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Pogrzeb żołnierza 7. Dywizji Piechoty w Złotym
Potoku, 16 października 2020
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W piątek 16 października odbył się w Złotym Potoku (gm. Janów) niedaleko Częstochowy
pogrzeb szczątków nieznanego z nazwiska żołnierza 7. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego,
który zginął w walce z Niemcami w początkach września 1939 r. i został pochowany w
leśnej mogile w nieodległej Apolonce.

17 września 2020 r. w Apolonce zostały przeprowadzone prace ekshumacyjne na zlecenie
Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie. Podjęto je na wniosek
Stowarzyszenia Historycznego „Reduta” w Częstochowie. W trakcie ekshumacji
zlokalizowano jamę grobową, w której znaleziono szczątki jednego młodego żołnierza
Wojska Polskiego (antropolog określił jego wiek na około 20-21 lat). Wśród towarzyszących
szczątkom przedmiotów znalazła się m.in. wojskowa latarka, portfel skórzany z
przedwojennymi monetami polskimi, zegarek typu dewizka, łuski z amunicji kalibru 8 mm
używaną do karabinów Lebel i karabinków Berthier, ponadto kilka drobnych akcesoriów
najprawdopodobniej pochodzących z wojskowego sprzętu radiotechnicznego. Są one
podawane jeszcze analizie i konserwacji.   

16 października w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku odbyło się ostatnie
pożegnanie nieznanego żołnierza Wojska Polskiego w asyście żołnierzy z jednostki
Wojskowej Komandosów z Lublińca. Mszę świętą odprawił ks. proboszcz Ryszard Marciniak,
a następnie zgromadzeni przeszli na nieodległy cmentarz. Tu trumnę z honorami
wojskowymi złożono do zbiorowej mogiły żołnierzy 7. Dywizji Piechoty Armii „Kraków”,
poległych we wrześniu 1939 r. w bitwie pod Janowem. W ostatnim pożegnaniu wzięli udział:
Lidia Burzyńska, Poseł na Sejm RP, Edward Moskalik wójt Gminy Janów, Adam Markowski
Radny Powiatu Częstochowskiego, podinspektor Paweł Wosiński z Komendy Policji w
Olsztynie, Andrzej Krzypkowski Nadleśniczy Nadleśnictwa w Złotym Potoku wraz z
pracownikami, Ewa Ucieklak Przewodnicząca Gminy Janów, Henryk Srokosz Radny Gminy
Janów, Justyna Siemion Dyrektor Muzeum Regionalnego w Złotym Potoku, Rafał Czerwonka
Sołtys Apolonki, a także przybyli mieszkańcy i przedstawiciele Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach.
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