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Lech Piekałkiewicz urodził się 13 stycznia 1924 roku w Poznaniu. W tym wywiadzie opowiada 
o swoich kontaktach jako młodzieniec z ludźmi pochodzenia żydowskiego. On opowiada o 
swoim areszcie przez Gestapo w 1943 roku i o pobyciu w Pawiaku ( więzienie ) w 
Warszawie.Opowiada on o swoich obserwacjach powstania w getcie Warszawskim i też opisuje 
ze szczegółami swój czteromiesięczny pobyt w Auschwitz- Birkenau. On opisuje działanie 
komór gazowych i pieców krematoryjnych. Opowiada też o swoim pobycie w Niemieckich 
obozach w Neuengamme, Hanover Schteken (?) i w Bergen Belsen. Lech opowiada o swoim 
wyzwoleniu z Bergen Belsen  przez wojska Angielskie i o swoim powrocie do Polski w 1945 
roku. 

 
 

Tape 1 
  
 

[01:] 00:07:15 – [01:] 05:01:12 
00:00 – 05:05 
 
On przedstawia się jako Lech Piekałkiewicz, urodzony w Poznaniu 13 go stycznia 1924 roku w 
rodzinie o wysokiej inteligencji. Jego ojciec był inżynierem a matka pochodziła z rodziny 
ziemiańskiej z kresów wschodnich, koło Brześcia nad Bugiem.  Opowiada on że miał kontakty z 
Żydami w czasie wakacyjnych pobytów na majątku dziadka. Mówi że Żydzi byli odpowiedzialni 
za sady i za stawy rybne na majątku jego dziadka. On opowiada że zaprzyjaźnił się z 
żydowskimi dziećmi na tym majątku. Po skończeniu szkoły podstawowej w Poznaniu, rodzina 
przeprowadziła się do Warszawy. Jego ojciec umarł tuż przed wybuchem wojny i rodziną 
zaopiekował się jego wujek, Profesor Jan Piekałkiewicz. 
 
[01:] 05:01:13 – [01:] 10:48:00 
05:06 – 11:06 
 
Lech opowiada że jego wujek był mianowany przez Generała Sikorskiego ( Premier 
Emigracyjnego Rządu Polskiego) na stanowisko Wice Premiera Tajnego Rządu Polskiego.  
19 go stycznia 1943 roku, jego wuj, ciotka, dziadkowie i on, zostali aresztowani przez Gestapo. 
Jego matkę nie aresztowano ponieważ nie była wtedy w domu. Wszystkich wzięto na śledstwo 
do centralnej siedziby Gestapo na Aleji Szucha. On zobaczył skutek tortury wuja kiedy go 
wprowadzono do poczekalni gdzie Lech siedział. On zrozumiał że Gestapo chciało go 
zmiękczyć. 
 
[01:] 10:48:01 – [01:] 15:14:17 
11:07 – 15:44 
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On mówi że Gestapo chciało ustalić czy Jan Piekałkiewicz był jkego ojcem . Po biciu, Lecha 
wsadzono do celi izolacyjnej w Pawiaku, który znajdował się w żydowskiej dzielnicy w 
Warszawie. 19 go kwietnia 1943 roku rozpoczęło się powstanie w Warszawskim getcie. Ono 
było kierowane przez ŻOB ( Żydowska Organizacja Bojowa ). Z okienka swojej celi, Lech mógł 
obserwować to powstanie. Jego wuj był często torturowany przez Gestapo.Umarł on 19 go 
kwietnia 1943 roku. Lech opowiada  jak Niemcy razem z Ukraińcami, Łotyszami i Litwinami 
palili budynki w getcie i jak zabijali tych ktorzy próbowali uciec od ognia. 
 
[01:] 15:14:18 – [01:] 20:07:15 
15:45 – 20:49 
 
On opowiada że Niemcy i ich kolaborańci używali miotocze płomieni do spalania budynków w 
getcie. Brak powietrza z powodu ognia  zmuszał tych którzy się chowali w piwnicach do wyjścia 
na zewnątrz. Ludzie, głównie starzy mężczyźni, kobiety i dzieci wypełzali z piwnic i byli 
zastrzeleni. Ognie w getcie spowodowały dym w celach Pawiaka. Lech widział to powstanie ze 
swego okna. 
 
[01:] 20:07:16 – [01:] 25:14:25 
20:50 – 26:10 
 
Opowiada dalej że Żydzi którzy chcieli uciec od ognia byli zastrzeleni przez Niemców. 29 go 
kwietnia 1943 roku, wysłano go z Pawiaka do Auschwitz. Na Gdańskiej stacji kolejowej 
wpakowano jego i innych w bydlęce wagony. Jeńcy mogli tylko jechac na stojąco w tych 
wagonach. Około 50 km. poza Warszawą, prupa 20 jeńców wywaliła ścianę w ich wagonie i 
uciekła w las. On mówi że wszyscy byli zastrzeleni przez Niemieckich żołnierzy którzy byli na 
ćwicieniach w tej okolicy.  
 
[01:] 25:15:00 – [01:] 30:00:17 
26:11 – 31:07 
 
On opowiada że kiedy przyjechali do Auschwitz 2 ( Birkenau), wytłumaczono mu przepisy 
obozu, pokazano jak maszerować i jak zdejmować czapkę przed SS manem. [ Lech pokazuje 
jego tatuaż na lewej ręce. Jego numer jest 119397 ]. Mówi że w czasie kwarantanny jego kapo 
był Żyd z Łodzi który nazywał się Pinchas Chmielewski. Lech spotkał swego dziadka w obozie. 
Dziadek przekonał go by oddał swoje dobre buty Pinchusowi żeby tamten go traktował lepiej. 
 
[01:] 30:00:18 – [01:] 33:33:01 
31:08 – 34:49 
 
Mówi  że w ciągu czterech tygodni które spędził w kwarantannie, on nie był źle traktowany 
przez Pinchusa. Po kwarantannie wysłano go do baraku B2D ( barak B24) w Birkenau. W 
czasie rannego apelu, SS man wybrał go by kierował grupą Cyganów do spełnienia pewnej pracy 
w obozie. On mówi że znajomość języka niemieckiego pomogła mu dużo w obozie. Jego grupa 
Cyganów była zobowiązana pracowac na położeniu fundamentu pod szynami wąskotorówki. 
Opowiada że jeńcy nosili pasiaki i często gubili buty gdy pracowali na błotnistym terenie. On 
tłumaczy że w tym czasie jeszcze budowano Birkenau w 1943 roku. [ Lech pokazuje obrazek 
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typowego więziennego munduru. Opisuje różne emblematy na tych mundurach. Na przykład 
litera ”P” oznaczała że więzień jest Polakiem]. 
 
 

Tape 2 
 
[02:] 01:07:15 – [02:] 05:55:13 
01:03 – 06:02 
 
On tłumaczy że wąskotorówka była budowana by rozwozić materiały budowlane w obozie. Lech 
mówi że Cyganie nie współpracowali z nim a on nie chciał być okrutnym do nich. Na skutek 
tego, robota nie była skończona i Lech był wychłostany 25 razy kijem. Następnego dnia zabrano 
go do szpitala. Z pomocą kilku Polaków on spędził kilka dni w szpitalu by wrócić do zdrowia. 
Po powrocie do swego bloku, wyznaczono mu robotę w grupie 10 ciu kosiarzy trawy. Ich 
zadanie było kosić trawę wewnątrz obozu koło drutu kolczastego który był pod napięciem. 
Ponieważ ta robota była wewnątrz obozu ich pilnowano tylko z wieży strażniczej. 
 
[02:] 05:55:14 – [02:] 11:13:18 
06:03 – 11:34 
 
Ponieważ oni nie byli strzeżeni, mogli chodzić po całym obozie. Przywódcą grupy był Polak i 
ich przydział jedzenia był dobry. On tłumaczy że najmniejszy kocioł w obozie miał pojemność 
15 litrów, dlatego też każdy z więźniów w jego grupie orzmywał 1,5 litrów zupy na obiad. 
Natomiast przeciętny przydział zupy w obozie był 0,5 litrów na osobę. Zupa składała się z trawy, 
brukwi i pokrzywy. W czasie jego pracy latem 1943 roku było dużo transportów Żydów z getta 
Saloniki w Grecji. On wierzy że ci Żydzi byli zupełnie nie świadomi jaki los ich oczekiwał. 
Selekcje robiona na rampie. Kobiety i dzieci były oddzielone od mężczyzn i natychmiast 
wysłane na śmierć w komórach gazowych. Ci którzy byli w stanie do roboty, zostali w obozie. 
On mówi że widział takie selekcje z odległości około 200 mt. 
 
[02:] 11:13:19 – [02:] 15:10:12 
11:35 – 15:40 
 
On mówi że nie widział jak ładowano Zyklon B gaz z dachów komór gazowych,  natomiast 
widział jak wyładowano trupy z komór gazowych i jak je ładowano na wagony i transportowano 
do krematorium. Opowiada że Żydzi transportowali trupy z komór gazowych do krematoria. 
Mówi że ci sondercommando używali maski gazowe ponieważ Zyklon B gaz był rozproszony w 
powietrzu kiedy otwierano drzwi z tych komór. Kiedy wszystkie trupy były zebrane z komory  to 
jeszcze trzymano drzwi otwarte przez pewien czas by przewietrzyć te komory zanim następna 
grupa ofiar była władowana. On wierzy że z powodu przepełnienia w Auschwitz, wysłano go 25 
go sierpnia do obozu Neuengamme w Niemczech. 
 
[02:] 15:10:13 – [02:] 21:11:04 
15:41 – 21:56 
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Opowiada  że kiedy był wysłany do Neuengamme ważył 45 kgm. Przypomina sobie że kiedy był 
w Birkenau, mieszkał w baraku gdzie było około 1,000 więźniów. Były tam dwa rzędy trzy 
piętrowych łóżek. Na każdym łóżku spało 3 do 5- ciu mężczyzn. Spali oni na drewnianych 
deskach. Z rana otrzymywali jedną kromkę chleba i pół litra kawy. Na obiad dostawali zupę a na 
kolację mieli to samo co było na śniadaniu. On opisuje że niektórzy więźnie byli na skraju 
śmierci i nie mieli już siły do roboty ani do chodzenia. Ich nazywano Muzułmanami. Wielu 
umarło w barakach, większość była umysłowo złamana i wielu popełniło samobójstwo. 
[Świadek pokazuje zdjęcie martwego więźnia wiszącego na elektrycznych kolczastych drutach. 
On też pokazuje zdjęcie łóżek w baraku.] Mówi że wszyscy kosiarze w jego grupie byli Polacy. 
 
[02:] 21:11:05 – [02:] 25:14:06 
21:57 – 26:09 
 
Opowiada on o różnych aspektach życia w obozie. Mówi że w jego baraku B2D było wiele 
Żydów ale on nie wie ilu ich było; że w baraku była też grupa ludzi którzy pracowali na dużych 
budowlach; on nie miał kontaktu z sondercommando ponieważ ich pilnowało SS; [ Świadek 
pokazuje stronicę na której są różne desygnacje więźniów] ; opowiada że słyszał takie imiona jak 
”okrutny Mietek” albo ”okrutny Franek” którzy byli polskimi kapowcami. On nie miał żadnych 
kontaktów z nimi. 
 
[02:] 25:14:07 – [02:] 33:46: 08 
26:10 – 35:04 
 
Opowiada że kiedy Auschwitz był otwarty jako obóz koncentrancyjny w 1940 roku, pierwszy 
transport był uznany jako ” transport Tarnowski”. On miał około 300 Polskich więźni. 
Jednocześnie, przysłano 30 więźniów niemieckich którzy siedzieli w Sachsenhausen  skazani za 
różne poważne przestępstwa. Tym Niemcom obiecano wolność jeśli się dobrze spiszą jako 
kapowcy w Auschwitz. Mówi że niektórzy z pierwszych więźniów też stali się kapowcami ale ci 
nie byli tak bardzo okrutni do innych więźniów. Jeden z niemieckich przestępców, kapo Otto 
Kisel uciekł z Auschwitz. On chował się w Warszawie z pomocą AK. Ktoś go wydał , Niemcy 
go złapali i wysłali z powrotem do Auschwitz. Lech też mówi że chociaż istniał antagonizm 
między więźniami, on nie był rozpowszechnionym. 
 
 

Tape 3 
 
 

[03:] 00:31:20 – [03:] 05: 16:05 
00:25 – 05:21 
 
Lech zauważył że w czasie jego pobytu w Birkenau, komory gazowe I crematoria pracowały 24 
godziny dziennie. [ Świadek pokazuje mapę obozu i wskazuje ogrodzenie obozu 
elektryfikowanym drutem kolczastym. Pokazuje że koło tego ogrodzenia pracowała jego grupa 
kosiarzy]. Ponieważ ich robota była wewnątrz obozu, on mógł obserwować kiedy ciała z komór 
gazowych były ładowane na wagony i prowadzone do krematorium. [ Świadek pokazuje na 
mapie gdzie on się znajdował kiedy widział jak przenoszono te ciała ]. On widział krematorium 
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numer 4 i też numer 5. Opowiada że ciała były ładowane z kamer gazowych na wagony 
wąskotorowe, przewożone do krematorium i tam były kładzone na płaską metalową płytę która 
miała koła. Tą płytę wpychano w piec krematorium. Drzwi pieca zamykało się i ciała były 
wewnątrz spalone. Lech mówi że transporty Żydów przyjeżdżały codziennie.  
 
[03:] 05:16:06 – [03:] 10:43:09 
05:22 – 11:01 
 
On opowiada że kosiarze w jego grupie byli emocjonalnie wstrząśnięci tym co widzieli. On 
mówi że do dzisiejszego dnia ma nocne koszmary powodowane tym co widział. Opowiada że 
kiedy wysłano go do obozu  Neuengamme, koło Hamburga, dano mu nowy numer więźnia, 
22865. Pracował tam przy rozładowaniu statków. On nosił worki z cementem ze statków do 
portu. Później wysłano go do fabryki koło Hanoveru. Miejsce to nazywało się Hanover Schteken 
(? Nie mozna potwierdzić istnienia takiego miejsca). On pracował w fabryce w której wyrabiano 
baterie dla samolotów. Pracował tam półtora roku. Opowiada że 150 więźniów pracowało 
dwunastogodzinne zmiany. 
 
[03:] 10:43:10 – [03:] 15:36:03 
11:02 – 16:06 
 
On opowiada że okolica Hanoveru była bombardowana przez lotnictwo sojuszników. 
Więźniowie chowali się w schronach razem z Niemcami w czasie nalotów. Te naloty pozwalały 
dać mały odpoczynek więźniom którzy pracowali bardzo ciężko. Pewnego dnia zabrano 
więźniów do oczyszczenia zbombordowanej stacji kolejowej w Hanoverze. W kwietniu 1945 
roku, zmuszono go by szedł na  ” marsz śmierci” do obozu koncentracyjnego w Bergen Belsen.  
zauważył że kiedy kolumna szła przez lasy, strażnicy SS którzy ich pilnowali, zaczęli znikać. 
Kolumna została pilnowana przez nastolatków z Hitlerjugend i starych Niemcow którzy należeli 
do Volksturmu. 
 
[03:] 15:36:04 – [03:] 20:00:23 
17:07 – 20:42 
 
On opowiada że w Bergen Belsen był bałagan. Nie było kierownictwa w obozie. Strażnicy byli 
starzy Volksturmy. Lech zachorował na tyfus dwa tygodnie po dojściu do obozu. On leżał na 
ziemii z gorączką kiedy wojsko Angielskie wyzwoliło obóz. Opowiada że obudził się w szpitalu 
w Szwecji. Mówi też o swoim powrocie do Polski w 1945 roku. [W tym miejscu narracja 
świadka się kończy. Od tego momentu świadek odpowiada na różne pytania. Odpowiedzi na 
pytania są napisane]; on mówi że w Hanoverze nie widział żadnych więźni żydowskich; Bergen 
Belsen był obozem śmierci gdzie większość więźniów umierała z głodu albo z wyczerpania 
fizycznego; byli tam ludzie z wielu krajów. On opowiada że po wyzwoleniu obozu, anglicy 
wycofali się by pozwolić więźniom wziąć zemstę na tych którzy byli ich dręczycielami. On tego 
osobiście nie widział . 
 
[03:] 20:00:24 – [03:] 25:02:19 
20:43 – 25:56 
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Lech przypomina sobie że przed wojną, Żyd który był odpowiedzialny za stawy rybne na 
gospodarstwie jego dziadka, nazywał się Abe Kapłan . On opowiada jak brano ryby w 
drewnianych beczkach na sprzedaż w Brześciu. Dowiedział się po wojnie że  brat tego Abe miał 
sklep rybny w Krakowie. Ten człowiek dostarczał mu ryby kiedy było trudno je dostać. 
Opowiada też że po przeprowadzce do Warszawy w 1935 roku, on chodził do liceum imienia 
Adama Mickiewicza na ulicy Konopczyńskiej. Lech nie skończył liceum z powodu wybuchu 
wojny. W czasie wojny, Niemcy zamknęli wszystkie szkoły ogólnokształcące.Pozwolili tylko by 
szkoły zawodowe funkcjonowały. Mówi też że Żydów zmuszono do noszenia opasków od razu 
po okupacji Warszawy. Nie mając opaska groziło wysłaniem do obozu koncentrcyjnego. 
 
[03:] 25:02:20 – [03:] 33:03:16 
25:57 – 34:18 
 
Lech opowiada że kiedy getto w Warszawie było założone, był ytramwaj który przejeżdżał przez 
obszar getta. Niemiecka policja pilnowała z obu końców tramwaju kto wchodził. On mówi że 
Polacy czasami mogli podrzucić jedzenie na ulicy getta. Opowiada o założeniu Żegoty ( Rada 
Pomocy Żydom ). Lech twierdzi że jego wuj który kierował tajnym Rządem Polskim był 
aktywnie związany ze stworzeniem Żegoty. Lech stara się obecnie uzyskać uznanie dla wuja 
jako ” Sprawiedliwy Miedzy Narodami Świata”. Opowiada że ponieważ jego wuj był politycznie 
lewicowym przed wojną, Lech nie miał problemów z władzą komunistyczną po wojnie. On 
recytuje nazwiska tych z jego rodziny którzy zginęli w czasie wojny. 
 
 

Tape 4 
 
 

[04:] 00:34:10 – [04:] 05:01:13 
00:28 – 05:05 
 
[Świadek dalej odpowiada na pytania] Opowiada że krematoria pracowały 24 godziny dziennie. 
On obserwował te krematoria kiedy pracował jako kosiarz 10 do 12 godzin dziennie w czasie 
jego czteromiesięcznego pobytu w Auschwitz. On szacuje że wciskano około 200 osób w 
kamerę gazową. Myśli że ludzie już byli martwi po 15 do 20 minutach. Po zgazowaniu ludzi, 
otwierano drzwi komory i ładowano trupy na wagony wąskotorowe. To ładowanie też było 
robione przez sondercommando. Przy kazdym wagonie pracowało 6 do 8 sondercommando 
którzy ładowali trupy. 
 
[04:] 05:01:14 – [04:] 10:53:25 
05:06 – 11:12 
 
On opowiada że gdy gazowano jedną grupę ludzi, następna grupa już się rozbierała, zostawiali 
swoje rzeczy osobiste na ziemii i przyczepiali swoje nazwiska i adresy do swoich rzeczy by 
mogli je znaleźć po ”prysznicu”. On mówi że sondercommando otwierało i zamykało drzwi do 
komory gazowej. Opowiada że ciała były przekładane z wagonów na metalową płytę która miała 
koła i którą wpychano do pieca w krematorium. 
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[04:] 10:54:00 – [04:] 15:02:09 
11:13 – 15:31 
 
Mówi że sondercommando było pilnowane przez SS. On nie znał nikogo z sondercommando ani 
żadnych SS.[ Świadek pokazuje położenie kamer gazowych i krematoria na mapie obozu]. Mówi 
że popiół z krematoria był wysypany w małe jezioro koło krematorium. To też było robione 
przez sondercommando. 
 
[04:] 15:02:10 – [04:] 21:40:09 
15:32 – 22:27 
 
Lech opowiada że w czasie kiedy on obserwował działania komór gazowych i krematoria, 
większość ofiar byli Żydzi z getta w Salonice w Grecji. On nie miał żadnego kontaktu z tymi 
Żydami. Informację o nich otrzymywał od innych więźniów w ciągu lata 1943 roku. On też 
mówi że krematoria paliły nie tylko trupy z komór gazowych ale też więźniów którzy umierali w 
obozie. 
 
Time coded notes provided by Sam Ponczak 
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