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OCHMAN, Stanisław                                                                                                                            
Polish Witnesses to the Holocaust Project                                                                                 
Polish                                                                                                                                            
RG-50.488*01664 
 

 
Stanisław Ochman urodził się w kwietniu w 1921 w Zduńskiej Woli. Opowiada on o swoich 
przeżyciach z okresu II wojny światowej, którą spędził w Zduńskiej Woli. Wspomina losy 
Żydów zamieszkujących getto w Zduńskiej Woli oraz zdaje relację z likwidacji getta, 
zakończonej masakrą Żydów. Jako furman Stanisław Ochman był zmuszony do wzięcia udziału 
w maskarze; dowoził on niesprawnych fizycznie Żydów na miejsce zbrodni, którym stał się 
cmentarz żydowski w Zduńskiej Woli.  
 

                                                                    Plik 1 z 1 
 
 
 

[01:] 00:55:03 - [01:] 35:41:18                                                                                                                                 
00:48 – 37:01 
 

[01:] 00:55:03 - [01:] 05:17:20                                                                                                                                  
00:48 - 05:21 
Q: Proszę pana, na początek poproszę, żeby pan nam do kamery powiedział jeszcze swoje 

imię i nazwisko i datę urodzenia. 
 
A: Ochman Stanisław, 14 ‘21 roku. 
 
Q: 14 kwietnia. 
 
A: Kwietnia, tak. Czwartego miałem powiedzieć – tak, kwietnia. 
 
Q: Mieszkała pan całe życie w Zduńskiej Woli? 
 
A: Całe życie nie, skończyłem szkołę podstawową w Eleniu [Wieleniu, Jeleniu] i później nie 

miałem co... i pytałem, pytałem się do...No żem, no po tej szkole to trzeba gdzieś było 
dojść do pracy. No to dostałem się do Ja...do Jas...do rzeźnictwa, tam Jasny miał, u 
Jasnej tam terminowałem i później Jasny powiada: „Stasiu, muszę cię zwolnić, bo się na 
wojnę ma.” W ‘39 roku. No to jak zwolnił to mnie zwolnił w maju w ‘39 roku, no i...co 
ja tera. Nie mam...mama umarła, no i ja, ojciec, dwoje, troje jeszcze małych dzieci były, 
ja w domu był najstarszy i ten... No więc ja se pomyślałem: „Co ja będę robił?”. Szkołę 
podstawową skończyłem no i tego... No to poszłem do swojej ciotki chrzestnej, bo to już 
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matki nie było, to do chrzestnej poszłem, no i tam się stołowała nauczycielka. No i 
mówię: „Ciociu, co ja tera będę robił. Jasny mnie zwolnił.” „Jaka przyczyna?”. „No, na 
wojnę się ma.” No, a tam opowiadałem tam wszystko jak co tego tam to już tego, a ta 
nauczycielka powiada: „Słuchaj no Tomczyczko – bo to już była moja chrzestna – 
powiada – ja tam mieszkam u Niemca, tutaj na...na  – Belwerderska była jeszcze 
wówczas ulica przed wojną – powiada – ja mieszkam u takiego Niemca, on by takiego 
chłopaka potrzebował.” No to ja...ona pod...ja mówię: „Dlaczego nie?”. Byle tylko nie w 
domu, bo w domu bieda była. Przed wojną była bieda. To matki nie było to już nie było... 
No i ona przyjechała, bo to ona tu mieszkała u niego na Belwederskiej, do tego Niemca i 
pytała się tego Niemca. On powiada: „Chętnie.” No, a ja byłem taki chłopak trochę ob... 
taki obrotny, trochę obr... taki wyrobiony troszeczkę, bo z tym ________czeladnikiem 
swoim mąki mieli, chodziłem tu do miasta to się tak trochę ob...oblatałem. No i przyjął 
mnie ten Niemiec, no i za cztery miesiące wybuchła przecież. W ‘39 w maju mnie przyjął 
to ja poźniej w ‘30 zostałem u tego Niemca,  

 
Q: I co pan u niego robił? 
 
A: To...to tak, a to na pocztę poleciałem, a to załatwiałem takie różne sprawy tego i później 

ten Niemiec jak już była, przyszła wojna, Niemcy przyszli, to on mi dał...były trzy pary 
koni, to ja konie – parę koni dostałem i jeszcze było dwóch co było... Bo on miał 
dwanaście sztuk bydła i to był kawaler, było nas tam jedynaście ludzi. Tak. No i ja 
jeździłem z mąką, we młynie bo pracowałem do m... na Szadkowskiej i mąkę woziłem i 
to, no i miałem później jakieś woź... No i do kościoła, tutaj był spichż w kościele 
woziłem, miałem cztertech Żydów tregrów, tak. No i oni ze mną jeździli, no to jak się na 
wagon, po wagon przyszedł, no to zboża czy tego do kościoła się tu woziło, sypali tam no 
i nosili, i ci Żydzi tam żem tego. No i później jak wyszli... 

 
Q: Oni, oni ładowali, tak? 
 
A: Oni nosili na tego, oni ładowali, nosili na plecach i...i do kościoła tutaj tego był 

pierwszy___________ . No i ja później i w ogóle, no w ogóle też tam tochę Wiecia robił 
też, no i jak potrzeba było to tam coś zawiozłem, a to to, a to tamto, bo jak... Bo nie było 
samochodów tylko przódy tylko końmi się obracało i w nocy...  

 
Q: Niech pan, niech pan opowie właśnie o tym getcie jak pan tam woził, co pan – co pan 

tam widział? 
 
[01:] 05:17:20 - [01:] 08:09:22                                                                                                                                 
05:21 - 08:21 
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A: Wiecie, no to ja miałem tych takich Żydków takich przyjacieli, takich można przecież   
[powiedzieć] przyjacieli, bo ja dla nich dużo robiłem. Bo ja jak woziłem zboże i później 
jak jechalim, jak skończylim to mówię na...na...na w...na...nałóżcie sobie pszenicy w 
kieszenie [pokazuje] i, i tego. No i jak ich odow...to ich odwoziłem tutaj do Straszyckiej 
ulicy, bo oni mieli gwiazdę z przodu i z tyłu [pokazuje], to ich na wozie odwoziłem i...i 
po nich przyjeżdżałem i pracowalim my na młynie przed jak ten tego. No to ja mówię z 
tego. No to zdarzyło się raz nawet kiedyś taki przypadek, że już oni poszli a od razu... a 
ja jeszcze na wozie nie...nie ruszyłem, a tam krzyczy: „Aj, waj!” – krzyczy tak ktoś, 
słyszę jakby ktoś bił kogoś. Ja, ja mówię: „Co to się dzieje?”. I jak zeskoczyłem z tego 
woza i do tej bramy i walę w tą furtkę [imituje walenie w bramę], w tą a i taki 
mili...policjant żydowski był, znaczy ten Mandel, taki Mandel był. A on powiadał: „Co 
ty, co?!”, a ja mówię: „Za co ty go...”, bo widzę, że go bił tą pałą, swój swojego. Ja 
mówię: „Co ty go bijesz, ten człowiek nosił – mówię – całe worki – mówię – i nie jadł – 
mówię – ani chleba, ani... Tylko pszenicę jadł – mówię – i ja mu jeszcze dałem przecież 
w kieszeń, żeby sobie zabrał.” To on go za to bił. Ja mówię: „Pamiętaj, jak jeszcze raz 
uderzysz go, to ja ci, ja ci wpieprzę – mówię.” Przepraszam, że tak się wyrażę, to już 
mnie nerwy brały tak jak przedtem. „To ja ci wbiję!”, no i później się troszeczkę 
uspokoił, tak. __________ przypadek był taki, że ja już później pracowałem w fabryce 
obuwia...nie mówię tego, nie, nie. To już później jest, to już jest potem, tylko tera. No to 
miałem tych czterech Żydów tregrów, no to my nosili cały czas. No i ja im zawsze, no to 
jak odwoziłem ich, to dawałem im tą pszenicę, to wszystko, żeby sobie mieli, w kieszeń 
se nabrali, no to... No a jak tam potrzeba było coś tego... A on raz powiada tak : „Stasiek, 
Stasiek – powiada...”, a oni dla mnie też byli uprzejmi. Bo miałem taką kapotę już jak to 
za Niemców było trudno, tylko że w dobrym stanie była, więc wyblaknięta, powiada: 
„Stasiu, weź tą kapotę – mówi – daj – on powiada – a jutro rano będziesz miał nową.” To 
przenicowali mi tą kapotę, że tymi Żydkami tak to mi tak krawcy od razu. Jak rano 
przyjechałem o ósmej to już kapota, aż szkoda mi było nawet założyć, taką 
mi...przenicowana elegan...bo mieli towary były bielskie no to...no to... Z nimi bardzo się 
dobrze sprzyjałem.  

 
[01:] 08:09:22 - [01:] 15:36:18                                                                                                                                 
08:21 – 16:06 
Q: Oni coś dostawali jakieś za te prace?     
 
A: Nie, nie. To tylko ja jeździłem po nie...po...po nich i zawoziłem ich. I ja mi się tego, no. I 

zawoziłem, nie wolno im było iść tylko na wozie jechali i tu te gwiazdy mieli i tylko...  
 
Q: Znaczy oni tylko za posiłek pracowali, tak? 
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A: Oni, oni tylko [wzrusza ramionami] ja nie...oni...oni...ja im...tak oni najęci byli to chyba 
nie wiem z jakiej tam racji, ale czterech miałem tregrów to na młynie pracowali my na 
Szadkowskiej. I raz nawet się zdarzyło tak, że ja niedługo... No tak sobie nie 
przemyślałem. Wówczas młody byłem to nie zdawałem sobie sprawy z tego, a ten Icek 
powiada tak: „Stasiu, a ty nie mógłbyś tak z worek mąki zrobić” – powiada. I ja mówię, 
tak sobie pomyślałem, mówię: „ Nietrudno, mam młyny na Szadkowskiej, to tam chyba 
skombinuję.” To dobra. No wykombinowałem worek też mąki i tam z Czechów woziłem 
też piasek do getta, bo oni tam budowali też szubienice. Budowali. To tam piasek 
woziłem do nich i jakiś worek mąki włożyłem w tego...na wóz i tam trochę przykryłem  
czymś i później tam piaskiem zakryłem i...i wjechałem tam, ale to jechałem od 
Sieradzkiej, była ta tak zwana ulica Szulwega się nazywała. Tam Szulwega się 
nazywała. I tą... I ja patrzę od razu [załamauje ręce] – żandarm stoi. Boże jak ja... Włosy 
mi się do góry podniosły. No ale tu już nie [robi odważną minę] tylko jechałem, stałem 
tak jeszcze z tego i rękę wystawiłem [wystawia rękę], że skręcam w tą Szulwegę. Tutaj 
na Sieradzkiej jest ulica, tutaj była. Bo tam mieszkał ten Szaniawski. Szaniawski miał 
tego, to tam mieszkał za okupacji i tak wykręciłem, ale włosy mi się do góry podnosiły. 
No i ja później zajechałem, no i ten piasek zrzuciłem, no to chłopaki wzięli. Żydki zaraz 
wzięli ten worek, tego. Dali mi 100 marek i litr spiritusu. To ja później miałem wielki 
kłopot z tą...z markami, żeby...gdzie ja rozmienię, nie? Ja poszłem, tam taki miałem sklep 
też niemieckie te sklepy, do jednego znajomego, tam rowery miał na Warckiej ulicy, przy 
kinie. I ja mówię...a on mówi: „Chłopie – powiada – ja przez dwa miesiące 100 marek 
nie utarguję. Gdzież?!” Dopiero ja woziłem na wozie takiego Minczoka, tam zaraz 
mieszkał i uczył mnie po niemiecku i on mnie uczył po niemiecku to ja się trochę...dużo 
nauczyłem po niemeicku i to mi się później przydało, bo później jeździłem z tą mąką, to 
później jeździłem do Łodzi, tego Niemca i tego.    

 
Q: Pan mówi, że wtedy szubienice budowali wtedy... 
 
A: Szubienice wtenczas budowali. Jak woziłem ten piasek dla nich, no to przez ten...przy 

okazji to żem ten worek mąki skombinował. Oj Żydki się ucieszyły[łapie się za głowę]: 
„Stasiu, jaki ty dobry człowiek jesteś, aj, aj!” No, ale ja nie...nie byłem świadomy tego, 
że – to dzisiaj człowiek jest świadomy więcej, ale wówczas młodym chłopakiem byłem, 
to nie byłem świadomy. Przecież ja bym do Dachau poszedł. No mój kolega, mój kolega, 
co robił u Jasnego, co u tego rzeźnika robiłem, taki Bąk, tutaj jest ten tak, co już nie żyją 
– takie tu Bąki były to on tego... To on na Holendrach [Cholendrach] zabił świnię po 
kryjomu i go Niemka przeszpiclowala i do Dachau poszedł.  

 
Q: Mówi pan...widział pan jak te szubieniece budowali, tak? 
 
A: Tak, tak. Budowali, budowali szubienice. 
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Q: A widział pan jak kogoś wieszali tam na tej szubienicy? 
 
A: Nie, to dopiero...dopiero budowali. Dopiero ja woziłem piasek, tam dopiero tego, dopiero 

ją budowali. A ja to nie. Nie woziłem, nie byłem, do końca tam nie byłem. No, a później 
to ja ich tylko tych podwoziłem i...i odbierałem. Odbierałem i zawoziłem z powrotem.  

 
Q: Proszę pana, a jakieś widział pan bicie Żydów, albo... 
 
A: Żydki, Żydki, Żydki tam. Nieraz tak Niemcy ich tam...Tak to nie...nie tego. Ja sam 

stracha nieraz miałem, żeby czasem coś nie...nie...nie podobało im się, albo coś, żeby nie 
tego. To nie...nie. To było bardzo ostro. Ostro. 

 
Q: Proszę pana, a zabitych Żydów pan widział? 
 
A: Nie, tamto nie widziałem, bo ja tylko wjechałem z piaskiem i zrzucił piasek i wyjechałem  
 z powrotem. Tak, że tak... 
 
Q: A jak pan... 
 
A: Tylko później, proszę pana, później – to o co chodzi tutaj? Później była ta sprawa, że 

przyszły żandarmy do tego Niemca Strohbacha – Strohbach on się nazywał – 
Strohbacha, no i ja...no i miałem, wziąłem lorwagę, ale to już oni przez jedną noc Żydzi 
– Niemcy. To przez jedną noc cały Kirchol oświetlili [zakreśla ręką koło], przez jedną 
noc, i później wykopali – wzięli Żydów i wykopali taki, taki...no jakieś ze 20 metrów 
taki, taki rów głęboki – no żeby tam to. I później ustawili kochana, to na tym wszystkim 
tych Żydów. To widziałem jak pędzili, a ja to byłem z lorwagą więc  ja nie jechałem za 
tą ten...za tą, z tymi ludźmi, za tymi Żydami, tylko jak na lorwagę wjechałem tutaj i na 
lorwagę brałem tylko tych chorych, co leżeli w łóżkach. Tych w łóżkach tych Żydów. 
No bo na łóżkach przecież te... Co zdrowe to poszli. Wojsko przyszło i żandarmeria i to. 
A tych chorych no to tam... No i po drodze będąc trzech zabitych było. Bo wyskoczyli. 
Myśleli, że im się ujdzie, a to od razu zastrzelili ich. No to krew szła tam na tych 
lorwadze, to jak...jak tego. No i tych chorych wszystkich to ich tam... 

 
Q: Tych zabitych razem z chorymi położyli. 
 
A: Razem tych tego...to wszystko to było starszny widok. Okropny to był widok. .  
 
Q: No i co – zawiózł pan ich na ten kirchol?    
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A: Na ten kirchol zawiozłem tam, podwiozłem tam pod sam kirchol tam [pokazuje 
kierunek].I tam weszłem na ten tego, to widziałem.  

 
Q: I co tam się działo na tym cmentarzu? 
 
A: Straszne było. Straszny jęk był. Tych, tych, tych: „Aj, waj, aj.” Te Żyd...te dzieci, to 

wszystko. To ja widziałem jak później przyjechałem jeszcze raz to ja widziałem. 
Przyjechałem, jeszcze tam raz znaleźli kogoś to...to...to... To wiecie, jak zawalili to 
wszystko – Żydówka szła, to na moich oczach była...z czworo dzieci miała, to takie małe 
i większe trochę. No to trzymały się te fartuchy. No i jak przyszło  tam stanąć nad tym 
mogiłą, nad tym tym, to CKM poszedł, wszystko wpadło, a te dzieci żywcem, bo... Tylko 
CKM poszedł tutaj [wskazuje na klatkę piersiową], a dziecko przecież takie dwuletnie, 
czteroletnie, to...to było przecież tylko tu przy mamie. To nie zabili, kule nie trafiły, w 
matkę, tylko z matką razem do tego dołu wpadło. No i tam później ich, później 
wykańczali tam. To tam szpadlami te, te tego... No nie strzelali pojedynczo. To do tego 
dołu. 

 
[01:] 15:36:18 - [01:]18:39:22                                                                                                                                  
16:06 – 19:17 
Q: Ale widział pan samo to strzelanie, jak do nich strzelali? 
 
A: No tak, no bo strzelali. No bo CKM postawili i wszystko trafiło tak jak tego [pokazuje na 

pierś], jak stało to wszystko i wszystko się waliło do tego. Jak zawalili tam to wszystko, 
bo tam już było grubo tego, a nisko było pod tym, to ziemia tak chodziła.  

 
Q: Jeszcze pan powie – widział pan...ilu pan widział pan tak zastrzelonych nad tym grobem? 
 
A: No tam było, tam to było masa. No tam było ze 30 albo 40 co najmniej ludzi, albo z 50. 

Przecież jak ich prowadzili tak i oni nad tym pancer [panzer]...taki pancer zrobili i to 
wszystko powpadało, ta ziemia tak chodziła [pokazuje ręką].Ojej...To było starszne 
[chwyta się ręką za głowę], wiecie, jak ja popatrzyłem z woza, bo ja nie mogłem wejść 
na kirchol, nie wolno mi było. Tylko ja na wóz stanąłem i z woza już widziałem 
wszystko. Ta... 

 
Q: A tych, tych chorych od pana z tej lorwagi to kto, kto później zdejmował? 
 
A: No to tam zdejmowali Żydzi wszystko. Wszystko Żydzi. Tam się Niemiec do niczego nie 

do... Niemiec to był tylko... Niemcy, wojsko, to było wszystko pod...z karabinami stali. A 
wszystko jeden drugiego. Żyd, Żyd wszystko ściągał i rzucali do tego, tego już. No i no 
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jeszcze...aż mi się włosy podnosiły jak ja widziałem jak te dzieci, jak te dziecko... 
Przecież dziecko nie zastrzeli tylko żywcem zabili tam w tych ________.  

 
Q: Mówi pan, że nawet 50 ludzi tam mogło być? 
 
A: Mogło, jak nie, nie więcej. Jak nie więcej.  
 
Q: I to się wszystko działo nocą? 
 
A: Nie.  
 
Q: Bo pan mówi, że przez noc oświetlili ten kirchol.  
 
A: Ale to tylko cały kirchol przez jedną noc oświetlili wkoło jaki on miał duży [zakreśla 

koło]. Słupy pokopowali elektryczne, oni wszystko. A przez jedną... to było tylko jeden 
raz taki coś. Zawiozłem. Ja miałem takie zdarzenie. 

 
Q: Ale to się działo w dzień czy w nocy, to co pan robił? 
 
A: W dzień! W dzień, to nie w nocy. W dzień, tylko w nocy oni ten kirchol oświetlili, żeby 

nie tego... Ja się dziwiłem bardzo. No bo jak tam było pole też koło tego kirchola, to ja u 
tego Niemca tam się nieraz orało, to wszystko, to tamto, no. Tam znałem. No i w 
Zduńskiej Woli to już jestem od przed wojny tutaj, to znałem. Tych Żydków miałem 
takich tego. 

 
Q: Proszę pana, jak oni długo ich tam zabijali na tym cmentarzu? 
 
A: Nie długo. Nie długo.  
 
Q: Bo pan mówił, że pan dwa razy, dwa razy pojechał. No to trochę czasu musiało zająć. 
  
A: To coś musiało zająć. No jakieś, no, parę godzin potrwało. Potem to już...no ja... Oni 

wszyscy tu już przyszli, a ja musiałem... Szli orszakiem całym, to wszystko prowadzili , a 
ja musiałem...stałem na tym i te żandarmy chodziły po domach i re...rewizja  i wszędzie 
patrzyli. Zaglądali pod łóżka i tu, i tam, no i tam miałem ich kupę na tych, na tym, na tym 
lorwadze, tak. 

 
Q: To tak dwa razy pan obrócił, tak? 
 
A: Tak. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



RG‐50‐488‐0166                                                        07/15/2002                                                                           8 
 

 
[01:]18:39:22 -[01:] 22:28:18                                                                                                                                   
19:17- 23:15 
Q: A jak pan jechał tam, to ktoś pilnował koło pana, żeby tam oni...  
 
A: Żandarmi byli, żandarmi, żandarmy. Było ich parę_________ ale tu koło mnie też były 

żandarmy. A tak było wojsko, a później było wojsko też było, przecież brało udział w 
tym, wojsko.  

 
Q: Proszę pana, a czy więcej wozów jeszcze...  
 
A: Nie. 
 
Q: Oprócz  pańskiego... 
 
A: Tylko ja. Tylko ja miałem lorwagę, bo on przeważnie, bo on tylko przeważnie tak, taki 

furman, taki Niemiec jakby... jakby on miał, czy parę koni. On się do niego to tylko się 
zgłaszali ze wszystkim. Tak. Ja, ja miałem to wszystko, widziałem na oczach, mnie 
włosy...ja, ja po prostu tylko osiwiał z tak, tak przejęcia z tego wszystkiego. Jak to 
nieludzkość taka była. Ale ja też ryzykowałem, też.    

 
Q: Pan mi powie, pan mówi, że pan widział później jak za...zawalili ten dół ziemią już.  
 
A: To się, to się ziemia [pokazuje ręką, że się ruszała]. Bo ja przyjechałem, przyjechałem 

jeszcze raz, przyjechałem się, bo mnie jeszcze tam kazali przyjechać. To jeszcze raz 
przyjechałem, tam jeszcze się tam gdzieś znaleźli jakiegoś chorego, no to...to szybko 
szło, to. Wojsko, to oni tylko tamtych żywych, tych , tych, tych co sprawni jeszcze mogli 
chodzić. Ojej jak ja...mnie włosy stawały do góry jak ja zobaczyłem tych swoich Żydków 
czterech. To tam „Stasiek”, tak, tak patrzało litośnie nade mnie. A ja tak się bałem o nich.  

 
Q: Oni. Pan ich też widział tych swoich czterech?  
 
A: Nie, nie, nie, nie. Ja to już nie do...nie, nie, nie widziałem ich. Bo też się bałem, bo to. Na 

wozie, z woza________ tylko musiałem stanąć na wozie i żebym z lorwagi zobaczył 
tam, to też się bałem. Bo to było, to , to , to nie takie proste było.  

 
Q: Rozumiem. Ale powiedział pan, że, że pan – co myślał pan o tych swoich czterech 

kolegach, tych Żydach?  
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A: No tak, bo pomyślałem, że szkoda mi było ich, no bo takie chłopaki były, jedno chętne 
do...przenicować to, a to to, a to tamto Stasiu, tego, tamto. No, ale ja też dla nich byłem 
uprzejmy taki, że, że, że trzeba było szukać.  

 
Q: I widział pan ich może...  
 
A: I przecież mnie bił tu ten milicjant jej, za to i bił. Ja mówię: „To ty ich cholero bijesz.” 
 
Q: Pan mi powie, czy pan tych swoich czterech tregrów to widział w czasie tego... 
 
A: Nie. 
 
Q: ...tej likwidacji?     
 
A: Nie. To było tak za...za..tak zawirowanie takie było, że...i taki starch był. Ja się sam 

niczego, a się bałem, żeby czasem coś tam nie, się któremuś nie podobało, nie zastrzelił 
mnie. Bo ja taki rozstrzelony byłem.  

 
Q: Proszę pana, a czy po tym, po tej likwidacji, po tym rozstrzeliwaniu tam, to już był 

koniec getta w Zduńskiej Woli? 
 
A: Już koniec był. Już był koniec. Już nigdzie na roboty nie szli, ani nic. 
 
Q: I , i co się stało z tym gettem? 
 
A: No zamknęli i było, tylko, że ja miałem przedtem. Jak miałem przedtem, jak ja 

przedtem...ja i miałem tregrów no to jeden: „Stasiek –powiadał – Stasiu, nie mógłbyś ty 
worek mąki zrobić...” 

 
Q: No, pamiętam to, pan mi mówił już.  
 
A: Tak, mówiłem. Taki był uczulony na to, u nich.  
 
Q: Czy później po tym, po tej strzelaninie tam na kircholu, pan widział jeszcze jakichś 

Żydów w Zduńskiej Woli? 
 
A: Nie. Nie, tylko...ale to już...ja nie wiem, ale jeszcze nie widziałem Żydów wcale, bo 

poprzebierane może byli, albo co. Już kirchol był zamknięty w ogóle, no już nie 
było...już nie było, nie widziałem Żydów. 
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Q: Proszę pana, a widział pan po wojnie jakichś Żydów, bo podobno ten Mandel wrócił 
tutaj był. 

 
[01:] 22:28:18 - [01:] 25:37:07                                                                                                                                 
23:15 – 26:32 
A: Ten Mandel to był, bo miałem nawet z nim taki przykład. Opowiem to. Bo ja 

pracowałem w fabryce obuwia i była, i była ta masówka taka zrobiona, bo przyszedł ten 
Mandel i masówka przyszła. Zrobił ten Mandel masówkę, że jak to wszystko, jak to 
dobrze tera i tego za demokracji. No ale ja to miałem rodzinę już tego, to ja się tak nie 
spieszyłem już na tą masówkę, to ostatni. Szłem, ale już tam schodzili już prawie ten 
Mandel na schodach szedł: „Oj Stasiek – powiada, przecież mnie znał, przecież był 
milicjantem tam żydowskim, powiada – a co ty tu robisz?” Ja mówię: „Ja co robię?! To 
widzisz robię obuwie dla wojska rosyjskiego, żeby mieli w czym chodzić.” A ja, ja tak 
się zatrzymałem i mówię, i mówię do niego: „A ty jak przeżyłeś?”. „Nie, ja, ty Stasiek, ja 
wiem co ty chcesz mówić, ja już wiem co ty chcesz mówić.” Bo ja mu chciałem 
powiedzieć, że bił tego swojego brata jednego, czy drugiego jak, jak tam miał pszenicę w 
tym. „Ja już wiem co ty chcesz mówić”, powiada. Tak. I, i, i nie dyskutował. Ja później 
se tak pomyślałem, mówię: „W kółko golone – mówię, tak do kolegi jednego, takiego 
starszego mówię – wiesz co, jakby tu tego Mandla zlikwidować, choroba bo ta. Jakby go 
tutaj zlikwidować?”. A on powiada, popatrzył... „A to skurczysyn był [zaciska pięść], 
cholera, za Niemców – mówię – dla tych swoich nawet.” A on powiada: „Stasiu, ty ino 
powiada siedź spokojnie i nic nie mów, bo jak ty rozgłos zrobisz tp przyjdą i cię w nocy 
zabiorą i nawet rodzina nie będzie wiedziała, gdzie jesteś.” I też on... bo zatrzymał się 
nawet: „Ja wiem co ty chcesz mówić...” już, bo ja chciałem mu powiedzieć to, żeś ty 
kawał skurwysyna był, a teraz prelekcje tutaj wydajesz. Ale nie dyskutował ino poszedł.    

 
Q: I co się z nim później stało z tym Mandlem. 
 
A: Później się stało, ja słuchałem Wolną Europę, w Szwajcarii tam gdzieś, w Szwecji, w 

Szwajcarii złapali, a co z nim zrobili, to nie wiem, ale on był słynny. Było tu jeszcze 
więcej tych policjantów, ale takie nie byli jak on.  

 
Q: Policjantów żydowskich? 
 
A: Co? 
 
Q: Tych żydowskich w getcie? 
 
A: Tak, ale on później za komuny później to wielki był patriota. Przecież robiłem w fabryce 

obuwia, a _____________________, ale już powiada: „Ja wiem co ty chcesz mówić”, 
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Żyd to przebiegły, choroba. Tak, no i...no, ale ja dla Żydków też dużo robiłem, worek 
mąki zawiozłem im, to mogłem Dachau dostać, nie wiedziałem. No, ale...[macha ręką].   

 
Q: Rozumiem. Dziękuję panu bardzo, zaczekamy jeszcze bo na pewno nasi koledzy tam 

będą chcieli o coś zapytać.  
 
[01:] 25:37:07- [01:] 29:36:04                                                                                                                                  
26:32 - 30:41 
 
A: No właśnie, dobrze, dobrze.  
 
Q: Także jeszcze posiedzimy chwilę [zbliżenie obrazy z furmanką]. 
 
[inny mężczyzna] 
Q: Może panu weź okulary, co?   
 
[reporter] 
A: Dlaczego? Stukają ci?  
 
[Scena na dworze, cmentarz porośnięty wysoką trawą i kwiatami polnymi] 
Q: Dobrze, dobrze. 
 
A: Nie mam mikrofonu. 
 
Q: Dobrze, ma pan. Niech pan mówi. Ma pan mikrofon, wszystko jest dobrze.  
 
A: Bo ja tutaj podjechałem lorwagą [kamera pokazuje miejsce] , tutaj podjechałem pod to, 

bo tu prowadzone [w tle brama]. A tu jest może ze...z 50 metrów, wykopany był rów 
taki, ale to szerokości jakiejś, no ze 20 metrów [zbliżenie miejsca] i długi. I tu 
przychodzili, przyprowadzili Niemcy, wojsko przyprowadziło cały ten orszak Żydków i 
dzieci, i tego. I jak wszystko przyprowwadzili i ja przyjechałem tu lorwagą, to na 
lorwagę  stanęłem wysoko żeby widzieć, co się tego, to widziałem Żydki, Żydów... 
Mamy się dzieci takie małe po trzy , cztery lata, po pięć, po sześć. Trzymali się mamy 
fartuszka, a oni CKM puścili, to dzieci, to wszysko wpado do tego dołu [pokazuje 
rękoma] i dzieci za mamą żywcem, bo CKM poszedł tak [pokazuje w poprzek piersi] , a 
dziecko było takie małe [pokazuje], to nie sięg...Niemcy... nie zabite było. Tylko z matką 
jak trzymała się [chwyta własne spodnie] tego fartuszka, tej sukienki matce, to wpadło, 
wpadła razem do tego dołu. I to dopiero dobijali te dzieci. Niemcy dobijali ich dopiero z 
tak... kołkami takimi różnymi. Albo to karabinem, albo tym, żeby się zataić, żeby tego. I 
jak później zawalili, to się ziemia tak chodziła [porusza ręką]. Bo to było prawie żywcem 
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wszystko, kto starszy to pozabijali, a te dzieci to wszystko, to prawie żywcem wszystko 
podusiło to. Jak zaczęli zasypywać to podusili się te dzieci. To już ja...ja weszłem 
później, bo przyjechałem jescze raz i przywiozłem...przywiozłem...przywiozłem tych 
resztę chorych ludzi, Żydów. Żydków chorych wszystkich tych tego... To ziemia tak 
chodziła [pokazuje]. Tak chodziła ziemia, to mnie...mnie aż ścierpła skóra [dotyka 
swoich skroni] i...i myślałem, że zwariuję. Bo przecież moi koledzy byli Żydki też, bo 
miałem i _____ wszystkich znajomych dużo. Tam ta się kiwali mi ręką, a mnie łzy tak 
leciały [wzrusza się]. Tak to było. Zgroza, zgroza to była. Jako człowiek tego, to wiecie, 
że ... to trzeba było być Kalwinem być żeby tak, tak mordować w ten sposób. Najgorzej 
to dzieci małe, bo te starsze to poszły CKM [pokazuje w poprzek piersi] i już. A dzici, to 
trzymały się [chwyta za swoje spodnie]: „Mamysi, mamysi, mamysi—i płacz—i mamysi, 
mamysi i mamysi tylko i...” Tak. No, ale cóż. Pewno z tego widoku, to przeważnie ja 
wi...ja najwięcej widziałem, bo...bo...bo...bo już mam 81 rok to już troszeczkę więcej 
pamiętam. Parę... Zgroza, to jak mi się przypomni... To już moi koledzy byli, przecież ja 
miałem tregrów i takich Żydków znajomych, bo oni... Dla nich to i mąkę zrobiłem, na 
Dachau bym jechał jakby tak się Niemcy zobaczyli, że ja worek mąki we wozie 
przywiozłem i piachem przysypany i później oni no tego, to...to do Dachau bym od razu 
poszedł [macha ręką].  

 
[01:] 29:36:04 - [01:] 30:57:06                                                                                                                                 
30:41- 32:05 
Q: Czy pan wjechał tym wozem przez bramę tutaj? 
 
A: Nie! Nie! Nie! Tylko podjechałem tu pod te, tu pod tą bramę [pokazuje].Tu nie wolno 

było wjechać. Pod bramę tylko pojechałem i to...to...to brali te...te...tych...tych , ale to już 
nie...nie...nie jeszcze wojsko. Wojsko to tylko pod karabinami stali, wszystko po 
ostrożności, a Żydki takie to brali tych chorych tu i nieśli tu bliżej do tego dołu. Bo ty 
było taki pancer wykopany i tu do tego i tu wrzucali. 

 
Q: Pan pokaże gdzie ten dół był.  
 
A: Tu, tutaj tak zara [pokazuje gdzie].Tu, tu, zara to jak ja tu, bo ja tu podjechałem pod to, 

pod ten, pod ten tego. To tu zara był tutaj taki, cały ten dom, tutaj, tutaj o! Tak o ze 20 
albo może więcej metrów to był wokół, tak. Tak [kamera przesuwa się pokazując trawę], 
tak.   

 
[Dziennikarz  jest widoczny w klatce ]  
[Inny mężczyzna] 
Q: Tadziu, Tadziu! 
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[01:] 30:57:06 - [01:] 35:41:18                                                                                                                                 
32:05 – 37:01 
A: Ojej, tak. “Mamysie, mamysie....”  
 
[Kamera pokazuje cmentarz]   
[Psy szczekają] 
[Inne osoby w klatce] 
 
A: Przecież w jedną noc cały kirchol był oświetlony. Nie było światła. Oświetlili, słupy były 

i wszystko się... Oświetlili przez jedną tylko noc to. Oświetlili i jak przyjechali na tego to 
już... Nie. To aż mi się nie wiem co robi. [Zbliżenie twarzy] Co zrobić, rozkaz był i 
trzeba było rozkaz Niemcy wykonać. Nie wykonał to koniec, tak. Ja...ja najwięcej ja 
widziałem wszystkiego...bo musiałem raz wrócić, później jeszcze raz jechać po resztę 
ludzi chorych, to tego, to jeszcze raz jechałem. Przywiozłem i znowu już ich....Ach! 
[macha ręką] A...nie mogę już raz mówić. Jak się przypomni to, to to były tak 
przyjaciele dla mnie i dla siebie, dla mnie, że...  

 
[Kamera obejmuje cały cmentarz] 
[Szczekają psy, odgłos młotka] 
[Płyty nagrobkowe] 
[Zabarykadowana brama] 
[Wiejska droga, wieś] 
[Życie poza murami cmentarza, wnętrze cmentarza] 
[Zarośla poza murami cmentarza] 
[Lasek] 
[Nagrobki] 
[Zakłócenia techniczne] 
[Łąka] 
 
[01:] 35:41:18                                                                                                                                                    
37:01 
 
Koniec wywiadu. 
Brak restrykcji. 
Transkrypcja wykonana przez Agnieszkę McClure 02/27/2011. 
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