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W tym wywiadzie Michał Mazur, ur. 27.02.1923 r. w Godziszowie, wspomina lata wojny i 
okupacji, które spędził w rodzinnej wsi. Pan Mazur opowiada o przedwojennych 
mieszkańcach wsi pochodzenia żydowskiego. Następnie wspomina lata wojny i okupacji, 
podczas których w okolicznych lasach ukrywali się nieliczni Żydzi. Opowiada o obławie 
zorganizowanej przez żołnierzy niemieckich i rozstrzelaniu podczas niej kilkunastu 
mieszkańców wsi. 
 
 
[01:] 00:15:00 – [01:] 08:10:59 
 
Pan Mazur wspomina lata przedwojenne i nadmienia, że w Godziszowie mieszkali wówczas 
Żydzi trudniący się głównie rzemiosłem. Podczas okupacji niektórzy z nich znaleźli 
schronienie u miejscowych gospodarzy. Pan Mazur nie zna dalszych losów ukrywających się 
ludzi, wie od naocznego świadka, że jeden z nich krawiec Siulim [Szulim], przetrwał 
okupację szyjąc mundury dla żołnierzy niemieckich. Oprócz niego przeżyła również Hanna, 
której nazwiska pan Mazur już nie pamięta. Następnie rozmówca relacjonuje przebieg obławy 
zorganizowanej przez żołnierzy niemieckich. Wieś została otoczona a, mieszkańców 
wypędzono z domów na plac przd Kościołem. Przed domem Stanisława Króla, u którego 
ukrywała sie rodzina żydowska zastrzelono 6-7 letniego ukrywającego się chłopca, jego 
rodzice i rodzeństwo zdołali uciec przed obławą. Z zebranych na placu osób żołnierze wybrali 
trzech mężczyzn: Stanisława Króla, Mazura i Krzosa. Mężczyźni zostali rozstrzelani. 
Podczas obławy rozstrzelano także osiem osób ukrywających się u gospodarza 
Żaboczyńskiego [Zaboczyńskiego]. Poza nimi zastrzelono jeszcze panią Wojtun, rozmówca 
nie zna powodu jej zamordowania. 
 
[01:] 08:11:00 – [01:] 12:30:00 
 
Pan Mazur kontynuuje relację o wspomnianej już obławie. Nie wie, czy rozstrzelani 
mężczyźni zostali wydani przez kogoś z mieszkańców wsi. Wspomina, że w początkowych 
latach okupacji odbywały się również  inne łapanki do przymusowej pracy w III Rzeszy. 
Nadmienia, że w okolicznych lasach, w Jarugach przez jakiś czas ukrywało się wielu ludzi 
pochodzenia żydowskiego, niektóży z nich przybyli z Wiednia. Pan Mazur nie zna ich 
dalszych losów, gdyż tuż po wspomnianej egzekucji opuścili oni okoliczne lasy. Po wojnie 
nie spotkał już nikogo z dawnych mieszkańców Godziszowa, wie jedynie od naocznych 
świadków, że krawiec Siulim i Hanna przetrwali okupacje. 
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