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W tym wywiadzie pan Józef Gofron, ur. 1.11.1924 r. w Szczurowej wspomina lata wojny i 
okupacji, które spędził w rodzinnej wsi. Pan Gofron opowiada o wysiedleniu ludności 
żydowskiej jakie miały miejsce po 1941 roku. Wspomina ukrywających się w okolicy ludzi 
pochodzenia żydowskiego. Dalej wspomina egzekucję miejscowych Romów i Synti.  
 
 
[01:] 00:55:00 – [01:] 09:29:25 
 
Pan Gofron wspomina lata przedwojenne, które spędził w Szczurowej. Opowiada, że oprócz 
ludności polskiej w miejscowości mieszkało ok. 15-20 rodzin pochodzenia żydowskiego. Na 
obrzeżach wsi znajdowało się osiedle Romów i Synti (Dębowy Koniec), które zamieszkiwało 
ok. 20-30 rodzin. Dalej wspomina, że miejscowi Żydzi zajmowali się głównie handlem, 
niektórzy z nich posiadali gospodarstwa rolne i trudnili się rolnictwem. Romowie zajmowali 
się muzykowaniem, kobiety wróżyły. Rozmówca zaznacza, że kontakty między grupami 
etnicznymi były bardzo dobre, nie dochodziło do żadnych konfliktów. Pan Gofron wspomina, 
że po rozpoczęciu okupacji do Szczurowej przesiedlono z Niemiec wiele rodzin żydowskich. 
Od września 1941 roku Judenrat rozpoczął wysiedlanie wszystkich mieszkańców 
pochodzenia żydowskiego do Getta w Brzesku. Niektórym udało się zbiec i ukrywali się u 
miejscowych gospodarzy, m.in. u Józefa Antosza, u którego schronili się Rasek oraz część 
rodziny Sternlicht. Inny z gospodarzy Czaja pomógł młodej kobiecie Uszer organizując dla 
niej w Krakowie posadę służącej. Kobieta ta przeżyła wojnę. Inny z Żydów Mosiek ukrywał 
się u pani Karaś, tuż po wojnie zginął w nieznanych okolicznościach.  
 
[01:] 09:30:00 – [01:] 18:29:25 
 
Pan Gofron kontynuuje wspomnienia o ukrywających się we wsi ludziach pochodzenia 
żydowskiwego. Nadmienia, że miejscowi mieszkańcy byli bardzo solidarni i wiedzieli o 
ukrywająych się osobach. Koszty utrzymania ukrywajągo się wspomnianego już Mośka 
pokrywał Dr. Kosiński. W okolicy mieszkali również Volksdeutsche, zdarzały się przypadki 
donoszenia do Niemców. Rozmówca nadmienia, że kobieta o nazwisku Karaś [dotyczy innej 
osoby o tym samym nazwisku] została zamordowana przez członków podziemia, gdyż 
współpracowała z Niemcami. Następnie pan Gofron rozpoczyna relację z egzekucji 
miejscowych Romów i Synti zorganizowaną przez komendanta Policji w Grąboszowie, 
powiat Dąbrowsko-Tarnowski, Alberta Gebber Guzdka. Osiedle Romów i Synti zostało 
otoczone przez granatową policje, po czym ludzi wywożono furmankami na cmentarz, a 
następnie rozstrzelano. Rozmówca wspomina, że najpierw zamordowano młodych mężczyzn, 
później kobiety, dzieci i starsze osoby. W sumie zginęło ponad 90 osób. Do ofiar strzelał 
tylko Guzdek pozostali policjanci otoczyli teren egzekucji. Wydarzenie to miało miejsce we 
wczesnych godzinach rannych i pan Gofron nie był jego naocznym świadkiem, słyszał tylko 
strzały. Następnie wspomina, że na ostatniej furmance jechały osoby mieszkające poza 
osiedlem Romów: Polak Rówieński z żoną Cyganką i synem, a także Cioruń, Ludwika i 
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jeszcze dwie starsze osoby. Za osobami tymi wstawił się wójt Sulma i komendant Policji ze 
Szczurowej, dzięki czemu ludzie ci przeżyli wojnę. 
 
[01:] 18:30:00 – [01:] 26:00:25 
 
Pan Gofron kontynuuje relację z egzekucji. Wspomina, że był wstrząśnięty widokiem 
pomordowanych. Po egzekucji miejscowi strażacy wykopali grób, w którym pochowano 
zabitych. Rozmówca przypomina sobie, że miejscowi byli oburzeni tą zbrodnią. Wykonujący 
egzekucję Guzdek był niezrównoważony psychicznie i zdarzało się wielokrotnie, że strzelał 
do ludzi. Wkrótce po tym wydarzeniu został on zamordowany w Grąboszowie przez 
członków podziemia. 
 
[01:] 26:01:00 – [01:] 32:50:25 
 
Pan Gofron przypomina sobie, że w pobliskiej wsi Wola złapano ukrywających sie Żydów, po 
czym rozstrzelano ich w Szczurowej. Egzekucji dokonał komendant Policji, Niemiec Jon. 
Pan Gofron nie był świadkiem tego wydarzenia. Słyszał również o innej obławie, która miała 
miejsce nad Wisłą, i w której zabity został jeden z ukrywających się. Dalej opowiada o 
obławie, w której brał udział jako członek Straży Pożarnej. Celem obławy było zatrzymanie 
bandy grasujących w okolicy złodziei. Podczas tej akcji jeden z ukrywajacych się w okolicy 
Żydów opuścił kryjówke i zaczął uciekać. Uciekającego zastrzelił polski komendant Policji, 
Strycharz biorąc go za jednego z członka bandy. Rozmówca przypomina sobie, że 
zamordowany mężczyzna ukrywał się wraz z kilkuletnim synem, nadmienia, że zaraz po tym 
wydarzeniu opuścił miejsce zbrodni i nie zna dalszych losów dziecka. Na koniec pan Gofron 
nadmienia, że po wojnie żaden z ukrywających się Żydów nie powrócił do wsi. W 
późniejszych latach widywał jedynie jedną z Cyganek, która jako dziecko przeżyła wojnę. 
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