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Box 1, Tape 1 
 
 
Stanisław Ochman urodzony 14 kwietnia 1921 w Zduńskiej Woli, na podstawie wspomnień 
opowiada o zajściach jakie miały miejsce, dotyczących jego samego, jego żydowskich 
kolegów i reszty żydowskiej części lokalnej społeczności. Skupia się głównie na getcie 
żydowskim w Zduńskiej Woli i zbiorowym mordzie Żydów z tegoż getta. Opowiada też o 
swoich żydowskich kolegach. Na końcu pokazuje miejsce zbiorowego mordu na Żydach. 
 
 
[01:] 00:30:00 – [01:] 10:30:59 
 
Podaje swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia; wspomina prace u rzeźnika, potem u 
Niemca dla którego załatwiał drobne sprawy; pamięta dzień otrzymania od Niemca u którego 
pracował pary koni; mówi o pracy w młynie, wożeniu mąki i zboża, również do getta; 
opowiada o czterech Żydach pracujących razem z nim w młynie przy rozładunku i załadunku; 
opowiada o policjancie żydowskim Mendlu; opisuje jak stanął w obronie swojego 
żydowskiego kolegi bitego przez Mendla; mówi o pracy w fabryce obuwia; pamięta budowę 
szubienicy w getcie, woził tam wtedy piasek; wspomina jak kolega Żyd prosił go o worek 
mąki; mówi o przemycaniu worka mąki dla kolegi; podaje że z wdzięczności podarowano mu 
sto marek i 1 litr spirytusu. 
  
[01:] 10:31:00 – [01:] 20:30:59 
 
Pamięta Niemców bijących Żydów; opowiada o zbiorowym mordzie na Żydach i o zbiorowej 
mogile; opisuje jak kopano wielki dół, zbiorową mogile dla Żydów z getta; mówi o spędzeniu 
Żydów w miejsce egzekucji; pamięta że spędzano Żydów dorosłych , dzieci, chorych; 
opowiada jak z rozkazu Niemców wiózł tam chorych i starych Żydów; wspomina jak 
wrzucano do grobu zwłoki Żydów którzy wcześniej próbowali uciec; podaje jak Niemcy 
zmusili Żydów do wrzucania do wspólnego grobu zwłok swoich bliskich; pamięta 
rozstrzelanie Żydów przez Niemców; opowiada o grzebaniu w zbiorowej mogile nieżywych i 
jeszcze żywych Żydów; podaje liczę zabitych osób, 40-50; podaje że egzekucja odbyła się w 
dzień i trwała kilka godzin; pamięta jeszcze ruszającą się ziemię po przysypaniu mogiły. 
  
[01:] 20:31:00 – [01:] 25:49:59 
 
Opowiada o końcu getta w Zduńskiej Woli który nastąpił wraz z egzekucją; podaje że po 
egzekucji nie widział Żydów w Zduńskiej Woli; wraca do osoby Mendla; opowiada jak po 
wojnie Mendel wrócił do Zduńskiej Woli, jak uważał się za ważną osobę. 
  
[01:] 25:50:00 – [01:] 36:20:00 
 
Pokazuje miejsce egzekucji, cmentarz ogrodzony murem z cegły z wielką bramą wjazdową i 
opisuje jeszcze raz całe zdarzenie dokładnie tak samo jak wcześniej. 
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