Sieć Najciekawszych Wsi opowieść o wartościach wiejskiego dziedzictwa

Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku

www.siecnajciekawszychwsi.pl

Złoty Potok
gmina Janów, woj. śląskie

Tu legendy oddychają poezją
i smakują pstrągiem

ZAPRASZA
Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego
pn.–pt.: 9.00–17.00, sob.-nd.: 10.00-18.00
tel. +48 34 329 11 62

Muzeum Regionalne - dawny dworek Z. Krasińskiego

WYDARZENIA CYKLICZNE
• Wianki złotopotockie - czerwiec
• Mistrzostwa „Balonowa Jura” - lipiec
• Święto Pstrąga - sierpień
• „ Juromania” Święto Szlaku Orlich Gniazd - wrzesień
• Jurajska Jesień Poetycka - październik

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań partnerem
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dawna Pstrągarnia Raczyńskich

Projekt Polskiej Sieci Odnowy
i Rozwoju Wsi realizowany
w Złotym Potoku
przez gminę Janów

Grota Niedźwiedzia

Brama Twardowskiego

Kontakt: tel. +48 34 327 80 48
www.janow.pl
facebook/janowczestochowski

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Za treść publikacji odpowiada Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.

Złoty Potok.
Na drodze do odkryć
Tu legendy oddychają poezją
i smakują pstrągiem
W Złotym Potoku twory natury, dzieła przyrody i pamiątki
historii są niczym diamenty z biżuterii Stwórcy pogubione
w procesie stworzenia tego cudownego zakątka Jury. Rzeka
Wiercica rozcina usianą wapiennymi ostańcami wierzchowinę.
Biorąc swój początek z krasowych wywierzysk, uformowała
dolinę z fantazyjnymi formami skalnymi na zboczach, porosłą
bujnymi liściastymi lasami z bogactwem gatunków flory i fauny.
Olbrzymi, liczący ponad 234 ha rezerwat leśny „Parkowe” chroni
ten obszar, oferujący jedne z najpiękniejszych krajobrazów Jury
Krakowsko–Częstochowskiej. Bieg Wiercicy znaczą tafle stawów
o wyszukanych nazwach (Przedświt, Szmaragdowy, Sen Nocy Letniej,
Amerykan, Irydion), zasobnych w pstrągi, które stały się znakiem
rozpoznawczym Złotego Potoku oraz magnesem dla podniebienia.
Tu w średniowieczu przebiegała granica Małopolski, strzeżona
przez nieodległe warownie Orlich Gniazd. W Złotym Potoku,
korzystając z licznych karczm, zatrzymywały się na postój kupieckie karawany. Świadectwem przegranej rywalizacji z sąsiednim
Janowem, który uzyskał lokację miejską w 1696 roku, jest nostalgiczna
legenda o Wodniarce, której piękna figura zdobi centrum wsi
nieopodal kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela i jest znakiem
rozpoznawczym miejscowości.
Złoty Potok wybierały sobie za siedzibę znakomite polskie rody:
Potoccy, Krasińscy i Raczyńscy. Tu gościł z rodziną Hrabia Zygmunt
Krasiński – jeden z trzech wielkich poetów polskiego romantyzmu.
Jego pobyt naznaczyła tutaj tragedia – śmierć córeczki Elżbiety
pochowanej w kościele, w kaplicy rodowej. Muzeum Zygmunta
Krasińskiego opowiada historię tamtych dni i upamiętnia ludzi epoki.
W Złotym Potoku powstała pierwsza w Europie hodowla pstrąga tęczowego założona w 1881 roku przez Raczyńskich. Hrabia
Edward handlował później pstrągiem ze wszystkimi znaczącymi
rodami Europy i teraz ta królewska ryba sławi dziedzictwo hodowlane
i kulinarne Złotego Potoku. Do dawnych legend dołączyły historie
powstańcze oraz martyrologii i partyzanckiego oporu czasu okupacji
hitlerowskiej.
Dzisiaj Złoty Potok zachwyca przyrodników, inspiruje poetów,
malarzy i fotografików. O tym miejscu słynącym z darów natury
i niezliczonych pamiątek przeszłości najchętniej mówimy wierszem,
bowiem Stwórca nie przewidział o tej baśniowej krainie zwyczajnych
ludzkich słów. Przemierzając szlak Poezji i Legend Złotej Krainy Pstrąga,
korzystając z pętli historycznej lub przyrodniczej, przekonasz się, że
każde z proponowanych do posmakowania miejsc ma w sobie coś
magicznego i pozostanie Ci w pamięci jako „Źródło Spełnionych Marzeń”.

