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1. G o  e z y c Anestezje GocchStz

2. 28 .X li.l9l8r . w MUołowie

3* Jen i  Marie z demu Auguetyniok

4. pr*.c, fizyczny - robotnicze
5* podstawowe*zawodowe- pree, umysłowy -Kurs meszynopieme i etenogre.

6 .  Mikołów, 43-19C

11.

1* nie pracował*:®- mle&ełem do Towarzystwa Młodych Polek i Katoli

ckiego stowarzyszenie Młodzieży SŁertskiej

2* 3 miesięczny kurs Czerwonego Ajrzyfte w Mikołowie

lii.
1« jźiko pomoc domowe w rodzinie niemieckiej w Mikołowie

2 * rok 1940 zwerbowane przez Pieluch* iielenę do Ibczu' jednoczenie 

flar od u Polskiego,

;>• Wspieranie m teri*lnie rodzin polskich- tych nejberdziej prześle- 

dowynych przez okup&nte.kolportowanie i przekezywenie tejneypresy 

gezetek-rozkezów, organizowanie broni, werbowenie nowych członków 

do orgeai*ecji» tejne radiostacje, przekezywenie wisdomoóci 

j>Glekom*!5rg*»i*f»cje liczy łe około 500 osób-przewodnicz^cy Hetko 

Hubert - *<%czniczke-

4* "iiwe* przewożenie gc-zetek, pieniędzy i  rozkazów do ozerwioaki 

i Rybnika*

5* 2o * 1 :*1^4lr• w Mikołowie- zdrede ne terenie i’ern:>wskich wór.

«d 20 *lo*194lr* do l2*VI*l942r* więzienie gestapo w Wysłowicech, 

od £0*Vi*l942r, do maje 1945** obóz koncentrecyjny Bevensbrflck,

Sr. obozowy ll9i>fa.

IV.

1. od l5*VI*lJ45r. do 3o.IV .1946*. Państwowy Urzi*d Repetriecyjny 

Katowice, prac. urnysłowy,od l.V .l946r . do 15.VII.19 0r. Urz*d 

Miejski w iikołowie, od l .V II .l9fo r . do 30.IX*l975r. si akie  

^ekłedy Pepiernicze w ICikołowię*

Qi* lj4or. Sekreterz Koła ZBoWix> w l ikołowie, Sekretarz Zi rz-tflu 

Powiatowego ZBoWii) w dychach. Radne Powietnwej 4*ady Herodowej 

w Pszczynie i iycłu- oh. Członek Kolegium Ksrno Orzekaj-kcego w 

łychach i  &L ko łowię*

ikk̂ iumuw
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Informacja w sprawie rodziny 6 o s z y c 
z Pniówek k / Jastrzębia

' 4 - ą

W okresie upalnego lata w niedzielę dnia 20 czerwca 1943 roku 

do karczamarza Ludwika Gogołki w Pniówku przybyło paru nieznanych 

dla otoczenia ośobników, natomiast bardzo dobrzy znajomi karczma

rza Gogołki i rozpytywali się ezy są w domu Goszycowie Józef i 

woj ciech.

*en ostatni ukrywał się w lepie w partyzantce. Kiedy otrzymali 

twierdząc;* odpowiedź, że Wojciech Goszyc przyjechał na niedzielę 

do domu jak również i Józef Goszyc był w domu gdyl ukrywał się . 

u rodziny w Mokrem, Mikołowie, Katowicach i Katowicach-Wełnowcu, 

udali się do ich obejścia.

Dwaj osobnicy jeden wzrostu około 1,7# cm.drugi mniejszy krępej 

budowy udali się przed dom i czekali momentu wyjścia z mieszkania 

kogoś z rodziny, gdyż zs wszelką cenę chcieli ująć żywcem Józefa 

i Wojciecha Goszyców. Syn Wojciech lat 28 wychodził z rowerem 

i w czasie stawiania roweru zostały skierowane do niego dwa celne 

strzały zabijając go na miejscu* Ha odgłos strzałów wyszedł z domu 

Józef G szyc lat 57 do którego też zaczęto strzelać jednak niecelni 

tak jak do syna Wojciecha* Jóeef Goszyc wykorzystując, że strzały 

były niecelne uciekał w stronę sąsiada do żyta wołając o ratunek, 

ale na próżno, gdyż strzały powtarzane przez awuch bandytów 

uniemożliwiły dalszą ucieczkę. Józef Goszyc doczołgał się jeszcze 

jakieś 100 metrów od domu i na polu ob. Alojzego Brejzy został 

leżeć•

Nabitych ojca i syna z&wióęł na miejscowy cmentarz "tragaczem" 

ob. Piotr Wowra, gdzie zostali pochowani pod płotem jak najwięksi 

zbrodniarze* Ekshumacji zwłok na cmentarz* parafialny w Bziu odbyła 

się dopiero po wojnie w roku 1946.

Przyjechał samochód Gestapo zabierając do więzienia do Mysłowic 

żonę Wiktorię, córki Jadwiga i Bronisława oraz trzech synów 

Alojzego, Stanisława i Bernarda. Syn Al gzy przebywał w Warszowicaoł 

na przymusowych robotach i z tamtąd go zabrano.

W domu przeprowadzono bardzo szczegółową rewizję konfiskując 

i zabezpieczając cały majątek ruchomy i nieruchomy i przekazując g> 
później Niemcom.

Po 6 tygodniowym pobycie w obozie w !;3ysłowicech zostali przewiezie

ni do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu: Wiktoria Goszyc, JadwigB 

Goszyc, .Bronisława Goszyc oraz synowie Alojzy i Stanisław. Zaś syna 

Bernarda, który w tym czasie miał 13 lat wywieziono do obozu dla

•/.
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młodo ci* jny da w Łodzi. W styczniu 1944 roku zmarła w Oświęcimiu 

Jadwiga Goszyc lat 25. Zaś pozostali przebywali w Oświęcimiu 

aż do m-c a września 1944r. Wiktoria woszyc wraz z córkę* 

Bronisławy w m-ca wrześniu przybyła 4o obozu koncentracyjnego 

jttavensbrack zaś synowie do innych obozów męskich. Bronisłewa 

Goszyc została wysiana z Kavensbrfick do f&bryki amunicji na ge— 

terenie rzeszy niemieckiej. Wiktoria Goszyc przebywała aż do 

końca t .j .  do kwietnia 1945 r. Ra»vensbrttck i przebywała na 

Junendlagrze, gdzie została cudem wybewiona i została wywieziona 

przez Czerwony krzyż Szwedzki do Szwecji skąd powróciła do domu 

przy końcu 1945 roku. Synowie Alojzy, Stanisław i Bernard oraz 

córka Bronisława wrócili do domu w lipcu 1945 roku zabierajyc się 

pilnie do u p o r z ą d k o w a n i a  swego domostwa, które było rozburzone 

i gołe*

Alojzy obecnie jako najstarszy obj^ł ojcowiznę, Stanisław mieszki 

na Pniówku i pracuje n* kolei w Moszczenicy, Bernard mieszka 

w Pawłowicach i pracuje w KOW-wie, córka Bronisława obecnie 

zamężna Kołeczko mieszka w GoczałkowicachHttydułtowicech. 

Dokładniejszych inf rmacji w tej sprawie można uz^skad u w/w.

Warto jeszcze zaznacz y<5, że Gestapo zarzucało rozstrzelanym 

oraz całej rodzinie przynależności do podziemnej organizacji 

konspiracyjnej czego im jedn»k nie udowodniono mimo nnlege* ^  

i represji na pozostałych członkach rodziny. /Bratanica Anastazy 

Goszyc z Mikołowa przebywała już w obozie koncentracyjnym w 

Ravensbrflck od 20 czwrwca 1942 roku za przynależność do tajnej 

organizacji/•

W końcu wypada jeszcze zazncczyć, że Józef Goszyc przed wojny 

i w czasie ®iŁdzywojennym był bardzo aktywnym społecznikiem. 

Między innymi należał do Zwitku Ochrony Kresów Zachodnich 

był również organizatorem budowy pomnik?- na Pniówku.

Był zawiadowcy stacji P.K.P.w Bziu.

Zdradził ich konfident Ulczok i Ksmpert.

Spisała dnia 16 lutego 1965 r* na podstawie zeznań członków 

rodziny Goszyców- Anastazja Goszyc- najbliższa krewna.
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