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Stanisław Klinger opisuje swoje przeżycia z okresu II wojny światowej, podczas której 
mieszkał w Zduńskiej Woli. Opisuje stosunki panujące między społecznością polską i 
żydowską. Opowiada o takich wydarzeniach jak wkroczenie Niemców do miasta czy też o 
powstaniu i wysiedleniu getta żydowskiego  
 
 
[01:] 01:01:02 – [01:] 05:11:12 
 
Stanisław Klinger urodził się 24.02.32 roku. Do Zduńskiej Woli przeprowadził się z 
rodzicami, gdy miał 2 lata. Jego dom znajdował się przy ulicy Sieradzkiej, przy której to 
zamieszkiwało także wielu Żydów. Zarówno były to biedne rodziny jak i zamożni Żydzi 
posiadających sklepy czy fabryki. Mieściła się tam również szkoła żydowska i bożnica. 
Opowiada jak widział na ulicach bawiące się dzieci żydowskie, czy też starszych ludzi z 
brodami ubranych w typowe stroje żydowskie. Jego zdaniem Polacy z Żydami nie 
przeszkadzali sobie i Żydzi nikogo nie krzywdzili. Czasami Polacy zamawiali różne artykuły 
u Żydów, bo oni dostarczali je taniej do domu. 
 
[01:] 05:11:13 – [01:] 11:09:21 
 
Stanisław Klinger opowiada wydarzenia towarzyszące wkroczeniu Niemców do Zduńskiej 
Woli. Niespodziewanie nadleciały samoloty, które zbombardowały kilka domów, kościół 
parę kamienic przy ulicy Szatkowskiej oraz fabrykę, należącą prawdopodobnie do Żyda. 
Także na nowo wybudowany dom rodziców Klingera spadły dwie bomby. Klinger opowiada, 
iż w tym czasie on i jego rodzina znajdowała się w szopie obok domu i cudem nikomu nic się 
nie stało. Po całym zdarzeniu sąsiedzi, w tym także Niemcy, przyszli zobaczyć czy ktoś 
zginął. Zdaniem Klingera ludność niemiecka z radością przyjmowała swoje wojska. Mówi, iż 
na ulicy Sieradzkiej w zachodniej części mieszkało sporo Niemców, Polaków, a po stronie 
wschodniej Żydów. Klinger twierdzi, iż na początku wojny Niemcy traktowali Żydów na 
równo z Polakami. Przeważnie Polaków wysiedlano, czy wywożono na roboty czy do 
obozów koncentracyjnych. Żydom kazano nosić gwiazdy na ubraniach na piersiach i na 
plecach, a kobiety miały nawet na chustach gwiazdę. Klinger mówi, że sam nie był 
naocznym świadkiem, kiedy upodlano Żydów, lecz tylko zasłyszał od innych jak np. kazano 
im tańczyć i śpiewać na ulicy czy też byli bici, gdy się nie ukłonili. 
 
[01:] 11:09:22 – [01:] 18:39:03 
 
Klinger opowiada w jakich okolicznościach i gdzie powstało getto, mianowicie mówi, iż 
Żydzi z dzielnic i miejsc w których mieszkało ich najwięcej tj. koniec ulicy Sieradzkiej, Plac 
Wolności i Ratusz (przy którym jak twierdzi miały miejsca rozstrzeliwania Polaków i 
Żydów) zostali powyrzucani z mieszkań i przesiedleni do getta przy ulicy Stężyckiej. Klinger 
nie pamięta dokładnie daty powstania getta, ale było to jego zdaniem najprawdopodobniej na 
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początku 42 roku. Zdaniem Klingera, Niemcy nie zajmowali mieszkań należących do Żydów, 
toteż stały one i niszczały. Także bożnica została rozebrana, a lichtarze poginęły. Na pytanie 
czy widział jak była ona rozbierana odpowiada przecząco, i dodaje, iż widział tylko gruzy. 
Na pytanie co się stało z Żydami z jego ulicy opowiada, iż Żydzi prawdopodobnie z całego 
miasta byli spędzani do getta przy ulicy Stężyckiej. Opisuje, iż getto było ogrodzone płotem i 
była tam brama. Nie przypomina sobie z czego był zrobiony ten płot. Zapytany czy ktoś 
pilnował wejścia do getta, odpowiada, iż przed bramą stał Żyd w zielonej bluzie, który jak 
sobie przypomina Klinger, trzymał coś w ręce, prawdopodobnie jakiś kij. Pilnował on by nikt 
nie wchodził lub nie wychodził z getta. Klingerowi zdaję się, że ludzie w getcie nie mieli co 
jeść i słyszał z relacji innych, iż ludzie narażali się probując im dostarczyć żywność. Mówi, iż 
ludzie bardzo współczuli Żydom i podrzucali im różne jedzenie. Przypuszcza, że policjant 
udawał, że niczego nie widzi. Zapytany czy widział osobiście tego policjanta i jak on się 
odnosił do Żydów, Klinger odpowiada twierdząco oraz zdaję mu się, że widział go jak 
rozmawiał z Niemcami. Jednak więcej na ten temat nie potrafi powiedzieć. 
 
[01:] 18:39:04 – [01:] 25:18:18 
 
Klinger opowiada o likwidacji getta. Przypomina sobie iż był to rok 42, schyłek lata 
najprawdopodobniej wrzesień. Zdaję mu się, że brygada, która przyjechała by zlikwidować 
getto liczyła około 20 osób. Ponieważ z jego domu od strony podwórka, miasto nie było tak 
zabudowane jak dnia dzisiejszego, można było z daleka widzieć getto oddalone około 
kilometra. Rodzice nie pozwalali mu podchodzić bliżej. Mówi, iż słyszał krzyki i trochę 
jęków i dość częste strzelanie. Słyszał również, jak ktoś opowiadał, iż na samym początku 
powieszono dla przykładu Żydów, zdaję mu się iż było ich 12. Klinger opowiada, że po 
likwidacji getta był tam i widział zrujnowane domy i przypuszcza, że szukano w murach 
kosztowności. Klinger opisuje sytuację, kiedy to wypędzano Żydów. Było to godzina między 
4 a 5. Niemcy z karabinami pędzili grupę ludzi licząco ok.80. Widział on dwie takie grupy, 
ubranych na czarno z tobołkami, pobitych i wystraszonych. Ludziom nie wolno było patrzeć, 
toteż chowali się za firankami. Słyszał też, jak mówiono o wodzie, ale nie było jak im jej dać. 
Grupa szła dosyć szybko, ponieważ byłą popędzana przez Niemców. Zdaję mu się, że byli 
bici, popychani kolbami. Na pytanie czy policja żydowska również w tym wydarzeniu 
uczestniczyła, nie potrafi udzielić odpowiedzi. 
 
[01:] 25:18:19 – [01:] 30:29:20 
 
Zapytany czy jego dom znajdywał się przy bramie getta, odpowiada przecząco. Mówi także, 
że nie miał widoku na getto, ze względu na wysokie zabudowania i plac, który dzielił. 
Pamięta jak tylko był tam gdzieś pobliżu widział bramę i Żyda stojącego przed nią. Na 
pytanie o stosunek Żyda sprzed bramy do innych Żydów znajdujących się w getcie, opisuje, 
iż Żyd był już w sile wieku i zależało mu na przeżyciu, więc przy Niemcach odnosił się 
prawdopodobnie wrogo. Stwierdza, że na pewno w jakiś sposób poniżał czy bił ich, kiedy 
Niemcy widzieli. Klinger sam nie był świadkiem takich wydarzeń, tylko wie to z opowieści 
innych Zapytany o likwidację getta opowiada, iż kolumny ludzi które widział przy swojej 
ulicy szły w kierunku Sieradza, w ,,kierunku” kirchola, cmentarza żydowskiego, gdzie ich 
prawdopodobnie wszystkich zgrupowano. 
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