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TAŚMA 1 
 
 
W tym wywiadzie, Stanisław Piekarski (urodzony 23-go Sierpnia, 1918 w Niemczech, wrócił do 
Polski w 1923), mówi o swoim przeżyciu w czasie wojny we włosce Młodzianów w Tureckim 
powiecie którego centrum było miasto Turek. Teraz on mieszka w gminie Małanów. On 
opowiada o życiu w gecie Heidemille i o likwidacji tego getta. 
 
 
[01:] 00:30:00 – [01:] 10:34:59 
 
On mówi że we Wrześniu 1941 roku, Żydzi z wiosek  Młodzianów, Leśnictwo, Marcjanów, 
Miłaczewek, Młyn Malczewski i nie którzy z Turka i z Kalisza, byli zmuszeni osiedlić się w 
Młodzianowie. Nazwa tego getta było Heidemille. Polacy musieli opuścić swoje domy żeby dać 
miejsce dla Żydów. Mniej więcej dwie albo trzy rodziny Żydowskie były zmuszone by mieszkać 
w jednym domie. On (Piekarski) był fotografistą i otrzymał tak zwany “Ausweis” ( to był dowód 
osobisty i pozwolenie do pracy). Ten “Ausweis” pozwolił mu jeżdzić w różne okolice i 
fotografować ludzi. On opowiada że na wiosnę 1942-go roku Żydowska policja zmuszała Żydów 
w gecie żeby oni oddawali swoje klejnoty i pieniądze Niemcom w celu ochronienia getta z jego 
likwidacji. On pamięta lekarza który się nazywał  Knabel. Knabel był wysłany do getta żeby 
oddzielił młodych i silnych Żydów od starych i chorych. On mówi że zdrowych Żydów wysłano 
na robotę. Chorzy i ci którzy nie chcieli pracować mieli ich dokumenty stemplowane. W 
Czerwcu 1942, Żydzi którzy nie mogli albo nie chcieli pracować byli aresztowani. On pamięta 
specjalnie pewien areszt dziesięciu mężczyzn i dwóch kobiet. Później zobaczył jak wozili tych 
dziesięciu mężczyzn na furze na powieszenie na szubienicy. Ich ręce były związane. Polska 
ludność była zmuszona na to patrzeć. Niemcy chcieli im pokazać co się stanie z tymi którzy 
odmawiają rozkazu do roboty. On powiedział że Żydowska policja była zmuszona powiesić tych 
Żydów. 
 
[01:] 10:35:00 – [01:] 18:16:59 
 
On opowiada że on wiedział jak wyrabiać fałszywe dokumenty. Mówił że zrobił około 30 
kompletów dokumentów dla Żydów i używał Polskie nazwiska. Kiedy zlikwidowano getto w 
1942, on mieszkał w Czahulcach. On był świadkiem likwidacji getta. On mówi że chorzy ludzie 
którzy leżeli w łóżkach byli rozstrzelani tak jak leżeli. Inni byli ładowani w takie duże, czarne, 
specjalne ciężarówki które były zamknięte ze wszystkich stron i z wierzchu. On poszedł do getta 
na następny dzień po likwidacji. Mówi że widział dużo trupów do-okoła. On mówi że kiedy robił 
te fałszywe dokumenty to się umówił z tymi Żydami że po wojnie oni powinni się zebrać u niego 
w domu. Tylko pięciu z tej trzydziestki się pokazali. 
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[01:] 18:17:00 – [01:] 44:54:00 
 
On mówi o młodej Żydówce którą ktoś przyprowadził do niego po zlikwidowaniu getta. On nie 
mógł ją schować u siebie dlatego że Niemcy mieszkali z obu stron jego domu. On pomógł jej 
uciec i on myśli że ona przeżyła i mieszka w Ameryce. Piekarski mówi o Marianie Raszelskim 
który uratował Żyda i Żydówkę. On zrobił im fałszywe dokumenty. Ta para została złapana, 
torturowana i zabita. Widocznie oni dali Gestapo nazwisko Piekarskiego. Gestapo zaczęło go 
szukać. On opowiada jak jego rodzice pomogli mu się chować na ich gozpodarstwie. W tym 
czasie on już był członkiem AK (Armia Krajowa). On opowiada jak on zachorował i też 
wspomina sobie spotkania z żołnierzami awansującej Rosyjskiej armi. On opowiada o losie tych 
dwóch Żydówek o których mówił wcześniej. Mówi że w pewnego dnia w czsie likwidacji getta, 
Gestapo poprostu ich zastrzelili. Ich ciała były pogrzebane w lasie. On jeszcze raz mówi o tych 
niezwyczajnych ciężarówkach które Niemcy używali w czasie likwidacji getta. Mówi że one 
były duże i czarnego koloru. Mówi ze te ciężarówki były bardzo nie zwykłe. Były zamknięte ze 
wszystkich stron i chociaż on nie mógł widzieć tych ludzi wewnątrz on słyszal ich głosy i płacze. 
Mówi że po zlikwidowaniu getta, Niemcy jeszcze wrócili i organizowali łapanki. Szukali Żydów 
którzy uciekli albo chowali się w okolicy. On opowiada że Polacy którzy pomagali Niemcom 
otrzymywali podarki jak gospodarstwa rolne albo domy. Czasami nagrody były bardzo hojne. 
Piekarski był zapytany o okresie po wojnie. Mówi że znał kapitana który się nazywał Groźny 
który był komunistą. On pojechał do Rosji na szkolenie. On był wysłany z powrotem do Polski i 
byl przewodnikiem partyzanów. On mówi że partyzan Lisiecki był zabitym przez AK. Na 
pytanie czy znał jednego z nazwiskiem Bułka z Chełmna, odpowiedział że nie. On powiedział że 
znał Żyda Erlich [Erich] Mendel i innego który się nazywał Szrajesz z Kalisza. On mówił że 
nie chciał znać nazwiska w wypadku go Niemcy złapali i toturowali.    
 
Time coded notes provided by Sam Ponczak 
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