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Zmarł Kazimierz Piechowski – Kustosz Pamięci
Narodowej, bohaterski uciekinier z Auschwitz

15 grudnia 2017 r. zmarł Kazimierz
Piechowski – uciekinier z niemieckiego
obozu Auschwitz, żołnierz Armii
Krajowej, więzień okresu
stalinowskiego. Świadek historii i autor
wstrząsających wspomnień obozowych.
W 2015 r. uhonorowany nagrodą IPN
Kustosz Pamięci Narodowej. 

Urodził się 3 października 1919 r. w miejscowości Rajkowy na Pomorzu Gdańskim. Przed
wojną działał w Związku Harcerstwa Polskiego. 

Jesienią 1939 r. z okupowanej Polski wyruszył na Węgry, aby stamtąd dotrzeć do Francji i
kontynuować walkę w szeregach odradzającego się Wojska Polskiego. Przy próbie
przekroczenia granicy został aresztowany przez niemiecki patrol. 20 czerwca 1940 r. osadzono
go w KL Auschwitz. Po dwóch latach spędzonych w obozie podjął wraz z trzema towarzyszami
niedoli udaną próbę ucieczki. Brawurowy plan został przygotowany tak, aby niemieckie
dowództwo nie miało podstaw do zastosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej wobec
pozostałych więźniów. Po ucieczce z obozu przyłączył się do oddziału AK dowodzonego przez
Adama Kusza ps. „Garbaty”. W partyzantce spędził resztę wojny.

W 1945 roku powrócił do Tczewa. Zapisał się na politechnikę i podjął pracę w fabryce.
Zadenuncjował go komunistyczny aktywista. Po donosie, jako nieujawniony żołnierz
podziemia zbrojnego, został aresztowany przez UB i skazany na 10 lat więzienia. Zwolniony
po siedmiu latach, kontynuował studia i, uzyskawszy tytuł inżyniera, pracował w Stoczni
Gdańskiej.

W 2003 roku obozowe wspomnienia Kazimierza Piechowskiego ukazały się w opracowanej
przez niego książce pod tytułem „Byłem numerem…: Świadectwa z Auschwitz”.

Do ostatnich chwil życia, mimo podeszłego wieku, starał się przekazywać swą wiedzę, o
czym świadczyły liczne spotkania z jego udziałem w kraju oraz za granicą.

Uroczysty pogrzeb rozpocznie się w kościele pw. św. Józefa w Tczewie (ul. Gdańska 6)
22 grudnia 2017 roku (w piątek) o godzinie 13.00. Weźmie w nim udział delegacja IPN
na czele z dyrektorem oddziału w Gdańsku prof. Mirosławem Golonem.
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IPNtv: Spotkanie z Kazimierzem Piechowskim w 75. rocznicę ucieczki z KL
Auschwitz

IPNtv: Kazimierz Piechowski o Stanisławie Jasterze


