
Zygmunt Przewalski urodził się 4 stycznia 1894 r. w Łęczycy.
Ojciec jego, Aleksander był artystą, malarzem i rzeźbiarzem, uczniem
Jana Matejki. Matka Władysława, z domu Czyżewska, była fotografem,
właścicielka zakładu fotograficznego . Zygmunt miał jeszcze siostrę
i trzech braci. Rodzina Przewalskich pochodziła ze starego rodu szla-
checkiego, z którego wywodził się Mikołaj Przewalski, podróżnik
i geograf znany jako odkrywca dzikiego Konia Przewalskiego.

Zygmunt Przewalski z rodziną

W mieście Łęczyca, gdzie urodził się Zygmunt znajduje się stary
zamek wybudowany 700 lat temu przez Kazimierza Wielkiego. Młody
Zygmunt dzieciństwo miał beztroskie, jak większość dzieci. Często
biegał wraz z braćmi i kolegami bawić się wokół tajemniczego za-
mczyska w którym według legendy mieszkał diabeł Boruta.

Po pewnym czasie rodzina Przewalskich przeprowadziła się do
Warszawy, by ich dzieci mogły uczyć się w pobliskim gimnazjum.
Zygmunt po ukończeniu gimnazjum rozpoczął naukę w prywatnej
szkole Mechaniczno-Technicznej im. Wawelberga i Rotwanda

w Warszawie na wydziale przemysłu drzewne-
go. Po ukończeniu szkoły wyjechał na Wołyń i
tam podjął pracę jako pomocnik techniczny
kierownika tartaku.

I Wojna Światowa zastała go w okolicach
Kijowa i tam został powołany do Armii Rosyj-
skiej. Otrzymał przydział do Kijowskiego
Okręgu Komunikacji, gdzie na stanowisku kie-
rownika pracował przy budowie mostów i dróg
dla wojska. W czasie I Wojny Światowej różne
były jego koleje losu, min. znalazł się aż w
Astrachaniu nad Morzem Kaspijskim.

Do Polski wrócił w 1918 r. i od razu włączył się w nurt wyzwala-
nia Warszawy. Od 11 listopada uczestniczył w rozbrajaniu żołnierzy
niemieckich i przejmowania przez administrację polską obiektów woj-
skowych w okolicach Belwederu, Łazienek i Agrykoli. 19 listopada
zgłosił się do Sztabu Generalnego marszałka Józefa Piłsudskiego.
Z uwagi na swoje kwalifikacje został przydzielony do Zarządu Kwate-
runkowego Garnizonu Rembertów. Tu po
przeszkoleniu pracował na różnych sta-
nowiskach. Przełożeni w pełni doceniali
jego zdolności, energię, pracowitość i
przedsiębiorczość, w rezultacie czego
awansował do stopnia sierżanta a następ-
nie 1 czerwca 1919 r. został mianowany
na podporucznika.

Do rezerwy został przeniesiony
25 stycznia 1921 r. W okresie międzywo-
jennym wielokrotnie był jeszcze powo-
ływany na różne kursy i przeszkolenia
uzyskując w ten sposób wyższe kwalifi-
kacje wojskowe.

Będąc już w cywilu jako inżynier
budowlany, wyspecjalizował się w konserwacji drewna użytkowego



zdobywając w tym zakresie szeroką wiedzę. Wyrazem tego jest napisa-
nych w latach 1927-1937, 5 książek poświęconych temu zagadnieniu.
Wyrazem uznania dla jego wiedzy fachowej było zaproszenie do udzia-
łu w pracach wykopaliskowych osiedla obronnego kultury łużyckiej w
Biskupinie. Pracował tam jako ekspert od spraw konserwacji drewna,
stając się jednym ze współautorów książki o odkryciu Biskupina.

W połowie lat 30 założył w Warszawie przedsiębiorstwo i wy-
twórnię materiałów budowlanych o nazwie „Fungus", które specjali-
zował się w remontach i konserwacji budynków i obiektów zabytko-
wych. W 1926 r. ożenił się z Janiną z domu Ordon. Po 10 latach mał-
żeństwa w 1936 r. żona jego zmarła zostawiając czworo małych dzieci
w wieku od 7 miesięcy do 9 lat. W tedy Zygmunt zatrudnił opiekunkę
do dzieci, gdyż sam pracował zawodowo. Każdą jednak wolną chwile
poświęcał dzieciom, ucząc je skromności, patriotyzmu i szacunku do
wszystkich ludzi.

Przy końcu sierpnia 1939 r. został powołany do wojska i przy-
dzielony do oddziału służby uzbrojenia. Będąc jeszcze w Warszawie w
garnizonie Rembertów codziennie po południu przyjeżdżał do dzieci.
Ostatni raz przyjechał pożegnać się z nimi 7 września, gdyż wojsko
ewakuowało się z Warszawy do wschodnich granic Polski.

17 września bez wypowiedzenia
wojny wojska Związku Radzieckiego
przekroczyły granicę Polski. Zygmunt
Przewalski wraz ze swoimi oddziałami
był już wówczas w Tarnopolu. Trzeba
tu zaznaczyć, że Tarnopol był przed
wojną miastem polskim. Obecnie znaj-
duje się na Ukrainie.

Mimo, że wojska Armii Czerwo-
nej miały liczebną przewagę, Polacy
walczyli z nimi przez całą dobę i pod-
dali się wówczas, gdy zabrakło im
amunicji. Wielu Polskich żołnierzy

odniosło rany m.in. Zygmunt Przewalski, który ranny był w lewą rękę.
 Do niewoli Sowieckiej dostał się 18 września i został przewie-

ziony do obozu w Kozielszczyźnie, gdzie przeszedł pomyślnie operację
ręki, do której wdarło się już zakażenie.

 4 listopada 1939 r. został przewieziony do obozu przejściowego
w Kozielsku, skąd wysłał do domu 2 listy w których informował gdzie
przebywa, pisał kiedy i w jaki sposób dostał się do niewoli oraz słowa
„otarłem się o śmierć". Pytał się o dzieci i resztę rodziny, mając nadzie-
ję że niedługo się z nimi zobaczy. Niestety, 29 kwietnia 1940r. został
wraz z dużym transportem jeńców
przewieziony do stacji kolejowej Gnie-
zdowo koło Smoleńska a stamtąd za-
krytym samochodem do lasu katyń-
skiego, gdzie30 kwietnia w wieku 46
lat został rozstrzelany strzałem w tył
głowy przez NKWD.

Ekshumowany w 1943 r. i ziden-
tyfikowany pod nr. 2514 spoczął
w mogile bratniej prawdopodobnie 3.
Przy ekshumacji znaleziono w kieszeni
jego munduru legitymację wojskową,
książeczkę turystyczną oraz zegarek.

Dnia 5 października 2007 r. roz-
kazem Ministra Obrony Narodowej
został pośmiertnie mianowany na stopień porucznika Wojska Polskie-
go.




