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R e 1 a c 1 a

uczestniczki Ruchu uporu

I . Dane osobiste

1. Agata A n t o n c z y k  zd. Pyszny
2. ur. 10*1 . l)~ur.
?. có rka łidama i
4* wykształć. -
5. bibliotekarka w *ji jliotece £CL v Cierułto^ych

I I .  Okras prz€iL939r„

1. należy do ZHP

2. prac. umysł.

I I I .  Okres okupacji

1. w 194u r. Jest członkiem r*>dziemnej organizacji
2. jest łączniczką insp. rybnickiego uaZ - AK Kuboszka n*'.

” Pleban”
1. zaprzysiężona w marcu 194or. n3iły Zbrojne Polski"
4. od 19T9r. To chwili aresztowania 12 lutego 1943r byłfr bardzo 

czynne w pracy Tajnej Organizacji Harcerek Hufca Wodzisław 
organizacja pomocj* dla rodzin polskich,
dla obozu koncentr. w Oświęcimiu i obozu dla Polaków « Corzyc- 
kach.

5. po aresztowaniach w POP w pow. ry niskim i przymusowej ucieczce 
hufcowej okupacyjnej wwodzisławi>j . Agata Pyszny utrzymywała 
harcerskie kontakty z Gertrudą Marcol'V Ponadto Agnta była 0/

. bardzo związana z roboty harcerzy w Radlinie -Hertułtowach.
6. w Domu Pysznych był st—ały punkt kontaktowi, dla łączników

z terenu Pszowa i Rydułtowa. Ojciec A raty Ayam i brat A le k s y  
zostali aresztowani 13 grudnia 1940r. wraz z rodziną Gruszczy
ków /w k t ó r y iorau mieszkali. Ojciec zmarł w o’ ozie konc. uświę
ci m u 24 lipca 194 4r.

7. Agata Pyszny została aresztowana wraz z matkuj 12 Itego 194Ir. 
Matky zwolniono , a Agatę wraz z innymi zawieziono do obozu 
konctr. w Oświęcimiu. Została umieszczona w loku II  , gdzie
n zebywala * dwóch salach ?uO osó' . Po sześćiu tygodniach otrzy
mała nr. obozowy 39466 - Agata w obozie chodziła 7o r>rac rolnyc 
ko ała row^ przeciwlotnicze i przeciwczołgowe. Następnie 
dzięki .cirnestynie Lasok dostała się do magazynu obozowego, gdzie 
pakowała u rania więźniów naklejała r.alnie kartki i rejestrowała 
v książce magazynowej. i2rna Lasok wciągnęła ją do obozowego Ru^H 
Oporu. Dzięki pracy w magazynie meldowała o każdym transporcie 
przybyłych więźniów . Zaopatrywała ciepłą oiźieź potrzebujący! 
tf obozie oświęcimskim chorowała na tyfus • 17. stycznia ewakuowa- 
obóz pędząc więźniów przez Pszczynę, Jastrzębie , *odzi«*ław ską 
węgierkami ddtarły do Aa^ensoruck. Po trzech tygodniach umieszc 
no ją w podobozie w Neuschtadt. 1 maja 1945r. obóz wyzwoliły 
wojska amerykańskie.
Relację sfomuowano ns z al.Lasc

7. wy^zta zamą* »» ---- ---- >» —
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BIKKTSJŁJOt
Agata Arftoficzyk z domu Pyszny z **xlfcwtpow Rybnik/ ob*Wodzisław/

Rodzina Pysznych mieszkała w domu Gruszczyków* Ody w marcu I94o r 

zawiązała się tajna organizacja, obydwie rodziny współpracowały s sobą, 

Pyszny był aocno zaangażowany w pracy podziemnej , tak samo jak córka 

jego , Agata* W ieh mieszkaniu mieścił się stały punkt kontaktowy, gdzie 

przybywali łącznicy z terenu Radlina, Pszowa, Rydułtów* ~yn aleksy Pysz

ny ur 7F*o7*l922 r był praktykantante® w biurze mierniczym w Rybniku*

Był hercerze® z drużyny biertułtowskie j Wychowanek harcmistrza Wieszczka 

nauczyciela w szkole w Rydułtowach zaraz na początku okupacji został 

zwolnióny z pracy* Przez pół roku nie pracował nigdzie* Później zgłosił 

się jsko robotnik do niemieckiej firmy C.chiltz w Bytomiu* ykonywał 

roboty ziemne na kolei. 18.XII.194o r miał odebrać w Wodzisławiu Irbeit® 

buch#Fie odebrał już owej książki pracy, ho rano o 4 ,10 razem z ojcem 

i Gruszczykami zoatał aresztowany* Wywieziony do Oświęcimia zmarł tam 

24*o7, 1941 r*

AOAT& AJJTB^SglHC z d* ur*3o*ol, 1921 r była drużynową harcerek

przy szkolt podstswowel kopalni i&reel i bibliotekarką w bibliotece 

TCŁ w  iertułtowgrch, od 1936 do 1939 r* w marcu 194o wstąpiła do pod

ziemnej organizacji, w której przydzielino jej zadanie łączniczki. Do 

jej ojca i do niej przychodziły materiały konspiracyjne* Agata , naj

częściej na rowerze, pod różnymi pozorasd opuszczała dom, aby dostarczyć 

materiały do punktów kontaktowych do Pszowa, Rdułtów czy innyeh 

iejscowośei. Była łączniczką inspektora rybnickiego ZWZ-AK , Kuboszka* 

WBk okresie aresztowania 8 osób w domu Gruszczyków w dniu 18 *12,194o r 

chociaż była obecna w domu, aresztowanie ją ominęło *!Jyć może, że gestapo 

chciało ją nadal śledzić ,by mied lepsze rozrznanie ,co do zasięgu 

organizacji i w ten sposób wychwytać resztę członków*

Aresztowano ją 12*02*1943 r razem z matką o godz. o.lo.Przybyło po nie 

2 policjantów radlińskich i 2 gestapowców* Odwieziono je do obecnego 

Prezydium iejskiej Rady Karodowej w Radlinie* Spisano personalia i 

zamknięto w piwnicy Prezydium* Rano zwolniono matkę, a Agatę około 9~ej 

odwieziono do Rybnika do budynku gestapo* ,v piwnicy gestapo órzesiedzia- 

łs do następnego dnia. 11 .o2, 1943 r razem z innymi więźniami została 

przewieziona krytym samochodem ciężarowym do fcmkl±aax do Oświęcimia* 

Samochód ich czekał dłuższy czas przed ferasą obozu, bo odbywał się tam 

apel więźniów* W tych dwu dniach było wiele aresztowań P0 laków na całym 

Śląsku i w Zagłębiu* Ha sali byli Polacy z rybnickiego, katowickiego, 

tsmogórskiego, Pszczyny, «©snowca, iędzina i Oądrowy Górniczej* Wśród 

nich były dwie kobiety, które nie nie aiały wspólnego z pracą konspira* 

cyjną*Zabrano je poprośtu razem z mężasd .Wszystkich przywiezionych

umieszczono razem na dv ucb dużych salach w bloku II* Razem było około 
7oo osób* 5



- 3 -

W owy® pomieszczaniu pozostali 6 tygodni, śpiąc gęsto na siennikach 

koło siebie* Dnia 26 marca rano kobiety przewieziono* Oto co mówi 

na ten temat Agata; Mi szkały.my o >ok krematoriom na odcunku II 3*

Na lewym przedramieniu dano mi numer 39466. Dozór nad n mi udały SS- 

menkijP^-mani pełnili funkcja wartowników*

Agata w ooozie wykonywała różne prace* Chodziła do prac rolnych do 

pobliskiego majątki, kopała rowy przeciwlotnicze i órzeciwczołgowa, 

a później była w magazynie, gdzie pakowała u Drania różnych narodowoś

ci. Pakowała je do worków, naklejała na nie kartki i rejestrowała 

w książce* Magazyn ten ?palił się wraz z całą zawartością*

Agata brała również aktywny udział w obozowym ruchu oporu* Meldowała 

o ksźdym transporcie. Brała itiz ał w samoobronie więźniów: zaopatrywała 

w ciepłą odzież tych, co jej potrzebowali, Największą plaga w obozie 

były wszy, a wazy to to tyfus, tyfus - to śmierć. Agata również zacho

rowała na tyfus, ale ponieważ miała zdrowe serce, więc wytrzymała tę 

straszną chorobę, która dziesiątkowała szeregi więźniów.

W styczniu ewakuowano o sóz. Kobiety szły tą samą drogą, co mężczyź- 

ni.Ktokolwiek nie mógł iść na skutek wyczerpania, s* 3-mani uśmiercali 

go strzałem w tył głowy*Agata przetrwała tę wędrówkę przez Pszczynę, 

Pawłowice* Jastrzębie, todzisław* gdzie załadowano je do odkrytych 

węglarek i przetransportowano do Rawensbrueck, gdzie dotarły 23 stycz

nia 1945 r* Po trzech tygodniach przeszły do ai>« podobozu w Neustadt 

w Sława* Sam przebywały do wyzwolenia tj do f maja* Dzień przedtym 

uciekli rss-manl* 1 maja rana do o <ozu wjechały 2 miłe czołgi amerykań

skie. Kobiety powitały wybawicieli ze łzami w oczach, kołnierze amery

kańscy wycofali się jednak a obozu , oświadczając, że wieczrem przy

będą tam wojska radzieckie. Należy zostać na miejscu, bo walki n dal 

trwają. Tak się też stało.Następnego dnia więźniarki już zaczęły się 

rozchodzić do swych krajów ojczystych. Agata doszła, częściowo dojechał* 

samochodami do Poznania,a stąd pociągiem do Hadlina* Progi rodzinnego 

domu przekroczyła 26 maja 1945 r*
(

To - ten jednak mocno opustoszał, została w nim jdymie matka*

Tleszta rodziny zginęła z rąk gestapowców* Agata zaczęła praco^ad v?'ko» 

palni Ignacy w Wiewiadomiu - obecnie kopalnia Rydułtowy III, gdzie dot4 

jest. Zi trudnioTu-ł* październiku 1945 r WjfBzt zaiisąż za Ł^nrada Antoń- 

czyka* Ich jedyne dziecko, córka jest już dziś zamężna. Jest z zawodu 

nauczycielką.

Radlin 2o grudnia 1972 r 

wywiadu udzieliła Agata Antończyk z domu Pyszny.

Spisała "m a  Lasok Bońarkowa Wodzisław Boczna 22

Agata straciła w czasie okupacji ojca &dana ur 16*12,1887 w £adlinft<

~~ — • . ' •* ____ < __ ____
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