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Scholastyk Józef GOŃCZ 

dzięki uprzejmości p. Agnieszkiej Derkowskiej 

Urodził się 20 grudnia 1913 r. w miejscowości 
Odry, pow. chojnicki, w diecezji chełmińskiej. 

Do Niższego Seminarium Zgromadzenia Ducha 
Świętego – Duchaczy (CSSp) - w Bydgoszczy wstąpił 
w roku 1928. 

Dnia 1 września 1936 r. rozpoczyna nowicjat 
w Orly, pierwszą profesję składa 8 września 1937 r. 

Po odbyciu dwuletniego kursu filozofii w Mortain, 
zostaje wezwany do domu w Bydgoszczy, gdzie 
pełni funkcję wychowawcy w Niższym Seminarium. 

Po wakacjach 1939 r. miał pojechać do Chevilly 
studiować teologię. 

W czasie okupacji najpierw przebywa u rodziny, 
następnie pracuje przy budowie szosy Człuchów – 
Tczew, jako księgowy i tłumacz jeńców angielskich 
z obozu w Swarorzynie. Później został siłą wcielony 
do organizacji Todt i pracował w drużynie 
ratownictwa kolejowego na terenie Białorusi 
i Litwy. 

Józef Gończ bardzo przeżywał rozłąkę 
ze gromadzeniem, korespondował z klerykami, 
którzy w czasie wojny przebywali we Francji. 

Zginął w czasie nalotu bombowego w Mołodecznie 
na Białorusi, 29 czerwca 1944 r. w wieku 30 lat. 

Scholastic Joseph GOŃCZ 

thanks to Ms Agnieszka Derkowska kindness 

Born on 20th of December 1913 in Odry, Chojnice 
county, Chełmno diocese. 

Joined the Holy Ghost Fathers (CSSp) Lower 
Seminary in Bydgoszcz in 1928. 

On 1st of September 1936 he started his novitiate 
in Orly. His first vows he made on 8th of 
September 1939. 

After two years of philosophy in Mortain he was 
called back to congregation’s house in Bydgoszcz 
where he became a teach in Lower Seminary. 

After 1939 summer holidays he was supposed to 
travel to Chevilly to start theology studies. 

During German occupation initially he lived with 
his family, next worked at Człuchów-Tczew road 
construction, as an accountant and translator for 
English POWs from Swarorzyn camp. Next he was 
forcibly enlisted into German Todt organisation 
and worked in rail rescue services in Belarus and 
Lithuania. 

He suffered from separation from his 
congregations, continually wrote to fellow brothers 
who during the war remained in France. 

He perished during a bombing raid in Mołodeczno 
in Belarus, on 29th of June 1944. He was 30 years 
old. 

 


