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Box 1, Tape 1 
 
 
Florczak Mieczysław opisuje swoje przeżycia z okresu II wojny światowej. Opisuje co się 
działo w jego rodzinnej wsi- Piątek, w trakcie bombardowań. Opowiada krótko o tym jak 
szykanowano i wieszano mieszkańców żydowskiego pochodzenia. Pomógł Żydom zabrac z 
synagogi zwoje Tory. 
 
 
[01:] 00:30:15 – [01:] 05:59:00 
 
Florczak Mieczysław urodził sie 27. sierpnia 1922 roku we wsi Piątek. W dniu wybuchu 
wojny mial 17 lat. Opowiada o zajęciach jakich się podejmował po skończeniu szkoły 
podstawowej, m.in. pasienie krów na grobli. Przed wojną zajmował sie nabijaniem, wraz z 
inną młodzieżą ze wsi, pocisków na parciane taśmy, przy młynie Wasiaków. Wspomina 
krótką rozmowę jednej z dziewczyn z porucznikiem o celności nabijanych pocisków. Dodaje, 
że w momencie rozmowy tych dwojga Niemcy zaczęli bombardowac Piątek (6. września 
1939). Mówi o tym, że całe centrum wsi i stara szkoła było zbombardowane, spalone. 
Opowiada, że gdy Niemcy się wracali to już nie bombardowali, tylko strzelali z karabinów 
maszynowych. Wspomina również, że w miejscowości Młynów, która znajdowała sie około 
3 kilometrów od Piątku było słychac krzyki ludzi z Piątku, głównie Żydów, których było tam 
dużo. Dodaje, że się bardzo kolegował z Żydami i uważa, że mają rację, że się bronią w 
Izraelu. Wspomina, że każdego 15-go miesiąca były duże jarmarki we wsi i gdy one 
przypadały na święta żydowskie, to wtedy budy były puste, ponieważ w większości 
sprzedawali Żydzi. Dodaje, że jego rodzice mieszkali na ulicy Pokrzywnej u Żydów.  
 
[01:] 05:59:01 – [01:] 08:49:01 
 
Wraca do wydarzeń z początku wojny. Opowiada, że bombardowania Piątku rozpoczęły się 6. 
września w środę, 8.września Niemcy weszli do wsi, a 10. września, w niedziele, zobaczył 
polskie samoloty na niebie. Wspomina moment, w którym Niemcy weszli do Piątku. 
Nadmienia, że słyszał, że głowne siły niemieckiej Hannoversche Infanterie (Hannover 
Infantry) miały siedzibę w Piątku. Opowiada również, że żonierzy polskich spod Gostynina, 
Gombińska i rejonów Sochaczewa zwożono do Piątku a potem wywożono do Łęczycy. 
 
[01:] 08:49:02 – [01:] 16:56:20 
 
Wspomina, że gdy w październiku Piątek był już pod okupacją niemiecką niektórzy Żydzi 
zaczęli mówic trochę po niemiecku. Opowiada po krótce rozmowe z kolegą Dawidkiem 
Jojnem, którego spoliczkował, ponieważ ten się go zapytał gdzie jest ta ich Polska. Mówi o 
utworzeniu Getta w Piątku i o tym, że on wraz z rodzicami oraz inne rodziny musieli sie 
wynieśc ze swoich mieszkań. W skład getta wchodziło około ośmiu budynków oraz potężna, 
drewniana synagoga/wspomina. Wspomina, że w momencie gdy wywożono Żydów do Dąbia 
to on już pracował na Łąkowej. Zanim ich wywożono to wprowadzono wszystkich Żydów do 
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kościoła i zamknięto. Opowiada o ich wprowadzeniu. Wspomina też, że był świadkiem 
egzekucji pewnego Żyda który uciekł z getta w Żychlinie, został powieszony na rynku na 
oczach mieszkańców. Opisuje tą sytuację, mówi, że ten Żyd wisiał jeszcze około pięciu 
godzin po egzekucji. Dodaje, że oprócz tego powieszonego na rynku powieszono w 
niedługim czasie jeszcze w parku dwie Żydówki i jednego Żyda na akacjowych drzewach. 
Mówi, że okropnie postępowano z Żydami. Opowiada, że wszystkich Żydów umieszczono w 
kościele, a potem wywieziono do Dębnia. Budynki, które wcześniej zamieszkiwali w getcie 
zburzono - wspomina, dodaje, że w tym okresie pracował już w Łodzi na Łąkowej (ulica). 
Opowiada, że synagoga była stopniowo rozbierana przez Niemców (luty), a drewno brano na 
opał.  
 
[01:] 16:56:21 – [01:] 20:59:06 
 
Opowiada o pewnym tragarzu, synu kościelnego, który mu powiedział, że „Boga chyba nie 
ma, bo nikogo nie zabiło jak rozbierali synagogę”. Mówi, że nie wchodził na teren getta, bo 
się bał. Opowiada jak temu tragarzowi pomógł wyciągnąc z Synagogi, zanim ją zburzono, 
zwoje Tory, które, myśli są gdzieś zakopane na wsi. Wspomina co było namalowane na 
ścianie Synagogi. Na pytanie o Żydach, ktorzy przeżyli getto, opowiada o jednym Żydzie- 
Mietku, piekarzu, który chciał się z nim spotkac, ale do tego spotkania nie doszło. Dodaje, że 
po wojnie się dowiedział, że więcej Żydów z Piątku przeżyło Holocaust.  
 
[01:] 20:59:07 – [01:] 26:49:20 
 
(Pytanie, czy był świadkiem jeszcze innych prześladowań Żydów) Mówi, o tym, że na jego 
oczach bito i kopano Żydów, bijącymi byli często niemieccy cywile a potem nawet Wołynioki. 
Opowiada o tym jak przy młynie, przy którym o wcześniej pracował znęcano sie nad Żydami; 
Niemcy (Kreispolizei) dali ich na tamę i robili zdjęcia; dali ich do koryta i podnieśli stawidło, 
potem woda ich zmiotła i jeden mimo lodowatej wody, mówił, że fajnie mu się kąpie, a inny, 
starszy- Siupke prawie sie utopił; Żydów było tam dziesięciu, żaden z nich nie zginął- dodaje.  
 
[01:] 26:49:21 – [01:] 30:24:00 
 
Opowiada, że w momencie gdy Żydów wywożono z Piątku do Dębia, to on pracował już na 
Łąkowej w Łodzi. Mówi, że widział jak gromadzono Żydów w kościele, dodaje również, że 
już w 1939 zwożono tam polskich żołnierzy i przetrzymywano. Mówi, że nie wie jaki okres 
czasu przetrzymywano Żydów w tym kościele, wspomina, że ich w ogóle stamtąd nie 
wypuszczano: jego matka wraz z siostrą i innymi kobietami ze wsi sprzatały kościół po tym 
jak ich wywieziono do Dębia. Opowiada o tym, że w getcie była policja żydowska, jednym z 
policjantów był Siajo, opisuje jak wyglądali, co mieli ubrane: opaska i gwiazdy, jak sie 
zachowywali: potrafili nawet swemu przylac (Żydowi), tego sam nie widział, ale mu o tym 
opowiadano; sam widział jak czasem policjanci popychali Żydów. Mówi, że to już są odległe 
czasy, ale mu się wydaje jakby to było niedawno. 
 
[01:] 30:24:01 – [01:] 37:56:00 
 
Opowiada o pobycie w kopalni soli w Helmstedt. Wywieziono go 1. Maja 1942 roku z Łodzi, 
opowiada, że najpierw był w Berlinie do późnej jesieni, a potem przewieziono ich do 
Helmstedtu. Mówi, że pracował z ludźmi różnych narodowości. Opowiada, że nieraz widział 
jak Niemcy więźniów (między nimie byli również nieliczni Żydzi) przetrzymywali na placu, 
niektórzy pracowali też pod ziemią. Wspomina, że pracował w magazynie, gdzie jego szefem 
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był Niemiec, jak go określił był: „dobrym Szwabiskiem”; on dawał więźniom spirytus i 
opowiada jak raz prawie wpadł. Opowiada, że niektórzy więźniowie pracowali w 
kamieniołomach niedaleko tej kopalni. Wspomina, że jednej niedzieli poszli tam, żeby 
zobaczyc jak wyglądają te kamieniołomy i opowiada co zobaczyli: więźniowie wykuli sobie 
w kamieniu ubikacje, góra tych kamieni w kamieniołomie sięgała około 20m.  
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