
Złoty Potok, pomnik majora Jana Wrzoska, 1989 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, pomnik

2. Położenie administracyjne

gm. Janów, pow. częstochowski, woj. 
śląskie

3. Współrzędne

50.69762 19.42530

4. Kod w dokumentacji

Zloty-potok-02-849

5. Data weryfikacji terenowej

25 marca 2018 r.

6. Opis

Pomnik-symboliczna mogiła znajduje się około 1,5 km na południe od Złotego Potoku, na szczycie wzniesienia. 3 września 
1939 roku w pobliżu tego miejsca w walce z Niemcami poległ Jan Wrzosek (ur. 1895), major piechoty Wojska Polskiego, 
strzelec sportowy i olimpijczyk. Po wojnie został pochowany na cmentarzu w Złotym Potoku. Pomnik ma formę obelisku 
wykonanego z łupanego kamienia wapiennego. Na uroczystość odsłonięcia pomnika Na froncie pomnika umieszczono tablicę 
pamiątkową z napisem: Ś[krzyż]P /  MJR / JAN WRZOSEK / 21 II 18953 IX 1939 / OBROŃCA / NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI / 
KAWALER / NAJWYŻSZYCH / ODZNACZEŃ / BOJOWYCH, / OLIMPIJCZYK Z BERLINA / POLEGŁ WALCZĄC / Z 
HITLEROWCAMI / CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI / SPOŁECZEŃSTWO / GMINY JANÓW 1989.

W czasie I wojny światowej Jan Wrzosek był oficerem w armii carskiej, a następnie w I Korpusie Wschodnim gen. Józefa 
Dowbor-Muśnickiego oraz 4 Dywizji Strzelców gen. Lucjana Żeligowskiego. W roku 1920 uczestniczył w wojnie polsko-
bolszewickiej. Za udział w walkach został odznaczony między innymi Orderem Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem 
Walecznych (czterokrotnie). W Polsce międzywojennej służył w jednostkach Wojska Polskiego stacjonujących w Łodzi, 
Słonimiu koło Baranowicz, Zamościu i w Lublińcu. 

Jan Wrzosek był uważany za najlepszego strzelca międzywojennej Polski. Karierę sportową rozpoczął od zdobycia 
pierwszego miejsca w strzelaniu z pistoletu podczas mistrzostw strzeleckich Wojska Polskiego w roku 1927. Jego 
największym osiągnięciem sportowym był srebrny medal w strzelaniu z karabinu na mistrzostwach świata we Lwowie w 1931 
roku. W 1936 roku uczestniczył w Olimpiadzie w Berlinie, na której był także trenerem polskiej kadry narodowej w strzelectwie.

W chwili wybuchu wojny major Wrzosek dowodził III batalionem 74 Pułku Piechoty 7 Dywizji Piechoty w Częstochowie. Brał 
udział w obronie linii rzeki Liswarty pod Lisowem, a następnie w bitwie pod Janowem. Poległ podczas polskiego natarcia 
mającego przerwać niemieckie okrążenie, prowadząc ogień z karabinu przeciwpancernego UR do niemieckich czołgów 
nacierających drogą od strony Żarek.

W okolicach Złotego Potoku major Wrzosek nazywany jest często Hubalem Złotopotockim. Wśród mieszkańców krąży 
opowieść o tym, że oficer przeżył kampanię wrześniową i dostał się do niewoli niemieckiej, a następnie zbiegł do Wielkiej 
Brytanii. Według relacji jednego z mieszkańców:

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 niemiecką
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 (cyt. za:
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Miejsca pamięci… s. 128).

Przed rokiem 1989 w tym samym miejscu znajdowała się symboliczna mogiła z brzozowym krzyżem i tablicą z napisem: Tu 
poległ major Wrzosek w dniu 3.09.1939 roku  powstrzymał czołówki zmotoryzowanych wojsk niemieckich (Kantyka 1982: 100).
Nowy pomnik wystawiono w 50. rocznicę wybuchu wojny w roku 1989. Na zorganizowaną wówczas uroczystość przyjechało 
kilku dawnych żołnierzy Wrzoska. Odsłonięcia pomnika dokonała siostra jego żony. 
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8. Uwagi

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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