. Natomiast zalecić i dopilnować, aby jak największa czystość i ochędóstwo 
w mieszkaniach tudzież koło domów utrzymywaną była; aby wody stojące w bliskości zabudowań 
i pomiędzy niemi, nie rozkładały się przez działanie promieni słonecznych, ale ułatwić im ścieki; 
przepłukiwać wodą miejsca kędy nieczystości przechodzą i starać się jak najdalej je odprowadzać 
od miejsc zamieszkania [Kulesza 1838: 61, 75, 120–122]. 

Władze Królestwa Kongresowego urzędowo regulowały przepisami sanitarnymi sposób 
i miejsce pochówku ciał osób zmarłych na choroby zakaźne. M.in. nakazywano zakładanie oddziel-
nych cmentarzy i zamykanie ich po ustąpieniu epidemii, określono głębokość wykopanego dołu 
grobowego, zabraniano używania tej przestrzeni do innych celów [Matejak, Pasternak 2010: 18–19]. 

Na terenach wiejskich ciała zmarłych na cholerę najczęściej wrzucano do zbiorowego gro-
bu, wykopanego daleko od zabudowań. Franciszek Nowak, mieszkaniec wsi Lutoryże w powiecie 
rzeszowkim, mówił:

Opowiadali, to pamiętam, że takiego cholerycznego nieboszczyka to chowano nawet ze sprzętem, 
na którym umarł, jak na kanapie, to z kanapom, jak na łóżku, to z łóżkiem, a jak w ręce trzymał 
książkę, to z książką. Bo to wszystko już było zarażone, to po co trzymać, żeby choroba dalej sza-
lała? Wtedy nie było lekarstw, lekarzy nie było. To znaczy było jedno lekarstwo na to cierpienie 
– śmierć [Surówka 2012: 19].
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Znajdujące się w dole ciała posypywano wapnem i przykrywano warstwą ziemi, nieraz 
tworzącą niewielkie wzniesienie. Po przejściu epidemii miejsce grzebalne znakowano zasadzając 
jedno lub dwa drzewa („żeby gdy pamięć się zatrze był znak. Żeby ludzie wiedzieli, gdzie zaraza 
leży” – powiedział Franciszek Nowak [Surówka 2012: 19]), najczęściej lipy lub brzozy. 

Cmentarze choleryczne stanowiły przestrzeń słabo nacechowaną symbolicznie: zwykle sta-
wiano tam kapliczkę lub krzyż. Była to forma dziękczynienia za zachowanie życia podczas trwania 
epidemii. Ponieważ ich znaczenia nie podlegały aktualizacji, cmentarze te nie były odwiedzane 
przez żyjących, z czasem ich przestrzeń zostawała zaorana, zaś kapliczka lub krzyż pozostały 
[Kolbuszewski 1985: 42]. Stanisław Pigoń wspomina, że przez Kombornię, jego rodzinną wieś, 
przeszła około 1855 r. cholera, która „ściągnęła za sobą pomór całych rodzin, całych wsi”. Cho-
wano ich na cmentarzu cholerycznym, bardzo rozległym, który z czasem zaorano pozostawiając 
jedynie pamiątkową kapliczkę [Pigoń 1983: 86].

Zdarzało się, że na cmentarzach cholerycznych chowano samobójców, nieochrzczonych, 
heretyków, ekskomunikowanych, bluźnierców i innych grzeszników, czyli osoby, które nie mogły 
spocząć w poświęconej ziemi cmentarza parafialnego.

Dziś pamięć o cmentarzach cholerycznych została zatarta, nadane im kiedyś znaczenie 
symboliczne zostało utracone. Niewiele osób wie, z jakiego powodu wśród pól stoi samotny krzyż 
lub kapliczka. Jednakże ślady tych cmentarzy można odnaleźć w onomastyce. Przykładem jest 
nazwa „trupka” nadana gruszce rosnącej na Wilczej Górze w gminie Janów, woj. częstochowskie, 
przy której miano chować ofiary cholery panującej w Zagórzu.
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24. Janów (J1) – dawniej cmentarz choleryczny (ryc. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107)

Ryc. 101.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 102.
Plan sytuacyjny  

stan. Janów, gmina loco; 
oprac. W. Duda
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• Etnografia
Z dyskusji grupowej z lokalnymi ekspertami:
S.Z.: Tam jest krzyż. […] Między innymi przez ten cmentarz choleryczny miała prowadzić droga, 

jakaś tam droga dojazdowa i potem był ten spór. Jedni mówią tak – żadnego cmentarza cholerycznego 
nie było, krzyż sobie postawili, bo był to taki krzyż, gdzie były witacze, czyli gdzie stawiali trumnę, 
nie? Jak szli od Śmiertnego Dębu.

[…]
S.Z.: I że tam stawiano witacze i dlatego ten krzyż tam postawiono, bo ksiądz wychodził po 

trumnę i prowadził tutaj do Janowa, do kościoła. Natomiast inni mówią – nie, no my mamy przekaz 
z dziada pradziada, że tam był cmentarz choleryczny. Natomiast z tych moich rozeznań, jeżeli cholera 
była, to ona brała i sobie tak jechała prawda? To było takie morowe powietrze, które gnębiło ludzi 
i ludzie padali jak muchy, więc to był tysiąc osiemset trzydzieści, trzydzieści jeden, czyli był to taki 
okres, ja tak przynajmniej spotykam na tym obszarze.

nr inw.: KOM: J1_R1_KOM5
K.D.: A niech pan powie, wspomniał coś pan wcześniej o cmentarzu cholerycznym.
A.K.: No chodźcie, mniej więcej wam powiem gdzie to mogło być, bo historia jest taka, że rosyj-

ski dowódca, rosyjskie raporty dotyczące powstania twierdzą, że powstańcy później tam czy bronili 
się czy tam już... Tak, bronili się, chyba, jak już wcześniej, bo tam już szóstego Polacy tutaj potyczki 
wygrali, a dziewiątego przyszły posiłki i wywalili powstańców. Tutaj taki pułkownik Ernord przyszedł 

Ryc. 103.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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z Częstochowy. I w każdym razie, że ze wzgórza, z którego było dobrze widać Janów i cmentarz był 
omurowany. No na Poniku innego cmentarza nie mogło być, tylko choleryczny. Nie mogło być innego.

K.D.: A czy wie pan może z jakimi latami związana była ta epidemia?
A.K.: To musiał być osiemnasty albo dziewiętnasty wiek, ale nie wiem. Bo w Janowie też był 

cmentarz choleryczny.
K.D.: A gdzie?
A.K.: No był jak się na Śmiertny Dąb idzie, wiecie?
K.D.: No wiemy gdzie się tam jedzie.
A.K.: To jak się wychodzi już za Janów jest takie rozstaje dróg i taki krzyż na takim rozstaju 

dróg. Droga asfaltowa idzie jedna w pole taka i tam taki krzyż.
K.D.: Jakby pan mógł mi to narysować.
M.M.: Albo pokazać na mapie może.
A.K.: Na mapie Janowa?
M.M.: No to jest bardziej mapa gminy, ale Janów będzie troszkę przybliżony tutaj. [dalej 

szukanie na mapie]
K.D.: To niech pan tutaj narysuje, jak już jest kontynuacja tej ulicy Żurawskiej
A.K.: Ulica Żurawska, wyszliście i jesteś już pola, dalej w pola. I tutaj w pola idzie droga, tu 

stoi taki krzyż i ta droga Żurawska idzie na Śmiertny Dąb asfaltowa, a tutaj taka polna to jest taka 
umowna droga. I tutaj jest ten krzyż. I tam na tych polach jak ten krzyż mniej więcej stoi tam. Ludzie, 
jak ja miałem jeszcze ze siedem, z osiem lat, tam wykopywali, znaczy wyorywali kości, przestali tam 
orać, wzięli kawałek, zostawili w świętym spokoju. I to ten, to jest jedynie miejsce logiczne, a na pew-
no, bo w każdej miejscowości taki cmentarz był. A teraz chodźcie, spróbuję jakoś gdzieś tutaj wyjść 
z wami i żeby wam jakoś pokazać mniej więcej gdzie...

Ryc. 104.
Janów, widok ogólny przed 

rozpoczęciem badań  
sondażowych,  

widok od południa;  
fot. Ł. Sierpowski;  

lipiec 2016 r.
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Ryc. 105.
Janów, wykop nr 1A po 

zdjęciu humusu, widok od 
południowego-zachodu; 

fot. P. Stanałowski;  
lipiec 2016 r.
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• Archeologia
nr inw.: KOO: J1_A_12
W celu zweryfikowania uzyskanych informacji o znajdującym się na wskazanym obszarze 

cmentarzu cholerycznym, przeprowadzone zostały sondażowe badania archeologiczne9. Wykop 
sondażowy nr 1 utworzono w pobliżu metalowego krzyża przydrożnego. Zorientowany był wzdłuż 
osi NW–SE, ograniczając teren eksploracji do prostokąta o wymiarach 1,5 m x 10 m. Badania 
w jego obszarze nie ujawniły nawarstwień wskazujących na obecność pochówków. Jedynym re-
liktem działalności człowieka był bruk kamienny wyłożony w południowej części wykopu, który 
urywał się w wytyczonym aneksie nr 1A o wymiarach 1,5 m x 5,0 m, usytuowanym prostopadle 
w osi NE–SW. Kolejne dwa sondaże, wykop nr 2 o wymiarach 1 m x 4,0 m oraz nr 3 o wymiarach 
1 m x 5,0 m, zlokalizowano tuż przy krzyżu (wykop 2 na północ od krzyża, wykop 3 na wschód 
od krzyża). Tu także odkryta została dość regularna warstwa bruku kamiennego. Na badanym 
obszarze nie stwierdzono obecności wkopów antropogenicznych, poza współczesną jamą śmiet-
niskową w wykopie nr 2. Analogiczną sekwencja warstw – humus, bruk kamienny (lub jego brak), 
żółty piasek z domieszką próchnicy, warstwa naturalna złożona z żółtego piasku, gliny i drobnych 
kamieni wapiennych (głębokość stropu: około pół metra) – odkryto w kolejnych sondażach: w wy-
kopie nr 4 o wymiarach 1 m x 3,5 m zlokalizowanym równolegle do wykopu nr 1, na południe od 
metalowego krzyża, około 1 m na zachód od drogi oraz w wykopie nr 5, usytuowanym na południe 
od krzyża po drugiej stronie drogi. W trakcie badań odkryto 22 fragmenty ceramiki naczyniowej 
oraz 3 fragmenty szkliwionych kafli z XIX w. – I poł. XX w., 4 fragmenty polepy, ostrze i część ostrza 
noża, gwóźdź (być może do podkucia podkowy) oraz dwie kości zwierzęce. Ze względu na słabą 
czytelność calca, dla pewności zastosowano podłużne przegłębienia lub odwierty przy użyciu 
świdra strzemiączkowego, które wykluczyły obecność dalszych nawarstwień kulturowych.

Najbardziej interesującym odkryciem okazał się więc sam bruk, który zapewne został 
ułożony z kamieni, wyrzucanych od dziesięcioleci przez rolników w czasie orki na pobliskich 
polach. W niedalekiej przeszłości służyć mógł jako nawierzchnia przy odbywających się tu 
uroczystościach. To tu miał czekać ksiądz z Janowa na kondukt pogrzebowy idący z trumną od 
strony Śmiertnego Dębu. Chociaż badania archeologiczne nie potwierdziły obecności cmentarza 
cholerycznego przy samym krzyżu, nie można wykluczyć, że cmentarz ten znajdował się w innej, 
nieodległej lokalizacji.

• Historia
Prawdziwym nieszczęściem naszych przodków były epidemie chorób zakaźnych, takich jak 

dżuma, cholera i ospa. Czynnikami epidemiotwórczymi były wojny, ogromne niedostatki warun-
ków sanitarnych życia społeczności miejskich i wiejskich, klęski głodu i nieurodzaju prowadzące 
do migracji ludności. XVII w. był okresem rozległych epidemii dla Rzeczypospolitej [Namaczyńska 

9 Badania przeprowadzone zostały na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
zabytków w Katowicach, Delegatury w Częstochowie w dniach 5–20 lipca 2016 r. pod kierunkiem 
dra Olgierda Ławrynowicza przez mgr Maję Maruszewską, mgra Damiana Lechickiego i mgra 
Łukasza Sierpowskiego oraz grupę studentów archeologii UŁ.
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Ryc. 106.
Janów, wykop nr 2;  

bruk kamienny  
odkryty pod humusem,  

widok od wchodu;  
fot. D. Lechicki;  

lipiec 2016 r.
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1937]. Tzw. morowe powietrze nie oszczędzało żadnego środowiska: docierało do wielkich miast, 
małych miasteczek i wsi, skracało tragicznie życie starych i młodych, biednych i bogatych. Są-
dzono, że sposobem na zarazę może być powstrzymanie przepływu ludności – stąd profilaktyka 
polegająca na kwarantannach, kordonach sanitarnych, izolacji chorych. Stopniowo zauważano 
konieczność podniesienia standardów sanitarnych i dezynfekcji miejsc skażonych. Starano się 
maksymalnie ograniczyć kontakty zdrowych z tymi, którzy już zarazie ulegli – zarówno jeszcze 
żyjącymi, jak i martwymi. Z tego postępowania wynikała praktyka tworzenia osobnych, specjal-
nych miejsc pochówku, czyli tzw. cmentarzy epidemicznych, zwanych też cholerycznymi. Tego 
typu przestrzenie grzebalne starano się tworzyć poza miejscami stałego zamieszkania. 

W Królestwie Polskim epidemie cholery dotknęły ludność w latach 1831–1832, 1837, 
1848–1849, 1852, 1855. W Galicji epidemie cholery wybuchały w latach 1831–1832, 1847–1849, 
1855, 1873 [Tomczyk 2015: 102–103]. W latach 1908–1910 i 1912 r. stolicę prowincji Lwów do-
tknęły masowe zachorowania na szkarlatynę (płonicę) [Tomczyk 2015: 112].

Przepisy wydane podczas epidemii cholery w Królestwie Polskim w 1831 r. stanowiły, że 
cmentarz epidemiczny powinien być oddalony przynajmniej 300 łokci od zabudowań [Goździk 
1939: 18]. Na cmentarzach takich „ciała zmarłych i doły grobowe posypywane były wapnem, 
a doły kopane głębiej” [O środkach zaradczych w epidemii cholery w r. 1852... 1852: 17]. Przepisy 
pruskie obowiązujące w sąsiadującej od zachodu z ziemią częstochowską rejencją opolską także 
przewidywały założenie dla zmarłych na cholerę osobnego, odizolowanego od siedzib ludzkich 
cmentarza. „Zmarli mieli być wciągani tępymi, żelaznymi hakami do trumien, albo od razu do 
dołów wykopanych na głębokość co najmniej 1 sążnia, i przysypywani niegaszonym wapnem” 
[Czapliński 2012: 114]. Pochówki zmarłych na zarazę nakazywano wykonywać nocą, przez ludzi 
specjalnie do tego przygotowanych [Czapliński 2012: 121]. Wszystkie te postanowienia dowodzą 
wysokiego stopnia przejęcia się niebezpieczeństwem epidemii, które niosły cały splot poważnych 
konsekwencji gospodarczych, społecznych, kulturowych i etycznych. W przypadku ziem polskich 
zaboru rosyjskiego, między surową i dość racjonalną wymową rozporządzeń antyepidemicznych 
a związaną z nimi praktyką społeczną, istniał prawdopodobnie duży rozziew. Jego przyczyną był 
opór wobec niechcianej władzy, nieefektywna komunikacja między społeczeństwem a zaborczym 
aparatem administracyjnym, deficyty sprawności tego ostatniego. Alfred Sokołowski pisał w 1917 r.:

Nic więc dziwnego, że wśród podobnych warunków postęp szpitalnictwa zaczął się cofać, ustała 
ofiarność publiczna, a kraj cały, szczególniej wsie i miasteczka zaczęły się pogrążać w ciemnocie 
i brudzie, czego następstwem były liczne epidemje, panujące niemal bezustannie w kraju (szkar-
latyna, ospa, błonica, tyfus i.t.p.), przeciw którym władze sanitarne były zupełnie bezradne [So-
kołowski 1917: 21]. 

W warunkach prowincjonalnych wiejskie pochówki epidemiczne starano się lokować 
w znacznej odległości od zabudowań, realizowano je pospiesznie, a potem często zapominano lub 
niezbyt dbano o taką przestrzeń grzebalną. W wielkomiejskiej, wobec jurajskich partykularzy, 
Częstochowie cmentarz choleryczny na Zawodziu – jak pisał Stanisław Rumszewicz – przypominał 
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Ryc. 107.
Janów, wykop nr 5; sondaż 

po zakończeniu eksploracji, 
widok od południowego-
wschodu; fot. D. Lechicki; 

lipiec 2016 r.



233

Diagnoza miejsc

[…] piaszczystą równinę, którą wichry zasypują piaskiem z sąsiednich wzgórz. [...] Kilka głazów 
wapiennych i krzemieni leży rozrzuconych na piasku. Śród tego piaszczystego morza olbrzymi, 12 
łokciowy, czerwony krzyż sosnowy wznosi ku niebu ramiona. Na nim z łebków gwoździ wybity 
rok postawienia krzyża: 1894. [...] Nic nie przypomina tutaj cmentarza, jakkolwiek już 70 i kilka lat 
temu, jak zaczęli chować tutaj gromadnie umierających na cholerę, a jak utrzymuje Michał Deska, 
starzec przeszło 80 letni, już dawniej chowano tutaj pojedynczych zmarłych wskutek epidemii. [...] 
Według zeznań starych mieszkańców Zawodzia, cholera panowała w Częstochowie epidemicznie 
3 razy, przed 70 laty, 58 czy 60 i przed laty 30 [Rumszewicz 1916: 5–6]. 

Dalej Rumszewicz dawał opis zwyczajów pogrzebowych, do którego dane zaczerpnął 
zapewne ze znanej mu tradycji ustnej, a może i z autopsji: 

Razem chowano, trzy, cztery, a nawet pięć osób w jednym wspólnym grobie, a raczej dole, gdyż 
grobów murowanych na cholerycznym cmentarzu nie budowano. Bogatsi wozili nieboszczyków 
na wozach, skutkiem jednak wielkiego popytu na furmanki, trudno je było dostać i były bardzo 
drogie, wobec czego ludność biedniejsza najmowała na rynku tragarzy żydowskich. Często można 
było widzieć tragarza żyda, wiozącego po trzy trumny naraz na swych wózkach. Za wozami szpi-
talnymi szli policjanci. Zwykle nie było chętnych do pogrzebania zmarłych na cholerę, więc poli-
cjanci idący za trumną, spotkawszy pierwszego lepszego kazali mu trumny pochować. Zazwyczaj 
chowano na głębokości 3 łokci, gdy jednak natrafiono łopatą na inną trumnę, to nową składano 
na poprzedniej. Trumny ówczesne były bardzo płytkie w porównaniu z obecnymi. Długo się one 
przechowywały w suchej piaszczystej glebie cmentarnej. Bardzo często mieszkający w pobliżu 
cmentarza cholerycznego przebudziwszy się rano, widzieli 3 lub 4 trumny, leżące na cmentarzu, 
a porzucone w nocy, które musieli pochować. Na cmentarzu dla cholerycznych na Zawodziu grze-
bano wyłącznie zmarłych katolików, izraelitów zaś zmarłych na cholerę, chowano na cmentarzu 
żydowskim. Ponieważ podczas każdej epidemii cholerycznej umierało w Częstochowie, na Kulach 
i na Zawodziu po kilkaset osób, to podczas 3ch epidemii cholery, które nawiedziły Częstochowę 
w ubiegłym stuleciu, ogółem zmarło według obliczeń miejscowych mieszkańców, przeszło jeden 
tysiąc osób. Jedynym lekiem na cholerę była błędnie pojęta, według wierzeń wódka. Kto pił dużo 
wódki, tego nie tknęła cholera. I nawet już nawiedzeni przez nią zwycięsko z choroby wychodzili po 
wypiciu kwarty dziennie tego „zdrowiedającego” płynu. […] Krzyże cmentarne z czasem zbutwiały, 
piasek zasypał mogiły i dziś tylko krzyż olbrzymi wznosi ku niebu ramiona. Wkrótce już pewno 
pług orać będzie tę ziemię, równając ostatnie ślady cholerycznego cmentarza [Rumszewicz 1916: 4].

Powszechność epidemii, także w ziemi częstochowskiej, przydawała prawdopodobnie 
takim obrazom waloru powszechności. Każde miasteczko, a może i wieś jurajska, musiało mieć 
miejsce pochówków epidemicznych. Dziś śladami po nich są często samotne krzyże, takie jak te 
stojące w okolicach podjanowskich wsi Lusławice, Bystrzanowice, Piasek. Na terenie opisywanej 
gminy nie znajdziemy obiektów kultu świętych chroniących od nieszczęścia „morowego powie-
trza”: św. Rocha i św. Rozalii. Skądinąd wiadomo, że należeli oni do popularniejszych świętych 
w środowiskach ludu polskiego wieków dawnych10. W niedalekiej od Janowa wsi Zajączki, gdzie 
istniał cmentarz choleryczny, zachowała się kapliczka pw. św. Rocha wybudowana w związku 
z epidemią cholery w latach 1848–1852 [Związek… 2004]. Podobnie bowiem jak epidemia z 1831 r., 

10 W Polsce jest ponad 60 kościołów pw. św. Rocha [Strzelec 2010: 267–269, 270]. Śladem tej popu-
larności jest wybudowany w 1642 r. jako wotum w intencji ustąpienia panującej w mieście zarazy, 
częstochowski kościół św. Rocha.
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tak i ta, zatoczyła dość szeroki krąg wokół Częstochowy. Korespondent „Kuriera Warszawskiego” 
z września 1873 r. wspominał: 

Kiedy w r. 1852 najstraszniejsza cholera secinami dziennie zabierała ofiary w Warszawie, zamiesz-
kiwałem w gminie Panki, pow. Wieluńskim. Okoliczne miasta: Częstochowa, Kłobuck, Krzepice, 
Praszka, wsie Truskolasy, Jaciska, Podłęże, Piła, Bór-Zapilski i inne niosły w ludziach ziemi ofiarę 
ze zmarłych na cholerę [„Kurier Warszawski” 1873: 1]. 

W księgach zmarłych parafii Złoty Potok (ryc. 108, 109, 110) w latach 1855–1856 i później-
szych zanotowano niemal dwukrotnie większą liczbę zgonów niż w 1854 r. [AACz 1853–1905: KM 
1410]. Wyjątkowo epidemicznym wydaje się jednak dla parafii 1899 r., w którym liczba zgonów 
kilkakrotnie przewyższa zwykły poziom umieralności. Oto krótkie zestawienie (tab. 2) ilustrujące 
ten stan rzeczy [AACz 1853–1905: KM 1410]:

Tabela 2. Zestawienie liczby zgonów w latach 1864-1903 
w parafii Złoty Potok (opr. M. Janik)

ROK 1854 1855 1856 1860 1863 1897 1899 1900 1901 1902 1903

Liczba
zgonów 

64 112 98  55  59 75 206  66 80  84  88

Być może właśnie z latami 1855–1856 i 1899 r. należałoby wiązać krzyże i upamiętnienia 
zauważone w Janowie, Zagórzu, Piasku, Lusławicach, Bystrzanowicach. 

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.



Diagnoza miejsc

Ryc. 108.
Fragment okładki księgi 

zmarłych parafii Potok 
Złoty od 1774 do 1836 r.
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Ryc. 109.
Fragment wpisów  

w księdze zmarłych parafii 
Złoty Potok z 1899 r.
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Ryc. 110.
Fragment wpisów  

w księdze zmarłych  
parafii Złoty Potok z 1899 r.  

z uwagami dodatkowymi 
raptularza
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25. Zagórze, Złoty Potok – Wilcza Góra (J2) – cmentarz choleryków, wisielców, grusza 
„trupka” (ryc. 111, 112, 113, 114)

Ryc. 111.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 112.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J2_R8_KOM5
D.C.: Wilcza Góra, koło cmentarza. To tam wieszano, znaczy chowano wisielców. Nie wiem 

skąd ta nazwa się wzięła.
M.M.: Jeszcze bym dopytał o Wilczą Górę. Gdzie wieszano te osoby?
D.C.: Znaczy nie wieszano, tylko, przepraszam, byli tam chowani wisielcy. Po prostu, wiadomo, 

na cmentarzu nie można było pochować.
M.M.: Aha, czyli dlatego już za ogrodzeniem. 
D.C.: Tak, i na tej Wilczej Górze chowano. 
M.M.: I tam rzeczywiście, na samym wzniesieniu?
D.C.: Tak, słyszałem z opowiadań tu okolicznych.
M.M.: I jest to jakoś tam oznaczone? Są jakieś tam groby?
D.C.: To znaczy stoją stare krzyże. Mi się wydaje, że stare krzyże są. Samobójców nie można 

było grzebać na terenie cmentarza, więc chowano ich w pobliżu, na Wilczej Górze.

Ryc. 113.
Złoty Potok – Wilcza Góra, cmentarz choleryków, wisielców, grusza „trupka”, widok od wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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nr inw.: J6_R11,R12_KOM1 
Jest to pole, z którym związana jest pewna historia. Mianowicie według rozmówczyni ro-

sła tam grusza „trupka”. Po powstaniu styczniowym w tym miejscu było cmentarzysko, nie mieli 
gdzie pochować ludzi, kiedy panowała cholera. W herbie Zagórza widnieje ta właśnie „trupka”.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J2_B_1
W rzucie poziomym miejsce to przyjmuje kształt wielokąta o powierzchni powyżej 1 ha. 

Zlokalizowane zostało pomiędzy cmentarzem a szutrową częścią ul. Polnej w Złotym Potoku. Ob-
szar cechują duże względne różnice terenu, liczne wychodnie skał osadowych i bujna roślinność 
trawiasta uniemożliwiająca bliższe rozpoznania. Na szczycie wyniesienia zarejestrowano figurę 
Matki Boskiej zwróconą w kierunku wschodnim (w stronę cmentarza). Figura Matki Boskiej ma 
niespełna 2 m wysokości, wykonana została w technice odlewu, najprawdopodobniej z betonu; 
brak śladów malowania na powierzchni. 

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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Ryc. 114.
Złoty Potok – Wilcza Góra, 

figura Matki Boskiej na 
szczycie wzniesienia, wi-

dok od północy;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.
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26. Piasek (J5) – dawniej cmentarz choleryczny (ryc. 115, 116. 117, 118, 119, 120)

Ryc. 115.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 116.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Archeologia
nr inw.: KOO: J5_A_2
Badania archeologiczne we wsi Piasek na terenie dwóch prywatnych działek, usytuowanych 

na zachód od drewnianego krzyża przy ul. Kwiatowej, podjęto z inicjatywy Joanny Ścigaj, wójt gminy 
Janów, która po konsultacji z mieszkańcami zasugerowała możliwość istnienia w przeszłości w tym 
miejscu cmentarza cholerycznego11.

Pierwszy wykop otworzono w części północnej działki nr 583 ograniczając teren eksplo-
racji do prostokąta o wymiarach 1,0 x 5,0 m oraz wykonania 11 odwiertów przy użyciu świdra 
strzemiączkowego na południe od niego. Badania w jego obszarze nie ujawniły obecności śladów 
antropogenicznych. Wykonano także 7 odwiertów w części południowej działki nr 582. Natrafiono 
tu na warstwę piasku przemieszanego z próchnicą i następnie zdecydowano się otworzyć kolejny 
wykop o wymiarach 1,0 x 1,5 m. Na głębokości 1,2 m odkryto rurę wodociągową ułożoną bezpo-
średnio na calcu. W obu wykopach sondażowych nie znaleziono elementów kultury materialnej, 
które dałoby się datować na okres sprzed poł. XX w. Badania archeologiczne wykluczyły obecność 
istnienia cmentarza cholerycznego w przeszłości w tym miejscu, choć nie można ostatecznie 
stwierdzić czy nie znajdował się on w innej pobliskiej lokalizacji. 

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

11 Badania przeprowadzone zostały na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony za-
bytków w Katowicach, Delegatury w Częstochowie w dniach 11–19 lipca 2016 r. pod kierunkiem 
dra Olgierda Ławrynowicza przez mgr Magdalenę Majorek oraz grupę studentów archeologii UŁ.

Ryc. 117.
Piasek, widok ogólny od południa  
na wykop nr 1 i drewniany krzyż  

(po prawej stronie, w głębi) przed  
rozpoczęciem badań;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.
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Ryc. 118.
Piasek, widok ogólny  

od południa  
na wykop nr 1  

po zakończeniu  
eksploracji;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.
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Ryc. 119.
Piasek, widok ogólny od 

północnego-zachodu  
na wykop nr 2 przed  

rozpoczęciem badań;  
fot. A. Majewska;  

lipiec 2016 r.

Ryc. 120.
Piasek, widok ogólny od 

północnego-zachodu  
na wykop nr 2 po  

zakończeniu  
eksploracji;  

fot. A. Majewska;  
lipiec 2016 r.
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27. Lusławice (J6) – dziś – transformator, dawniej – cmentarz choleryków 
(ryc. 121, 122, 123, 124)

Ryc. 121.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 122.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J6_R32,R33_KOM5
E.S.: Bo jest ciekawa sprawa w Lusławicach, konkretnie tam, gdzie stoi transformator, tam 

prawdopodobnie, że tam był cmentarz tych co na cholerę umierali.
T.S.: Tam jak jest, ja nie wiem, czy oni nie skasowali teraz tego, przecież jak się tam nie chodzi to…
E.S.: Bo jest taka sprawa, że jak my zakładali światło normalnie w Lusławicach, to chodzi o to, 

że tutaj leci wysokie napięcie i był tutaj transformator, i tu było podłączenie tego prądu, to wieś miała 
zaopatrzenie. A to było takie nieszczęście, że z uwagi na to, że górą szły druty na ten, co jaka burza by 
szła, prądu już nie ma, nie ma i potem doszli do tego władze nawet, że przestawić ten transformator 
tutaj, to wtedy była boczna linia od tej linii, bo ta linia co leci to tam do Janowa i dlatego tutaj postawiony 
jest ten transformator teraz. I chodzi o to, że tam mówili dawniej, że był cmentarz tych choleryków, co 
tam gdzieś tego w tysiąc osiemset którymś roku, tam było […]. Chodzi o to, że wykopali ludzie normalnie 
wykopy pod ten transformator, żeby postawić, a tam kości są. Mówią jednak prawdziwe, że tam cmentarz 
był. Ale to wzięli zakryli, bo po jak powiemy, to ani tu nie będzie transformatora ani tu, to lepiej trzymać 
w tajemnicy i koniec. Dlatego ten transformator stoi teraz jak droga leci na Okrąglik, na tym zakręcie.

Ryc. 123.
Lusławice, dawny cmentarz choleryków, widok od północy; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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inw.: KOM: J6_R1,R2,R3_KOM5
D.O.: Na początku dwudziestego wieku była epidemia cholery i tam wrzucali, jak my tam 

mamy teraz staw. I tam rzucali ciała tych zmarłych na cholerę. I tylko tyle. Tylko czy to jest legenda, 
czy jest w tym jakieś ziarno prawdy no to nie wiem.

[…]
E.P.: A jeszcze mógłby pan przypomnieć o tej mogile?
DO: O stawie? No to gdzie się znajduje teraz staw… Staw w stronę miejscowości Okrąglik.
M.O.: No tak podobno było.
E.P.: A może jakieś nagrobki tam były?
D.O.: Nagrobki były. Po pierwszej wojnie światowej tam wrzucali też broń jakąś.
M.O.: Tam już chyba nie ma tego.
D.O.: Jest! Jest tam ten staw. Po prawej stronie. Tam też jest krzyż.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J6_B_3
Miejsce zlokalizowano we wschodniej części wsi Lusławice, na południe od drogi asfal-

towej biegnącej w kierunku miejscowości Okrąglik, na łuku zewnętrznym skręcającego traktu 
komunikacyjnego. Obszar o powierzchni ok. 10 arów szczególnie zwrócił uwagę badaczy. Zado-
kumentowano bujną roślinność trawiastą i chwasty (głównie azotolubne pokrzywy), ciek wodny 
i transformator ustawiony w odległości ok. 2,5 m od jezdni. Obszar potencjalnie dostępny do 
badań archeologicznych, jednak na powierzchni brak widocznych śladów cmentarza. Nieopodal 
zarejestrowano metalowy, spawany z prętów krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa, wmon-
towany w murowany i otynkowany postument, przyozdobiony sztucznymi kwiatami.

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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Ryc. 124.
Lusławice, krzyż, dawny 

cmentarz choleryków, 
widok od północy;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.
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28. Bystrzanowice (J10) – cmentarz choleryczny (ryc. 125, 126, 127, 128)

Ryc. 125.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 126.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 127.
Bystrzanowice Dwór, 

cmentarz choleryków, 
widok od północy;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.

Ryc. 128.
Bystrzanowice Dwór,  
tabliczka informująca  

o lokalizacji cmentarza 
choleryków;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J10_R8,R10,R11_KOM7, KOM8, KOM9
Z.J.: A to między Dworem a Bystrzanowicami. Tam krzyże takie są.
[…]
J.K.: No to tam, no to chorowali na dżumę, czy na…
Z.J.: Na cholerę.
J.K.: Na cholerę chorowali, no i tam tych ludzi chowali.

nr inw.: KOM: J10_R3_KOM1
Rozmówca wskazywał, że idąc z Bystrzanowic do Bystrzanowic Dworu musimy przejść dwa 

kilometry i po lewej stronie zobaczymy ten kopiec. To miejsce, gdzie chowani byli ludzie chorzy na 
cholerę. Jest to grób pamiątkowy, stały na nim najpierw trzy krzyże, teraz jest tam jeden krzyż.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J10_B_2
Miejsce zlokalizowano na wyniesieniu o charakterze antropogenicznym, na wschód od 

skrzyżowania ul. Jesionowej z ul. Górską. Na szczycie zarejestrowano krzyż drewniany z wizerun-
kiem ukrzyżowanego Chrystusa. Belka poprzeczna krzyża przebiega na linii północny-wschód 
południowy-zachód. Postać Jezusa zwrócona w kierunku północno-zachodnim. Krzyż otoczony 
jest drewnianym płotem na planie prostokąta o wymiarach 1,24 x 1,62 m i wysokości 0,8 m. Obiekt 
został przyozdobiony sztucznymi kwiatami. W odległości około 1,5 m na południowy-wschód 
rośnie ponadosiemdziesięcioletnia brzoza, na której zarejestrowano obrazek z przedstawieniem 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Wysokość względna opisanego wzniesienia sięga około 3-4 m. 
Kopiec, jak i teren wokół, porasta wysoka roślinność trawiasta. Miejsce zostało oznaczone nie-
wielką tabliczką drewnianą z inskrypcją: 

ZBIOROWA MOGIŁA
Z OKRESU

MOROWEGO POWIETRZA [strzałka wskazująca mogiłę]

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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Ogólne

29. Złoty Potok (J2) – krzyże na granicach wsi, przy których rozpoczynano pogrzeby
(ryc. 129, 130, 131, 132)

Ryc. 129.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 130.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 131.
Złoty Potok, kapliczka;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.



Diagnoza miejsc

Ryc. 132.
Złoty Potok, krzyż;  

fot. M. Majorek,  
lipiec 2016 r.
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J2_R2,R7_KOM13
M.M.: A tutaj, przy tym krzyżu odbywają się jakieś uroczystości kościelne może?
M.W.: To znaczy było coś takiego jak poświęcenie pól. Jest to praktykowane nadal i tutaj, 

przy tym krzyżu właśnie, że pola są, ale teraz to zanika ta tradycja, bo coraz mniej ludzi zajmuje się 
gospodarstwem rolnym, ponieważ, no u nas raczej się nie opłaci, bo jest to piąta, szósta klasa gleby. 
Nie jest to gleba taka urodzajna. 

K.W.: Wie pan, jak pogrzeby szły, jeszcze wcześniej, jak pogrzeby szły, to wozili tych umarłych 
na wozach i to był taki kamień i składali tego nieboszczyka, tą trumnę, ksiądz przychodził i tą trumnę 
kropił i wprowadzali tą trumnę dopiero do kościoła.

M.W.: Było tu u nas, była taka sytuacja, że przychodził ksiądz do domu. Teraz się tego nie 
praktykuje oczywiście, dla rodziny jest to też pewna wygoda, że przynoszą trumnę do kościoła, ale 
przedtem była taka sytuacja, że jak ktoś umarł w domu, no to z domu go wyprowadzano. I oczywiście 
początek tej ceremonii, no to ksiądz przychodził i te modlitwy były. Pewna parafraza była, jeśli cho-
dzi o ten kamień tutaj, przy tym krzyżu. Też na podobnej zasadzie to było. Nie jeździł ksiądz zresztą 
wcześniej, to też była ciężka sprawa, żeby się dostać. Niewiele osób miało samochody, natomiast jeszcze 
wcześniej raczej nikt samochodów nie miał, tak że ksiądz nie jeździł do tych miejscowości, tak że tu 
było takie przywitanie tego zmarłego czy tej zmarłej. 

• Archeologia
nr inw.: KOO: J2_B_3
Zarejestrowano kilka miejsc przy granicy wsi oznaczonych kapliczkami i krzyżami:

• przy ul. Parkowej, nieopodal bramy na głównym trakcie założenia pałacowo-parkowego 
udokumentowano niewielką, drewnianą kapliczkę powieszoną na klonie na wysokości 
około 2 m. Wewnątrz konstrukcji znajdował się obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej. 
Miejsce zdobiły sztuczne kwiaty.

• przy skrzyżowaniu ul. Majora Wrzoska z ul. Kościuszki udokumentowano krzyż metalowy 
otoczony drewnianym płotem z betonowymi narożami, malowany na brązowo. Na osi północ- 
-południe obiekt mierzy 2,27 m, na osi wschód-zachód 2,29 m. Belka poprzeczna krzyża 
ustawiona na linii wschód-zachód. Na niej postać ukrzyżowanego Jezusa zwrócona w kie-
runku północnym. Z miejsca przecięcia belek krzyża wychodzą cztery promienie. W dolnej 
partii konstrukcji, zarejestrowano 2 uchwyty na donice z kwiatami. Wewnątrz ogrodzenia 
rośliny żywe: bukszpan, bluszcz, hortensja. Miejsce zadbane, odwiedzane przez mieszkańców.

• Historia
Dwie z wymienionych lokalizacji zaznaczone są na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego 

z 1934 r. (ryc. 133, 134). Krzyże, z których jeden znajduje się u zbiegu obecnych ulic: Ogrodowej i św. 
Józefa, drugi zaś we wschodnim fragmencie ul. Wrzoska. Mapa ta nie potwierdza obecności krzyża 
przy skrzyżowaniu ul. Wrzoska z ul. Kościuszki, aczkolwiek krzyż taki stał przy ul. Kościuszki nieco 
bardziej w kierunku południowym. Także kapliczka wydaje się być wynikiem inicjatywy nowszej. 
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• Historia sztuki
Zawieszona na drzewie kapliczka skrzynkowa, pomalowana na biało, od frontu widoczna 

ujęta w arkadę wnęka z zawieszonym wewnątrz obrazkiem Matki Boskiej. Daszek dwuspadowy 
z wygiętym do góry ząbkowanym rantem, zwieńczony kopułką z krzyżem (częściowo oderwanym).

Krzyż metalowy (XX w.) otoczony drewnianym brązowym płotkiem. Trzon i ramiona 
w formie ażurowej, zgeometryzowanej ramy, zakończone okrągłymi gałkami. Podstawa trzonu 
szersza, z dodatkowymi prętami po bokach, w górnej partii wygiętymi w woluty, na których za-
mocowano kwietniki. Na przecięciu belek metalowa figura Chrystusa, nad nim wygięty daszek 
z ząbkowanym rantem. Z punktu przecięcia belek wychodzą 4 metalowe pręty imitujące promienie, 
przechodzące przez wolutowo wygięte płaskowniki łączące belki krzyża z 4 stron.

Ryc. 133.
Złoty Potok na mapie z 1934 r.;  

fragment wsi z krzyżami  
u zbiegu obecnych ul. Ogrodowej  

i św. Józefa oraz wschodniego  
odcinka ul. Wrzoska
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Ryc. 134.
Złoty Potok na mapie z 1934 r.; fragment wsi z krzyżem w południowej części miejscowości
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30. Skowronów (J4) – miejsce po dawnym cmentarzu niemieckim
(ryc. 135, 136, 137)

Ryc. 135.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 136.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr. inw.: J4_R8,R9_W
M.L.: Jest też jakaś wzmianka, że oni tu byli ekshumowani żołnierze, czy nie, nawet nie wiem 

ilu ich tam jest. To tam jest jakaś informacja, że to nie jest od początku ten cmentarz tutaj. Możliwe, 
że część była ich pochowana tutaj, część tam, później może kogoś tu ekshumowali żeby zrobić jedną 
mogiłę, nie wiem. 

nr. inw.: J4_R8,R9_W
P.L.: Ale to chyba powinno być gdzieś udokumentowane, bo tu była cała ekshumacja, nie? 
M.L.: Ale nie wiadomo kto ich ekshumował. I w którym roku. Na pewno jeszcze przed drugą 

wojną światową.
P.L.: Nie wiem. Przenieśli ich na tamten cmentarz, ale kto albo coś, to nie mam bladego pojęcia.
M.L.: Jeżeli robili to Niemcy, to na pewno nie będzie w żadnych naszych archiwach.
P.L.: No ale nie wiem kto, z tego co tata mówił, no to tylko mówił, że była ekshumacja robiona.
[…]

Ryc. 137.
Skowronów, miejsce po dawnym cmentarzy niemieckim, widok od wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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P.L.: Znaczy tego to nie wiem, bo [ojciec] mówił, że było to wykopywane wszystko i przenoszone 
właśnie tam, i jest ogrodzone i jest cmentarz tych żołnierzy niemieckich, nie?

M.L.: Zresztą on był tam bardzo długo zaniedbany, on dopiero, w którym? W dwutysięcznym 
roku został uporządkowany.

P.L.: Tak, tak, zarośnięte było, bardzo zaniedbane tamto.

• Archeologia
nr inw.: KOO: J4_B_1
Rozpoznaniu poddano miejsce przy ścieżce, która dzieli las sosnowy leżący na południe 

od miejscowości Skowronów, przy drodze krajowej nr 46. Trakt dzieli las na 2 części: młodszą 
i starszą. W obrębie badanego terenu uchwycono skarpę o wysokości ok. 2 m, najprawdopodobniej 
pochodzenia antropogenicznego (piaśnica?). Brak reliktów cmentarza na powierzchni terenu.

• Historia
Nie ujawniono danych archiwalnych dotyczących tego miejsca.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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31. Lusławice (J6) – dziś – szkoła podstawowa, dawniej – klasztor 
(ryc. 138, 139, 140, 141, 142)

Ryc. 138.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 139.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: J6_R6_KOM1
J.Ś.: Pamiętam, jak pierwszy rok poszedłem do tej nowej szkoły, a przedtem chodziłem do 

tej starej. W tym dworze. Pięćdziesiąty siódmy rocznik tam, a w pięćdziesiątym ósmym w tej nowej 
szkole [...].

P.P.: O tym dworku jeszcze coś więcej mógłby pan powiedzieć?
J.Ś.: Z tego co ja wiem, ja pamiętam tą starą szkołę, ten dworek. Tam były jeszcze takie mury 

porozbierane. Jak dzieckiem byłem, to żeśmy tam latali, bo nie było łazienek porobionych. [...] Pytaliśmy 
nauczyciela co to jest, i on nam tłumaczył. I kiedyś zrobili z tego klub, mieszkał taki facet, Walecki się 
nazywał, w tym po budynku, co kiedyś pracował w tym dworze dla karbowego [...]. On tam zajmował 
dwa mieszkania i reszta to była sala taneczna. [...] Oni to rozbierali jak byłem po wojsku. Rozebrał, 
wykupił to Rajski, i po prostu owczarnie z tego zrobili. Oni rozebrali całą tą szkołę. Ta szkoła to były 
po budynki mieszkalne, nie, bo te obory to stały tu jeszcze dalej. Tam dalej są jeszcze takie budynki.

E.P.: Mówi pan o budynku starej szkoły? 
J.Ś.: Tak.
E.P.: I obok tego budynku mieścił się dwór?
J.Ś.: Tak, dwór był od tej strony, od ulicy, przy samej ulicy. Tam jest taka lipa wielka, [...] bu-

dynki pogospodarcze były po prawej stronie, tam jest boisko szkolne, tam są takie krzaki, gdzie tam 
są końcówki muru jeszcze. 

E.P.: Czyli można jeszcze znaleźć to miejsce?

Ryc. 140.
Lusławice,  

dziś – szkoła podstawowa, 
dawniej – klasztor/dwór, 

widok od wschodu;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.
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J.Ś.: Tak, to widać z drogi. Tu było rozebrane i tu gdzie jest szkoła po lewej stronie, to były te 
budynki jeszcze tam kawał, tak jak szkoła jest, jeszcze z tyłu były te budynki. To jak ja pamiętam. [...] 
Pamiętam jak za łebków na owocowe drzewa tam żeśmy latali. 

• Archeologia
nr inw.: KOO: J6_C_2
Badaniami nieinwazyjnymi objęto obszar o powierzchni około 3 ha, na którym znajduje się 

obecnie szkoła podstawowa, plac zabaw, tereny zielone. Brak reliktów architektury poklasztornej 
w bezpośrednim sąsiedztwie obecnych zabudowań szkolnych. Niemniej na południowy-wschód 
od szkoły, w odległości około 200 m od niej, zarejestrowano relikty architektury kamiennej za-
chowane w części spągowej, silnie przysłonięte trawami i krzewami. Uchwycony mur zbudowano 
z łupanego kamienia wapiennego łączonego nieregularną spoiną z zaprawy wapienno-piaskowej. 
Koronę pozostałości muru uchwycono na wysokości 1,3 m n.p.g. Badaczom towarzyszył przy-
padkowo napotkany mężczyzna opiekujący się zielenią przy szkole. Opisane pozostałości murów 
określił jako miejsce po dawnej stajni dworskiej. On też poinformował, że dawniej znajdował się 
tutaj klasztor, potem dwór, obecnie szkoła. Wskazał również, że na północny-wschód od szkoły, 
w odległości około 200 m, znajdował się sad. Obecnie zarejestrowano tam pojedyncze drzewa 
- jabłonie i bujną roślinność trawiastą z chwastami (głównie pokrzywy). Zarówno pozostałości 
stajni, jak i sad, należały do dworu, nie do klasztoru (przekaz ustny). Budynek mieszkalny dworu 
został najprawdopodobniej rozebrany łącznie z partią fundamentową, szkoła stoi na nowych 
fundamentach. Teren szkoły został ogrodzony w całości. We wschodniej części drzewa układają 
się w 2 równoległe linie o przebiegu północ-południe. Pierwsza linia (zachodnia), to drzewa liś-

Ryc. 141.
Lusławice,  

dziś – szkoła podstawowa, 
dawniej – klasztor/dwór, 

widok od zachodu;  
fot. M. Majorek,  

lipiec 2016 r.
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ciaste w wieku 20-25 lat, druga linia (wschodnia): starodrzew w wieku powyżej 80 lat. Aleja ta 
najprawdopodobniej wyznaczała wschodni kraniec zabudowań dworskich. 

Na badanym terenie zarejestrowano obiekty o chronologii z przełomu XX i XXI w., takie 
jak budynek w typie kubika, pełniący funkcję domu nauczyciela, składzik oraz plac zabaw.

• Historia
W kształtującym się po 1918 r. niepodległym państwie polskim, w pełni uświadamiano 

sobie znaczenie szkolnictwa powszechnego. Niestety, jego stan na obszarze dawnego zaboru 
rosyjskiego przedstawiał się fatalnie. Tak było również w wiejskich okolicach Janowa i Złotego 
Potoku. Z braku dostatecznych środków finansowych jedynie w Janowie przystąpiono do powo-
łania siedmioklasowej szkoły podstawowej. Z dużym wysiłkiem budowano ją w latach 1923–1925 
[APCz 1923–1925a: 81]. W 1923 r. budowana jest jednoklasowa szkoła w Siedlcu [APCz 1923–1925a: 
80; APCz 1923–1925b: 12]. Ostatecznie po pierwszym pięcioleciu niepodległości stan szkolnictwa 
powszechnego w gminie Potok Złoty przedstawiał się następująco [APCz 1923–1925b: 16]:

Tab. 3. Stan szkolnictwa powszechnego  
w gminie Potok Złoty w 1925 r. (oprac. M. Janik)

 GMINA WIEŚ
TYP

SZKOŁY

LICZBA DZIECI
W WIEKU 

SZKOLNYM

LICZBA DZIECI
ZAPISANYCH
W 1924/25

ROCZNIK 1918

 Potok
 Złoty

Janów  7 kl.  291 328  57

Piasek  1 kl.  165  104  34

Potok Złoty 7 kl.  175  132  36

Zalesice  1 kl.  65  62  14

Żuraw  2 kl.  197  163  40

Siedlec  1 kl.  69  84  11

Bystrzanowice  1 kl.  113  68  20

Lusławice 1 kl.  102  62  19

Jak widzimy, większość szkół w gminie Potok Złoty, to szkoły jednoklasowe. Taki status mia-
ła też placówka oświatowa w Lusławicach. W związku z brakiem budynków szkolnych, większość 
lokali służących dla celów oświatowych wynajmowano. W 1934 r. wynajem tych lokali obciążał 
budżet gminy Potok Złoty kwotą 1 670 zł [APCz 1934–1935: 7]. W czerwcu 1935 r. radni ze wsi 
Żuraw wystąpili z wnioskiem o przystąpienie do budowy we wsi budynku szkolnego „ze względu 
na wysoki czynsz komorniany, jaki gmina opłaca od trzech sal szkolnych” [APCz 1934–1935: 52]. 
W latach następnych Rada Gminy poświęcała tej sprawie wiele uwagi. W latach 1935–1936 na 
budowę szkoły w Żurawiu przeznaczono w budżecie gminnym kwotę 6 000 zł, wydatki jednak 
wyniosły 12 000 [APCz 1935–1936: 52]. Sytuacja ta wymagała starań o pomoc ze strony Fundu-
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szu Pracy i Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych. Batalia o upowszechnienie 
i poziom oświaty gminnej w omawianym okresie toczyła się przy ciągłym, dramatycznym prze-
łamywaniu dwóch słabości – gospodarczo-finansowej państwa oraz gospodarczo-finansowej 
lokalnej społeczności. Ta ostatnia warunkowana ubóstwem miejscowych rolników, prowadziła 
nawet do okresowego zamykania szkół jednoklasowych – ich uczniowie nie uczęszczali na zajęcia 
lekcyjne, gdyż byli wykorzystywani w pracach polowych karłowatych gospodarstw rodzinnych 
[APCz 1935 –1936: 56–57, 59].

Preliminarz wydatków na utrzymanie szkół powszechnych w gminie Potok Złoty w roku 
budżetowym 1938/39, uchwalony na posiedzeniu Zarządu Gminnego gminy Potok Złoty 4, 5, i 8 
stycznia 1938 r. wykazywał dla szkoły w Lusławicach następujące elementy wyposażenia mate-
rialnego oraz związane z ich utrzymaniem koszty:

Ilość sal: 1; ilość piecy: 2; przydział węgla kwintali: 12; przydział drzewa w metr. przestrz.: 1; 
koszt opału – węgiel, po 3, 70 zł.; drzewo po 8 zł: 45; wydatki na światło ryczałtem zł: 5; wydatki 
na materj. piśmienne ryczałtem: 10; wydatki na utrzymanie czystości: 70; na kupno pyłochłonu: 
5; na wynajem lokali szkolnych 160; bielenie sali: 8; przewidywane kupno inwentarzy szkolnych 
i preliminowana suma na to kupno: a/5 ławek a 18 zł = 90, b/ pomalowanie tablicy = 10 [APCz 
1938–1939: 315–316]. 

Suma wydatków wyniosła 408 zł. Oto proza działalności lusławickiej szkoły u schyłku II 
Rzeczpospolitej. 

Problem lokalu dla szkoły był dla miejscowej społeczności włościańskiej na tyle istotny, że 
lusławiccy chłopi zabiegając w 1937 r. o dogodne warunki wykupu ziemi majątku w Lusławicach, 
sugerowali w piśmie do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych potrzebę przeznaczenia zabu-

Ryc. 142.
Lusławice,  

dziś – szkoła podstawowa, 
dawniej – klasztor/dwór, 

widok od południa;  
fot. M. Majorek;  

lipiec 2016 r.
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dowań folwarcznych na szkołę „w razie ewentualnej parcelacji ośrodka” [APCz: 992, s. 84–88]. 
W sprawozdaniu wydatków gminy z dnia 3 czerwca 1934 r. „budżet świadczeń rzeczowych na 
rzecz szkół powszechnych, preliminowany przez Dozór Szkolny” oceniano jako bardzo wygóro-
wany [APCz 1934–1935: 8]. Wojna i okupacja nie tylko przekreśliły plany lokalizacji w Lusławi-
cach solidnej szkoły, ale także dramatycznie ograniczyły zasób materialny skromnej lusławickiej 
placówki oświatowej. Wiadomo np., że w Lusławicach, podobnie jak w Cykarzewie, Kiedrzynie, 
Kokawie, Staropolu, Turowie i Żurawiu, Niemcy spalili w piecach umeblowanie szkół [Grządzielski, 
Pietrzykowski 1988: 28]. Odbudowa oświaty szkolnej po wojnie zaznaczona zostaje prawdziwym 
sukcesem w 1965 r., kiedy to Lusławice otrzymują nowoczesny budynek szkolny.

• Historia sztuki
Szkoła podstawowa w Lusławicach funkcjonowała od 1919 r., początkowo w budynku 

podworskim. W latach 1928-1946 kilkakrotnie zmieniała siedzibę zajmując różne pomieszcze-
nia, w tym pokoje w domach prywatnych. W 1950 r. w Lusławicach uczyły się dzieci z Okrąglika, 
wcześniej także uczniowie z Zagórza. W tym czasie lekcje prowadził tylko jeden nauczyciel – Pa-
weł Bartosz, któremu w 1952 r. powierzono stanowisko dyrektora. Budynek szkoły stanowiący 
element zabudowy dawnego folwarku był niewielki, mógł jednak pomieścić kilka klas. Rodzice 
uczniów zwracali uwagę na zły stan obiektu, w którym oprócz sali przeznaczonej do nauki znaj-
dowało się mieszkanie dla nauczyciela. Lokal wymagał zainstalowania pieca kaflowego, wymia-
ny zagrzybionych podłóg oraz urządzenia kuchni i wydzielenia pomieszczenia gospodarczego. 
Istotnym problemem był brak dostępu do wody, jedna studnia znajdowała się 400 m od budynku, 
inna – położona bliżej studnia podworska, była zasypana ziemią i nie nadawała się do użytku. 
W 1951 r. w szkole przeprowadzono konieczny remont, przygotowano drugą salę lekcyjną, budy-
nek pomalowano i wyposażono w niezbędne meble. Do 1955 r. przysposobiono nowe sale mogące 
pomieścić kolejne 2 klasy [APCz 1951: 222]. Rezultaty podejmowanych w następnych latach prac, 
mających na celu poprawę stanu budynku, były niezadowalające ze względu na jego postępującą 
degradację. W 1965 r. szkoła przeniosła się do nowego, dobrze wyposażonego obiektu.
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32. Wygwizdów (J9) – miejsce po dawnej wsi (ryc. 143, 144, 145, 146)

Ryc. 143.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 144.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 145.
Wygwizdów,  

miejsce po dawnej wsi, 
widok od wschodu;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2016 r.
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• Etnografia
nr inw.: KOM: J9_R19_KOM1
A.M.: Miejsce obok Bystrzanowic, tak zwane, muszę ją sobie przypomnieć teraz, a Wygwiz-

dów, obok Bystrzanowic. Były domy, no nie wiem, po naszemu to teraz trzeba by było nazwać jakoś 
pole domów, tak zwany Wygwizdów. Podobno jakiś czas temu była straszna wichura, że te domy po 
prostu wywiało i gmina dała tym ludziom jakieś mieszkania i na pewno starostwo częstochowskie. 
Przeprowadzili się ci ludzie do Częstochowy, gdzieś tam wybyli, gdzieś tam wybyli, natomiast już się 
te domy tam nie pojawiły, została pustka.

S.K.: I kiedy to było?
A.M.: Jakieś trzydzieści, czterdzieści lat temu mniej więcej. Ja to słyszałam z opisów ludzi. […] 

Sama interesowałam tym, dlaczego to jest Wygwizdów, no bo to podobno od tego, że wygwizdało, 
wywiało raczej, no w tym znaczeniu.

nr inw.: KOM: J10_ R8,R10,R11_KOM1
A.G.: A gdzie ten Wygwizdów jest?
Z.J.: No to była wieś, ale trąba powietrzna wygwizdała ich. Siedzieli w domu i domy się po-

przewracały.
J.K.: Przecie ten Wiesikowski, Krajewski, to przecie tam mieszkali. To podawali im pola, hrabina 

im dała te pola im.
A.S.: Ale teraz tam nic nie ma, tak?
Z.J.: Teraz to nic, wszystko pozarastało, ino piwnice zostały, nie. Teraz to strach nawet wcho-

dzić, bo tam dżungla się zrobiła. 

nr inw.: KOM: J9_R17_KOM10
A.S.: Jakieś miejsca może pan zna?
S.K.: No miejsca takie znam, że no wie pani tu jest na mapie Wygwizdów co pamiętam. No 

i przyszła trąba powietrzna, to będzie już z pięćdziesiąt lat do tyłu, więcej może, i wzięła tą wioskę, 
jak się to mówi rozwaliła całkowicie. I było takie zdarzenie, że byli tam dwoje, jak się to mówi mał-
żeństwo w mieszkaniu w czasie trąby powietrznej, i ten budynek był z pustaku. Cały go rozniosło, 
nic nie zostało, a oni siedzieli w mieszkaniu obydwaj przy stole na krzesłach, ich nie ruszyło. Krowę 
poniosło w powietrze, bo tam widzieli sąsiedzi, ten wichr, jak się to mówi. Takie worki ze zboża to 
wszystko na górze fruwało, poroznoszone było po lesie. 

• Archeologia
nr inw.: KOO: J9_C_3
Obszar porośnięty młodym lasem, wyróżniający się brakiem runa. Na powierzchni za-

rejestrowano mech i liczne krzemienie pośród piasku o średniej granulacji, stanowiącego po-
wierzchniowy poziom pokrywy glebowej. Od strony wschodniej uchwycono świeże zasadzenie 
drzew iglastych w wieku 2-4 lat oraz pojedyncze drzewa w wieku około 15 lat. Na powierzchni 
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Ryc. 146.
Wygwizdów,  

miejsce po dawnej wsi,  
widok od wschodu;  

fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.

brak zachowanych reliktów architektury. W części zachodniej natrafiono na 5 fragmentów ce-
ramiki, którą wstępnie można datować na przełom późnego średniowiecza i nowożytności. Na 
zdjęciu lidarowym badany teren wyróżnia się licznymi zagłębianiami, które są pozostałościami 
po zabudowaniach mieszkalnych i gospodarczych. Część z nich to zapadliska wewnątrz dawnych 
konstrukcji budowalnych, inne to wkopy – relikty wydobywania przez okolicznych mieszkańców 
co cenniejszych materiałów budowalnych oraz przedmiotów ruchomych.
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• Historia
Nazwy Wygwizdów nie notuje Kazimierz Rymut w opracowaniu nazw miejscowych pół-

nocnej części dawnego województwa krakowskiego [Rymut 1967]. Sugerowałoby to dość późne 
powstanie tego przysiółka wiejskiego. Znamienne, że Wygwizdów nie jest zaznaczony na Mapie 
Kwatermistrzostwa [Topograficzna karta... 1839–(1843)]. Jednak w Słowniku Geograficznym Króle-
stwa Polskiego około 1895 r., wymienione są dla byłego powiatu częstochowskiego 2 Wygwizdowy, 
oba nazywane jednocześnie Pustkowami (Pustków): jeden w gminie Wancerzów i jeden w gminie 
i parafii Potok Złoty. Ten drugi właśnie nas interesuje. SGKP kwalifikuje opisywane miejsce jako 
„pustkowie” posiadające 5 domów, 29 mieszkańców i 67 mr. [mórg – M.J.] [SGKP 1895: 90]. Nazwy 
typu Wygwizdów „stały się obiegowymi nazwami używanymi na oznaczenie miejsc oddalonych, 
charakteryzujących się różnymi niedogodnościami w codziennej egzystencji, określeniami o ujem-
nym zabarwieniu uczuciowym” [Kopertowska 1984: 148–149].

Stosownie do chronologicznego kontekstu informacji Słownika Geograficznego Królestwa 
Polskiego, Wygwizdów widnieje (ryc. 147) już na mapie Karte des Westlichen Russlands z przeło-
mu XIX i XX w. [Karte des...1892–1921]. Ujęcie jest dosyć dokładne. Tuż za Bystrzanowicami, przy 
trakcie gruntowym prowadzącym z tej wsi do Sierakowa, pod lasem oddzielającym szeroko pojęte 
grunta bystrzanowickie od Sierakowa, widzimy 4 zabudowania.

Przysiółek istniał także w okresie międzywojennym, gdyż znajdujemy go na mapie Wojsko-
wego Instytutu Geograficznego z 1934 r. Jak wynika z mapy (ryc. 148), w porównaniu z okresem 
przed I wojną światową, uległ nawet pewnej rozbudowie. 

Interesujących danych dotyczących Wygwizdowa przyniosło „krajoznawcze śledztwo” 
zrealizowane przez znanego popularyzatora turystyki rowerowej w Częstochowie, Andrzeja 
Siwińskiego, przy okazji wycieczki rowerowej szlakiem miejsc pamięci wojennej w lasach janow-
skich (sierpień 2009 r.). Wędrując z Sierakowa w kierunku Apolonki cyklista dotarł do miejsca, 
w którym niegdyś istniała osada wiejska. Jak pisze: 

Ryc. 147.
Wygwizdów  

i Bystrzanowice.  
Karte des Westlichen  

Russlands z 1914 r.
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Śladem po niej są charakterystyczne zarośla i zdziczałe krzewy ogrodowe. Liczące w czasie wojny 
sześć gospodarstw i oparte o las siedlisko było doskonałym miejscem dla ukrywania się par-
tyzantów. W 1944 r. przebywał tutaj partyzancki oddział AL-u, który przyjął w Wygwizdowie 
spadochronowy zrzut grupy wywiadu rosyjskiego. Pracowała więc tutaj radiostacja, przez którą 
Rosjanie przekazywali informacje o rozpoznawanym przez nich terenie po drugiej stronie frontu 
wojennego. W 1967 r. nad piaszczystym terenem Wygwizdowa przeszła trąba powietrzna (w czasie 
burzy) niszcząc doszczętnie niemal wszystkie gospodarstwa (w tym jedno nowo wybudowane). 
Bezdomni mieszkańcy zostali przeniesieni do innych miejscowości (Konopiska czy Rędziny), gdzie 
musieli się od podstaw budować i z trudem asymilować w nowym otoczeniu [Siwiński 2009a]. 

Ustalenia Siwińskiego zdaje się potwierdzać lokalna prasa, w której czytamy o niszczącym 
działaniu trąby powietrznej w pobliżu Częstochowy 17 maja 1967 r., które lokalizuje w okolicach 
Blachowni oraz wsi Ostrowy (obecnie część Blachowni) i Brzózka (obecnie część Blachowni). Ty-
godnik „Gazeta Częstochowska” informował swoich czytelników o huraganie, który przechodząc 
nad zachodnią częścią powiatu częstochowskiego  „spowodował wiele strat w 53 gospodarstwach 
w Ostrowach i Brzósce. Uszkodzonych zostało 85 budynków mieszkalnych i gospodarskich, w tym 
wiele w poważnym stopniu. Według szacunkowych obliczeń Powiatowego Inspektoratu PZU, 
straty wynoszą około 300 tys. zł” [Huragan zniszczył...1967: 1]. 

Ryc. 148.
Wygwizdów  

na mapie z 1934 r.
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Szybciej o szczegółach wydarzenia donoszono w dwóch kolejnych numerach (z 18 i 19 
maja 1967 r.) dziennika „Życie Radomskie”, prezentując przy tym czytelnikom relacje naocznych 
świadków z podczęstochowskiej wsi Ostrowy [Trąba powietrzna... 1967a; Trąba powietrzna koło 
Częstochowy 1967]. Wiadomość o trąbie powietrznej zamieścił nawet „Głos Koszaliński” z 23 maja 
1967 r. [Trąba powietrzna... 1967b]. We wszystkich czasopismach brak jest informacji o Wygwiz-
dowie, aczkolwiek możliwe, że i ta osada wiejska padła ofiarą opisywanego kataklizmu.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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Dziękujemy naszym rozmówcom, mieszkańcom gmin jurajskich za poświęcony nam czas, 
dzielenie się wspomnieniami, udostępnianie pamiątek z domowych archiwów. Jesteśmy wdzięczni 
za tę wspólnie odbytą wędrówkę śladami historii i czasów współczesnych badanej gminy Janów.    

Współpraca z lokalnymi władzami oraz instytucjami przyczyniła się do sprawnej realizacji 
naszego projektu. Pragniemy złożyć podziękowania dla:

• Joanny Ścigaj – wójt Gminy Janów,
• Ireneusza Bartkowiaka – pełnomocnika ds. promocji gminy, komunikacji społecznej i tu-

rystyki,
• Stefana Zatońskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Janów,
• Ks. Mirosława Siółko – proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny w Janowie,
• Ks. Ryszarda Marciniaka – proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku,
• Ks. Andrzeja Kańki – proboszcza parafii św. Bartłomieja Apostoła w Żurawiu,
• Sławomira Krzyształowskiego – właściciela agroturystki „Wichrowe Wzgórza” w Złotym 

Potoku,
• Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie,
• Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Złoty Potok,
• Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Janowie,
• Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance,
• Szkoły Podstawowej w Lusławicach,
• Zajazdu „Stacja smaku” w Juliance.

W szczególności dziękujemy studentom i doktorantom archeologii i etnologii Uniwersytetu 
Łódzkiego biorącym udział w badaniach w sezonie wiosennym i letnim.

• Sezon wiosenny – etnologia (ryc. 1)
Krzysztof Dobiński, Kinga Huszczo, Sara Kucharska, Maciej Majewski, Krzysztof Ozimski, 

Emilia Pach, Patrycja Pawełkowicz, Ewa Piątek, Joanna Pryczek, Ewa Sęderecka, Anna Syroishka
• Sezon letni – etnologia (ryc. 2)

Justyna Badji, Marta Dekańska, Krzysztof Dobiński, Kinga Huszczo, Marta Jakubowska, 
Mateusz Janiak, Krystian Kaletka, Karolina Karolewska, Maciej Majewski, Emilia Pach, Małgorzata 
Płóciennik, Szymon Prokopczyk, Joanna Pryczek, Patrycja Skupińska, Mateusz Sosnowski, Anna 
Szadkowska, Anna Szrenk, Kalina Wielocha
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Ryc. 1.
Etnolodzy – członkowie 

zespołu badawczego: 
Maciej Majewski, Kinga 

Huszczo, Anna Syroishka, 
Ewa Sęderecka, Krzysztof 

Ozimski, Ewa Piątek, 
Patrycja Pawełkowicz, 

Emilia Pach, Sara 
Kucharska, Joanna Pryczek, 

prof. dr hab. Grażyna Ewa 
Karpińska, Krzysztof 

Dobiński, prof. dr. hab. 
Andrzej Paweł Wejland;  

fot. S. Krzyształowski; 
Złoty Potok,  

kwiecień 2016 r.

Ryc. 2.
Etnolodzy – członkowie 
zespołu badawczego: dr 

Olgierd Ławrynowicz 
(archeolog, kierownik 

projektu), Szymon 
Prokopczyk, Mateusz 
Janiak, dr Aleksandra 
Krupa-Ławrynowicz, 

Justyna Badji, Mateusz 
Sosnowski, Anna 

Szadkowska, Patrycja 
Skupińska;  

fot. M. Jakubowska;  
Janów, czerwiec 2016 r.
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• Sezon letni – archeologia (ryc. 3, 4)
mgr Adam Górecki, mgr Damian Lechicki, mgr Anna Majewska, mgr Maja Maruszewska, 

mgr Ilona Miklas, mgr Łukasz Sierpowski, mgr Krzysztof Wiliński; Anna Ciszewska, Mateusz 
Grzelak, Konrad Kempa, Justyna Kiebała, Ewelina Miksa, Bartosz Puliński, Piotr Stanałowski, 
Damian Ścigalski, Dominika Węclewska, Piotr Zwierzchowski

• Sezon jesienny – archeologia
mgr Adam Górecki, mgr Anna Majewska, mgr Krzysztof Wiliński; Ewelina Miksa, Piotr 

Stanałowski

Ryc. 3.
Archeolodzy – członkowie 

zespołu badawczego:  
mgr Łukasz Sierpowski, 

mgr Magdalena Majorek,  
mgr Damian Lechicki,  

Damian Ścigalski,  
mgr Adam Górecki,  

mgr Maja Maruszewska,  
mgr Anna Majewska,  

mgr Wiktor Duda;  
fot. anonimowy turysta; 

Mirów, lipiec 2016 r.
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Ryc. 4.
Archeolodzy – członkowie 

zespołu badawczego: 
Krzysztof Wiliński,  

mgr Łukasz Sierpowski, 
Anna Ciszewska, Justyna 

Kiebała, mgr Adam Górecki, 
mgr Damian Lechicki, 

mgr Maja Maruszewska, 
Piotr Stanałowski, 

Ewelina Miksa, mgr Anna 
Majewska; fot. Wiktor 

Duda; Złoty Potok,  
lipiec 2016 r.
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Rozdział pierwszy 
Irmina Gadowska, Maciej Janik, Magdalena Majorek 

Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy
Ryc. 1.  Herb Janowa; na podstawie M. Antoniewicz, Herby miast województwa częstochowskiego. 

Częstochowa 1984, tabl. 4.
Ryc. 2.  Złoty Potok, pałac Raczyńskich; fot. A. Barczyk; lipiec 2016 r.
Ryc. 3.  Złoty Potok, dwór Krasińskich; fot. I. Gadowska; wrzesień 2016 r.
Ryc. 4.  Janów i okolice w obrębie dekanatu żareckiego w 1931 r. – fragment mapy; Mapa diecezji 

częstochowskiej. Częstochowa: Wydawca X.Z. Sędzimir. 
Ryc. 5.  Żuraw. Kaplica cmentarna św. Barbary; fot. I. Gadowska; lipiec 2016 r.
Ryc. 6.  Żuraw. Kościół św. Bartłomieja; fot. I. Gadowska; wrzesień 2016 r.
Ryc. 7.  Michał Girdwoyń; na podstawie W. Maleszewski, Michał Girdwojń. „Biesiada Literacka” 

1880, t. 9, nr 211. s. 33.
Ryc. 8.  Karol hrabia Raczyński, przed 1939 r.; Narodowe Archiwum Cyfrowe, http://www.

ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/karol-roger-raczynski#photo [ostatni dostęp: luty 2018]. 
Ryc. 9.  Dworzec Złoty Potok (dziś Julianka), lata 1920–1924; Osterreichisches Staatsarchive-

Sygn.AT-OeStA/KA BS I WK Fronten. http://www.archivinformationssystem.at/detail.
aspx?ID=2229268 [ostatni dostęp: styczeń 2018].

Ryc. 10. Dworzec Złoty Potok (dziś Julianka), lata 1915–1918; http://fotopolska.eu/Julianka/
b56338,Stacja_kolejowa_Julianka.html?f=537149-foto, [ostatni dostęp: styczeń 2018]. 

Ryc. 11.  Odcisk pieczęci Zarządu Lasów Dóbr ZŁOTY POTOK i ŻARKI w Złotym Potoku z 1923 r.; 
APCz Wydział Powiatowy w Częstochowie, sygn.: 61/ 515.

Ryc. 12.  Odcisk pieczęci Urzędu Gminy Złoty Potok z 1919 r.; APCz, Wydział Powiatowy w Czę-
stochowie, sygn. 61/164.

Ryc. 13.  Odcisk pieczęci Urzędu Gminy Złoty Potok z 1925 r.; APCz, Wydział Powiatowy w Czę-
stochowie, sygn.: 61/ 165.

Rozdział drugi 
Grażyna Ewa Karpińska 

Diagnoza badawcza gminy – etnografia
Ryc. 1. Mapa obszarów badawczych gminy Janów; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie mapy 

Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
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Ryc. 1.1.  Obszar badawczy J1 Janów; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie mapy Wydawnictwa 
Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 1.2.  Obszar badawczy J2 Złoty Potok; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie mapy Wydaw-
nictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 1.3.  Obszar badawczy J3 Siedlec; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie mapy Wydawnictwa 
Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 1.4.  Obszar badawczy J4 Skowronów – Pabianice; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie 
mapy Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 1.5.  Obszar badawczy J5 Czepurka – Piasek – Śmiertny Dąb; oprac. O. Ławrynowicz na 
podstawie mapy Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 1.6.  Obszar badawczy J6 Zagórze – Lusławice – Okrąglik; oprac. O. Ławrynowicz na pod-
stawie mapy Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 1.7.  Obszar badawczy J7 Wodząca – Żuraw – Lipnik; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie 
mapy Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 1.8.  Obszar badawczy J8 Ponik – Apolonka; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie mapy 
Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 1.9.  Obszar badawczy J9 Bystrzanowice – Teodorów – Sokole Pole – Lgoczanka; oprac. 
O. Ławrynowicz na podstawie mapy Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 1.10.  Obszar badawczy J10 Góry Gorzkowskie – Bystrzanowice Dwór; oprac. O. Ławrynowicz 
na podstawie mapy Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 2.  Łapiemy tzw. okazję; na zdjęciu Maciej Majewski (student etnologii UŁ) w Złotym Po-
toku; fot. K. Huszczo; kwiecień 2016 r.

Ryc. 3.  Czasami do kolejnych obszarów badawczych zawozili nas mieszkańcy gminy; na zdjęciu 
Kinga Huszczo (studentka etnologii UŁ); fot. K. Huszczo; kwiecień 2016 r.

Ryc. 4.  W drodze na kolejny wywiad etnograficzny; na zdjęciu Ewa Sęderecka i Anna Syroishka 
(studentki etnologii UŁ); fot. A. Krupa-Ławrynowicz; kwiecień 2016 r.

Ryc. 5.  Anna Syroishka (studentka etnologii UŁ) porządkuje swoje notatki terenowe w terenie; 
fot. E. Sęderecka; kwiecień 2016 r.

Ryc. 6.  Krzysztof Dobiński (student etnologii UŁ) z rozmówczynią w Janowie; fot. K. Huszczo; 
kwiecień 2016 r.

Ryc. 7. Kinga Huszczo (studentka etnologii UŁ) i jej rozmówczyni prezentującą stroje Zespołu 
Folklorystycznego Janowianie; fot. K. Dobiński, kwiecień 2016 r.

Ryc. 8. Kinga Huszczo (studentka etnologii UŁ) przeprowadza wywiad z mieszkanką Janowa; 
fot. K. Dobiński, kwiecień 2016 r.

Ryc. 9.  Na podwórku u mieszkańca Janowa; fot. K. Dobiński, kwiecień 2016 r.
Ryc. 10.  Krzysztof Dobiński (student etnologii UŁ) pyta o drogę w Janowie; fot. K. Huszczo, 

kwiecień 2016 r.
Ryc. 11.  Lokalizowanie miejsca pochówku z czasu II wojny światowej w okolicach Apolonki; 

fot. K. Dobiński, kwiecień 2016 r.
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Ryc. 12.  Kinga Huszczo (studentka etnologii UŁ) razem z rozmówcą w lasach janowskich; fot. 
K. Dobiński, kwiecień 2016 r.

Ryc. 13.  Jeden z albumów fotograficznych naszych rozmówców; fot. K. Dobiński, kwiecień 2016 r.
Ryc. 14.  Obiadokolacja – Złoty Potok; fot. A. Krupa-Ławrynowicz; czerwiec 2018 r.
Ryc. 15.  Przygotowania do sesji naukowej i spotkania z mieszkańcami gminy; na zdjęciu Ma-

teusz Sosnowski, Krzysztof Dobiński, Joanna Pryczek, Justyna Badji i Kalina Wielocha 
(studenci etnologii UŁ); fot. A. Krupa-Ławrynowicz; Złoty Potok, czerwiec 2016 r.

Ryc. 16.  Plakat informujący o sesji naukowej Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O bada-
niach etnograficznych w gminie Janów opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego; aut. 
A. Krupa-Ławrynowicz.

Ryc. 17.  Sesja naukowa Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O badaniach etnograficznych 
w gminie Janów opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego (22 czerwca 2016 r.); Urząd 
Gminy w Janowie; fot. O. Ławrynowicz.

Ryc. 18.  Justyna Badji (studentka etnologii UŁ) podczas sesji naukowej Miejsca pamięci i miejsca 
zapomnienia. O badaniach etnograficznych w gminie Janów opowiedzą studenci Uniwer-
sytetu Łódzkiego (22 czerwca 2016 r.); Urząd Gminy w Janowie; fot. O. Ławrynowicz.

Ryc. 19.  Dyskusja grupowa z lokalnymi ekspertami – Ireneuszem Bartkowiakiem i Stefanem 
Zatońskim (24 czerwca 2016 r.); Urząd Gminy w Janowie; fot. A. Krupa-Ławrynowicz.

Ryc. 20.  Plakat informujący o wystawie Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Janów. Fotografie 
i opowieści oraz finale warsztatów animacyjnych Poszukiwacze lokalnych skarbów; aut. 
Urząd Gminy w Janowie.

Ryc. 21–22.   W trakcie wystawy Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Janów. Fotografie i opo-
wieści; fot. A. Krupa-Ławrynowicz; estrada leśna Borek, 26 czerwca 2016 r.

Ryc. 23.  Konsultacje społeczne w trakcie wystawy Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Janów. 
Fotografie i opowieści; na zdjęciu z mieszkańcem gminy Janów rozmawiają Krzysztof 
Dobiński i Maciej Majewski (studenci etnologii UŁ); fot. A. Krupa-Ławrynowicz; estrada 
leśna Borek, 26 czerwca 2016 r.

Ryc. 24–26.   Warsztaty animacyjne dla dzieci; Szkoła Podstawowa w Janowie; fot. M. Dekańska, 
21 czerwca 2016 r.

Ryc. 27–30.   Warsztaty animacyjne dla dzieci; Szkoła Podstawowa w Lgoczance; fot. M. Dekań-
ska, 22 czerwca 2016 r.

Ryc. 31–33.   Warsztaty animacyjne dla dzieci; Szkoła Podstawowa w Lusławicach; fot. M. De-
kańska, 23 czerwca 2016 r.

Ryc. 34–38.   Finał warsztatów animacyjnych dla dzieci z całej gminy; leśna estrada Borek; fot. 
A. Krupa-Ławrynowicz, 26 czerwca 2016 r.

Ryc. 39.  Patrycja Skupińska, Emila Pach i Małgorzata Płóciennik (studentki etnologii UŁ) 
z uczestniczkami finału warsztatów animacyjnych; leśna estrada Borek; fot. A. Krupa
-Ławrynowicz, 26 czerwca 2016 r.
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Ryc. 40.  Anna Szrenk, Emilia Pach, Małgorzata Płóciennik, Patrycja Skupińska i Anna Szadkow-
ska (studentki etnologii UŁ) z uczestniczkami finału warsztatów animacyjnych; leśna 
estrada Borek; fot. A. Krupa-Ławrynowicz, 26 czerwca 2016 r.

Ryc. 41.  List od pani Janiny Dłubały ze Złotego Potoku z podziękowania dla studentów etnologii UŁ.

Rozdział trzeci 
Magdalena Majorek 

Diagnoza badawcza gminy – archeologia
Ryc. 1.  Lusławice, badania nieinwazyjne miejsca rozbicia samolotu; fot. M. Majorek; listopad 

2016 r.
Ryc. 2.  Lusławice, zespół badawczy przygląda się fragmentom przedmiotów metalowych, naj-

prawdopodobniej elementom rozbitego samolotu; fot. O. Ławrynowicz; listopad 2016 r.
Ryc. 3.  Magdalena Majorek wraz z doktorantem Łukaszem Sierpowskim podczas badań nie-

inwazyjnych; fot. O. Ławrynowicz; lipiec 2016 r.
Ryc. 4.  Janów, ekipa badawcza podczas eksploracji nawarstwień w wykopie; fot. O. Ławryno-

wicz; lipiec 2016 r.
Ryc. 5.  Lokalizacja miejsca, w którym wykuwane miały być kosy dla powstańców styczniowych; 

oprac. W. Duda na podstawie mapy Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 6. Lokalizacja na mapie LiDAR miejsca, gdzie wykuwano kosy dla powstańców stycz-

niowych; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii.

Ryc. 7. Ponik, miejsce, w którym wykuwane miały być kosy dla powstańców styczniowych; 
fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.

Ryc. 8.  Lokalizacja miejsca, w którym znajdować miał się cmentarz; oprac. W. Duda na pod-
stawie mapy Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 9. Lokalizacja na mapie LiDAR miejsca, gdzie znajdować miał się cmentarz; oprac. A. Ginter, 
W. Duda na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 10. Teodorów, miejsce gdzie znajdować się miał cmentarz; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 11.  Lokalizacja miejsca, w którym zakopany miał być samochód; oprac. W. Duda na pod-

stawie mapy Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 12. Lokalizacja na mapie LiDAR miejsca, w którym zakopany miał być samochód; oprac. 

W. Duda na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 13. Hucisko, miejsce, w którym zakopany miał być samochód; fot. M. Majorek; listopad 

2016 r.
Ryc. 14. Plakat zapraszający na wystawę archeologiczną; aut. O. Ławrynowicz.
Ryc. 15. Studenci archeologii podczas wystawy prezentującej wyniki badań archeologicznych 

(16 lipca 2016 r.) w Janowie; fot. O. Ławrynowicz.
Ryc. 16.  Wystawa prezentująca wyniki badań archeologicznych (16 lipca 2016 r.); Plac Grun-

waldzki w Janowie; fot. O. Ławrynowicz.
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Rozdział piąty 
Irmina Gadowska 

Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki
Ryc. 1.  Złoty Potok, Brama Twardowskiego; „Tygodnik Ilustrowany” 1874, nr 348, t. 14, s. 132.
Ryc. 2.  Janów, kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny; fot. M. Majorek; 

lipiec 2016 r.
Ryc. 3.  Złoty Potok, kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela; fot. Archiwum UG Janów.
Ryc. 4.  Złoty Potok, kapliczka Matki Boskiej przy kościele św. Jana Chrzciciela; fot. I. Gadowska; 

lipiec 2018 r.
Ryc. 5.  Ponik, figura Jana Nepomucena; fot. K. Huszczo, kwiecień 2016 r.
Ryc. 6.  Złoty Potok, lew przed pałacem Raczyńskich; fot. A. Barczyk; 2013 r.
Ryc. 7–8.  Złoty Potok, wnętrza pałacu Raczyńskich; fot. A. Barczyk; 2013 r.
Ryc. 10.  Janów, cmentarz żydowski (fragment ogrodzenia); fot. I. Gadowska; lipiec 2018 r.

Rozdział szósty 
Grażyna Ewa Karpińska, Magdalena Majorek, Maciej Janik, Irmina Gadowska 

Diagnoza miejsc
Ryc. 1. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 2.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 3.  Janów, tablica upamiętniająca rozstrzelanych we wrześniu 1939 r., widok od południa; 

fot. M. Majorek; lipiec 2016 r. 
Ryc. 4.  Roman Bal, fotografia z okresu okupacji; za: https://www.janow.pl/news/id/8339 

[ostatni dostęp: kwiecień 2017 r.].
Ryc. 5.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 6.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 7.  Janów, miejsce pochówku za cmentarzem komunalnym, widok od wschodu; fot. M. Ma-

jorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 8.  Janów, miejsce pochówku za cmentarzem komunalnym, widok od południa; fot. M. Ma-

jorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 9.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 10.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 11.  Janów, miejsce pochówku dwóch Niemców, widok od wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 

2016 r.
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Ryc. 12.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 13.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 14.  Złoty Potok, symboliczny grób majora Wrzoska; widok od wschodu; fot. M. Majorek; 
lipiec 2016 r.

Ryc. 15.  Major Jan Wrzosek; Berbesz M., Obowiązek swój spełnili do końca. Radom b.d.: Skaut.pl, 
s. 92.

Ryc. 16.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 17.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 18.  Złoty Potok, miejsce egzekucji na volksdeutschach, widok od północy; fot. M. Majorek; 
lipiec 2016 r.

Ryc. 19.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 20.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 21.  Czepurka, wieś spalona przez Niemców; widok od północy; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 22.  Czepurka, wieś spalona przez Niemców; widok od południa; fot. M. Majorek, lipiec 

2016 r.
Ryc. 23.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 24.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 25.  Lusławice, miejsce rozstrzelań; widok od północy; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 26.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 27. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 28.  Okrąglik, miejsce wybuchu samochodu z amunicją, widok od wschodu; fot. M. Majorek; 

lipiec 2016 r.
Ryc. 29.  Okrąglik, miejsce wybuchu samochodu z amunicją, widok północy; fot. M. Majorek; 

lipiec 2016 r.
Ryc. 30.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 31.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
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Ryc. 32.  Dziadówki, krzyż w pobliżu leśniczówki – miejsca ukrywania się ludzi, widok od pół-
nocy; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.

Ryc. 33.  Dziadówki, leśniczówka wraz ze stodołami – miejsce ukrywania się ludzi, widok od 
południa; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.

Ryc. 34.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 35.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 36.  Ponik, miejsce zestrzelenia niemieckiego samolotu, widok od wschodu; fot. M. Majorek; 
lipiec 2016 r.

Ryc. 37.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 38.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 39.  Apolonka, pierwszy dom murowany, miejsce schronienia dla partyzantów, widok od 
północy; fot. M. Majorek; listopad 2016 r.

Ryc. 40.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 41. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 42. Plan sytuacyjny, stan. Apolonka Las, gm. Janów; oprac. W. Duda.
Ryc. 43. Apolonka Las, gm. Janów, wykop nr 8 poza zakończeniu eksploracji, widok od strony 

zachodniej; fot. K. Wiliński; listopad 2016 r.
Ryc. 44. Fragmenty zasobników zrzutowych odkrytych w pobliżu stan. Apolonka Las w lipcu 

2016 r.; oprac. O. Ławrynowicz, M. Majorek, M. Rak.
Ryc. 45. Brytyjski zasobnik zrzutowy typu CLE Container MKIII; za: Military Pallets…
Ryc. 46. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 47.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 48.  Ponik, zbiorowa mogiła Niemców, okolice pałacu Raczyńskich, widok od zachodu; fot. 

M. Majorek; listopad 2016 r. 
Ryc. 49.  Ponik, zbiorowa mogiła Niemców, okolice pałacu Raczyńskich, widok od północy; fot. 

M. Majorek; listopad 2016 r.
Ryc. 50.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 51.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
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Ryc. 52.  Lgoczanka, wieś spalona w czasie II wojny światowej przez Niemców, widok od zachodu; 
fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.

Ryc. 53.  Lgoczanka, wieś spalona w czasie II wojny światowej przez Niemców, widok od wscho-
du; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.

Ryc. 54.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 55.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 56.  Lgoczanka, miejsce rozbicia samolotu, widok od południa; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 57. Metalowe fragmenty samolotu odkryte na wskazanym przez rozmówców polu we wsi 

Lgoczanka, w trakcie badań nieinwazyjnych obiektu; fot.  O. Ławrynowicz; listopad 
2016 r.

Ryc. 58.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 59.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 60.  Hucisko, radiostacja u pana Kozy, widok od południa, fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 61.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 62.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 63.  Bystrzanowice, kapliczka, przy której byli pochowani Polacy, widok od zachodu; fot. 

M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 64.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 65.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 66.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 67.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 68.  Janów, rynek, widok od zachodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 69.  Janów, rynek, widok od południa; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 70.  Janów, rynek, widok od wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 71.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 72.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 73.  Janów, dawna ulica żydowska, widok od zachodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
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Ryc. 74.  Janów, dawna ulica żydowska, widok od wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 75.  Janów, fragment mapy z 1934 r.; mapa P46 S29A Janów, Wojskowy Instytut Geograficz-

ny, zbiory Wydział Nauk Geograficznych UŁ, za: http://igrek.amzp.pl [ostatni dostęp: 
kwiecień 2017 r.].

Ryc. 76.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 77.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 78.  Janów, dawniej knajpa, dzisiaj sklep „Wiśniowy Sad”, widok od północy; fot. M. Majorek; 
lipiec 2016 r.

Ryc. 78.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 80.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 81.  Janów, miejsce ukrywania się Żydów, widok od zachodu, fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 82.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustman
Ryc. 83.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 84.  Janów, miejsce dawnej bóżnicy, dzisiaj OSP; widok od zachodu; fot. M. Majorek; lipiec 

2016 r.
Ryc. 85.  Janów, miejsce dawnej bóżnicy, dzisiaj figura św. Floriana, OSP; widok od południa; 

fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 86.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 87.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 88.  Janów, cmentarz żydowski, widok od południa; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 89.  Janów, macewa na cmentarzu, widok od wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 90.  Janów, macewa na cmentarzu, widok od wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 91.  Janów, macewa na cmentarzu, widok od wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 92.  Janów, plan usytuowania cmentarza żydowskiego z 1958 r.; APCz 1958–1958, sygn. 

1591.
Ryc. 93.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 94.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 95.  Janów, miejsce pod dawnym młynie i tartaku Ici Kohna; widok od wschodu; fot. M. Ma-

jorek; lipiec 2016 r.
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Ryc. 96.  Janów, lokalizacja tartaku i młyna Ici Kohna względem kościoła; oprac. na podstawie 
materiałów z archiwum [APK 1922-1922: 17583] M. Sowiński.

Ryc. 97.  Janów, tartak Ici Kohna, elewacja budynku; oprac. na podstawie materiałów z archiwum 
[APK 1922-1922: 17583] M. Sowiński.

Ryc. 98.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 99.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 100.  Złoty Potok, miejsce, gdzie mieszkali Żydzi, widok od zachodu; fot. M. Majorek; lipiec 
2016 r.

Ryc. 101.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 102.  Plan sytuacyjny stan. Janów, gmina loco; oprac. W. Duda.
Ryc. 103.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 104.  Janów, widok ogólny przed rozpoczęciem badań sondażowych, widok od południa; fot. 

Ł. Sierpowski; lipiec 2016 r.
Ryc. 105.  Janów, wykop nr 1A po zdjęciu humusu, widok od południowego-zachodu; fot. P. Sta-

nałowski; lipiec 2016 r.
Ryc. 106.  Janów, wykop nr 2; bruk kamienny odkryty pod humusem, widok od wchodu; fot. 

D. Lechicki; lipiec 2016 r.
Ryc. 107.  Janów, wykop nr 5; sondaż po zakończeniu eksploracji, widok od południowego-wschodu; 

fot. D. Lechicki; lipiec 2016 r.
Ryc. 108.  Fragment okładki księgi zmarłych parafii Potok Złoty od 1774 do 1836 r.; AACz 1853–

1905: KM 1410.
Ryc. 109.  Fragment wpisów w księdze zmarłych parafii Złoty Potok z 1899 r.; AACz 1853–1905: 

KM 1410.
Ryc. 110.  Fragment wpisów w księdze zmarłych parafii Złoty Potok z 1899 r. z uwagami dodat-

kowymi raptularza AACz 1853–1905: KM 901.
Ryc. 111.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 112.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 113.  Złoty Potok – Wilcza Góra, cmentarz choleryków, wisielców, grusza „trupka”, widok od 

wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 114.  Złoty Potok – Wilcza Góra, figura Matki Boskiej na szczycie wzniesienia, widok od 

północy; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 115.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
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Ryc. 116.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 117.  Piasek, widok ogólny od południa na wykop nr 1 i drewniany krzyż (po prawej stronie, 
w głębi) przed rozpoczęciem badań; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.

Ryc. 118.  Piasek, widok ogólny od południa na wykop nr 1 po zakończeniu eksploracji; fot. 
M. Majorek; lipiec 2016 r.

Ryc. 119.  Piasek, widok ogólny od północnego-zachodu na wykop nr 2 przed rozpoczęciem badań; 
fot. A. Majewska; lipiec 2016 r.

Ryc. 120.  Piasek, widok ogólny od północnego-zachodu na wykop nr 2 po zakończeniu eksploracji; 
fot. A. Majewska; lipiec 2016 r.

Ryc. 121.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 122.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 123.  Lusławice, dawny cmentarz choleryków, widok od północy; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 124.  Lusławice, krzyż, dawny cmentarz choleryków, widok od północy; fot. M. Majorek; 

lipiec 2016 r.
Ryc. 125.  Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 126.  Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 127.  Bystrzanowice Dwór, cmentarz choleryków, widok od północy; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 128.  Bystrzanowice Dwór, tabliczka informująca o lokalizacji cmentarza choleryków; fot. 

M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 129.  Lokalizacja obiektów na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 130.  Lokalizacja obiektów na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 131.  Złoty Potok, kapliczka; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 132.  Złoty Potok, krzyż; fot. M. Majorek, lipiec 2016 r.
Ryc. 133.  Złoty Potok na mapie z 1934 r.; fragment wsi z krzyżami u zbiegu obecnych ul. Ogrodowej 

i św. Józefa oraz wschodniego odcinka ul. Wrzoska; mapa P46 S29A Janów, Wojskowy 
Instytut Geograficzny, zbiory Wydział Nauk Geograficznych UŁ, za: http://igrek.amzp.
pl [ostatni dostęp: kwiecień 2017 r.].

Ryc. 134.  Złoty Potok na mapie z 1934 r.; fragment wsi z krzyżem w południowej części miejsco-
wości; mapa P46 S29A Janów, Wojskowy Instytut Geograficzny, zbiory Wydział Nauk 
Geograficznych UŁ, za: http://igrek.amzp.pl [ostatni dostęp: kwiecień 2017 r.].

Ryc. 135.  Lokalizacja obiektów na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.



310

spis rycin

Ryc. 136.  Lokalizacja obiektów na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 137.  Skowronów, miejsce po dawnym cmentarzy niemieckim, widok od wschodu; fot. M. Ma-
jorek; lipiec 2016 r.

Ryc. 138.  Lokalizacja obiektów na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 139.  Lokalizacja obiektów na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 140.  Lusławice, dziś – szkoła podstawowa, dawniej – klasztor/dwór, widok od wschodu; fot. 
M. Majorek; lipiec 2016 r.

Ryc. 141.  Lusławice, dziś – szkoła podstawowa, dawniej – klasztor/dwór, widok od zachodu; fot. 
M. Majorek, lipiec 2016 r.

Ryc. 142.  Lusławice, dziś – szkoła podstawowa, dawniej – klasztor/dwór, widok od południa; 
fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.

Ryc. 143.  Lokalizacja obiektów na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 144.  Lokalizacja obiektów na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 145.  Wygwizdów, miejsce po dawnej wsi, widok od wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 146.  Wygwizdów, miejsce po dawnej wsi, widok od wschodu; fot. M. Majorek; lipiec 2016 r.
Ryc. 147.  Wygwizdów i Bystrzanowice. Karte des Westlichen Russlands z 1914 r.; mapa E 38 

Koniecpol, zbiory Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, za: 
http://igrek.amzp.pl [ostatni dostęp: kwiecień 2017 r.].

Ryc. 148.  Wygwizdów na mapie z 1934 r.; mapa P46 S29A Janów, Wojskowy Instytut Geograficz-
ny, zbiory Wydział Nauk Geograficznych UŁ, za: http://igrek.amzp.pl [ostatni dostęp: 
kwiecień 2017 r.].

Podziękowania
Ryc. 1. Etnolodzy – członkowie zespołu badawczego: Maciej Majewski, Kinga Huszczo, Anna 

Syroishka, Ewa Sęderecka, Krzysztof Ozimski, Ewa Piątek, Patrycja Pawełkowicz, 
Emilia Pach, Sara Kucharska, Joanna Pryczek, prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, 
Krzysztof Dobiński, prof. dr. hab. Andrzej Paweł Wejland; fot. S. Krzyształowski; Złoty 
Potok, kwiecień 2016 r.

Ryc. 2. Etnolodzy – członkowie zespołu badawczego: dr Olgierd Ławrynowicz (archeolog, 
kierownik projektu), Szymon Prokopczyk, Mateusz Janiak, dr Aleksandra Krupa-Ła-
wrynowicz, Justyna Badji, Mateusz Sosnowski, Anna Szadkowska, Patrycja Skupińska; 
fot. M. Jakubowska; Janów, czerwiec 2016 r.

Ryc. 3. Archeolodzy – członkowie zespołu badawczego: mgr Łukasz Sierpowski, mgr Magda-
lena Majorek, mgr Damian Lechicki, Damian Ścigalski, mgr Adam Górecki, mgr Maja 
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Maruszewska, mgr Anna Majewska, mgr Wiktor Duda; fot. anonimowy turysta; Mirów 
lipiec 2016 r.

Ryc. 4. Archeolodzy – członkowie zespołu badawczego: Krzysztof Wiliński, mgr Łukasz Sier-
powski, Anna Ciszewska, Justyna Kiebała, mgr Adam Górecki, mgr Damian Lechicki, 
mgr Maja Maruszewska, Piotr Stanałowski, Ewelina Miksa, mgr Anna Majewska; fot. 
Wiktor Duda; Złoty Potok, lipiec 2016 r.
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Places of Memory and Oblivion.  
Interdisciplinary Studies in the Polish Jurassic Highland 

Research report 

Volume 4  
Janów Commune 

Summary
The publication is the third volume of the series of reports published in an electronic form, 

presenting the results of activities carried out in the research project Places of Memory and Ob-
livion. Interdisciplinary Studies of the Northern Areas of the Polish Jurassic Highland, implemented 
in 2014–2019 within the National Programme for the Development of Humanities of the Polish 
Ministry of Science and Higher Education.  It contains the characteristics of Janów commune, the 
description of its cultural and physical landscape (chapter one), the commune research diagnosis 
in the scope of ethnography (chapter two), archaeology (chapter three), history (chapter four), and 
art history (chapter five). A large part of this publication is the diagnosis of the places, presented 
in a form of a catalogue with the division into material culture objects, religious buildings and 
geographical objects (chapter six), 32 places in total. 

Within the material culture objects related to World War II the following groups were 
distinguished:

• Janów (J1) – fire station headquarter, plaque commemorating looters, not heroes;
• Janów (J1) – area behind the cemetery – the burial ground;
• Ponik (J1) – burial place of two Germans;
• Złoty Potok (J2) – symbolic grave of Major Wrzosek;
• Złoty Potok (J2) – execution place of Volksdeutsche;
• Czepurka (J5) – village burned by the Germans;
• Lusławice (J6) – place of executions;
• Okrąglik (J6) – place where the car with ammunition exploded;
• Dziadówki (J8) – forester’s lodge with barns – a place where people hide;
• Ponik (J8) – place of shooting down a German plane;
• Apolonka (J8) – first brick house – a place of refuge for partisans;
• Złoty Potok (J8) – around the Raczyński palace – a mass grave of the Germans;
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• Lgoczanka (J9) – village burnt down during World War II by the Germans;
• Lgoczanka (J9) – plane crash site;
• Hucisko (J10) – Mr. Kozy’s radio station; 
• Bystrzanowice (J10) – chapel, near which the Poles were buried.

Among the objects related to the Jewish community were distinguished:
• Janów (J1) – market square, Jewish buildings;
• Janów (J1) – pub – „Wiśniowy Sad” („The Cherry Orchard”);
• Janów (J1) – place of hiding Jews;
• Janów (J1) – place of the former synagogue, today – the figure of St. Florian, fire station 

headquarter;
• Janów (J1) – Jewish cemetery;
• Janów (J1) – Ici Kohn’s mill/sawmill;
• Złoty Potok (J2) – place where Jews lived.

Epidemic cemeteries are represented by:
• Janów (J1) – formerly choleric cemetery;
• Zagórze, Złoty Potok – Wilcza Góra (J2) – choleric cemetery, hangers, pear „trupka” (“corp-

se”);
• Piasek (J5) – formerly choleric cemetery;
• Lusławice (J6) – today – transformer, formerly choleric cemetery;
• Bystrzanowice (J10) – choleric cemetery.

The group of places of a general nature includes:
• Złoty Potok (J2) – crosses on the borders of the village at which funerals began;
• Skowronów (J4) – place after the former German cemetery;
• Lusławice (J6) – today – a primary school, formerly – monastery;
• Wygwizdów (J9) – place of the formerly village.

The list served both archaeologists and ethnologists for the next stage of the research 
diagnosis: a verification at the level of single places and sets of places in the commune. During the 
field research archaeologists also paid attention to a few places not mentioned during interviews 
with the residents carried out by the ethnologists. They stood out toponymically in the studied 
area, their form or function differing from their surroundings (Ponik – a place where scythes for 
insurgents of 1863 were forged, Teodorów – former cemetery, Hucisko – a place where the car was 
buried, Apolonka – a grave of World War II), at the same time supplementing the archaeological 
research diagnosis of the commune (chapter three).

The previous reports contained an interdisciplinary methodology proposal and a set of 
ethnographic and archaeological research procedures connected with the findings in the scope of 
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history and art history (vol. 1) as well as the results of the research carried out in the communes 
of Mstów (vol. 2) and Olsztyn (vol. 3). In the successive volumes the results of research carried out 
in the communes of Lelów (vol. 5), and Przyrów (vol. 6) will be presented. The whole work will be 
concluded with a separate paper published in print, containing among others multi-perspective 
deliberations on communes included in the project.






