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44687
„W życiu należy mówić zawsze i tylko prawdę…”

ZygMunt
PRZeKoP
Ur. 1921 w Szczepkach, pow. Suwałki

Ojciec był polskim patriotą, ukończył Carską Szkołę Kolejową
w Petersburgu, z którego uciekł po wybuchu rewolucji
bolszewickiej. Zygmunt chodził do Szkoły Powszechnej
w Suwałkach. Do 1939 roku ukończył również 4 klasy gimnazjum.
W 1939 roku zdał egzamin kwalifikacyjny i lekarski do Szkoły
Lotniczej w Dęblinie. Spełnieniu marzeń o zostaniu pilotem kres
położyła wojna.

1. Rodzice Zygmunta Przekopa
2. Zygmunt Przekop jako uczeń szkoły powszechnej, 1928 r.
3. Zygmunt Przekop jako uczeń gimnazjum, 1935 r.

We wrześniu 1939 roku przez kilka dni Zygmunt jako ochotnik
był zmobilizowany, jednak nie zdążył wziąć udziału w walkach
i jego oddział został rozwiązany. Już w listopadzie 1939 roku
zaczął działać w konspiracji. Był zaprzysiężonym (pseudonim
„Stanisław”) członkiem organizacji Korpus Ziemi Wileńskiej,
scalonej potem z ZWZ-AK. W organizacji pełnił funkcję
kuriera, jeździł m.in. z Suwałk do Grodna oraz do Warszawy,
gdzie w maju 1943 roku był m.in. świadkiem ostatnich walk
powstańców żydowskich w gettcie.

4,5. Zygmunt Przekop w okupowanej Warszawie, 1943 r.

Aresztowany został w domu rodzinnym w Suwałkach pod
zarzutem działalności podziemnej w lipcu 1943 roku, wkrótce
po powrocie z misji w Warszawie. Rok czasu spędził w różnych
aresztach i więzieniach: w Suwałkach, Królewcu i Tylży. 16
lipca 1944 roku przewieziony w transporcie z więzienia w Tylży
do obozu koncentracyjnego Stutthof. Jego dokumenty obozowe
i ubranie oznaczone zostały numerem 44687.

Po dwutygodniowej kwarantannie w obozie pracował kolejno
przy kopaniu rowów melioracyjnych w lesie i w kartoflarni,
a następnie przez kilka miesięcy przebywał w jednym
z podobozów Stutthofu w Elblągu. Tam wraz z setkami innych
więźniów pracował przy produkcji armat.
W Elblągu ,w końcu 1944 roku w wyniku pobicia Zygmunt ciężko
zachorował i tylko dzięki pomocy kolegów i polskich lekarzy udało
mu się wrócić do świadomości. Był jednak bardzo słaby, stracił
definitywnie słuch w jednym uchu, poruszał się wspomagając
się o kiju-lasce. W takim stanie w końcu stycznia 1945 roku
Zygmunt włączony został do jednej z kolumn ewakuacyjnych.
W lutym dotarł resztkami sił do obozu ewakuacyjnego w Gęsi,
stamtąd po kilku tygodniach przeniesiony został do Pucka, gdzie
10 marca 1945 roku doczekał wyzwolenia przez Armię Czerwoną
i wojska polskie. „Po odzyskaniu wolności nie byłem pewny, czy
żyję, czy to tylko mi się śni…”.

6. Obozowa karta personalna więźnia Zygmunta Przekopa.

Po odzyskaniu sił, wiosną 1945 roku, pieszo i koleją dotarł przez
Białystok do Suwałk. Po powrocie był przesłuchiwany kilka
razy przez UB na okoliczność przynależności do „zbrodniczej
organizacji”. Mimo szykan skończył studia prawnicze i podjął
pracę w zawodzie jako sędzia w Augustowie, Suwałkach i Olecku.
Obecnie mieszka w Augustowie.
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„W życiu należy mówić zawsze i tylko prawdę…”
Zygmunt Przekop
Ur. 1921 w Szczepkach, pow. Suwałki
Ojciec Zygmunta był polskim patriotą, ukończył Carską Szkołę Kolejową w Petersburgu, z którego
uciekł po wybuchu rewolucji bolszewickiej. Zygmunt chodził do szkoły powszechnej w Suwałkach.
Do 1939 roku ukończył również 4 klasy gimnazjum. W 1939 roku zdał egzamin kwalifikacyjny i lekarski
do Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Spełnieniu marzeń o zostaniu pilotem kres położyła wojna.
We wrześniu 1939 roku przez kilka dni Zygmunt jako ochotnik był zmobilizowany, jednak nie zdążył
wziąć udziału w walkach i jego oddział został rozwiązany. Już w listopadzie 1939 roku zaczął działać
w konspiracji. Był zaprzysiężonym (pseudonim „Stanisław”) członkiem organizacji Korpus Ziemi
Wileńskiej, scalonej potem z ZWZ-AK. W organizacji pełnił funkcję kuriera, jeździł m.in. z Suwałk do
Grodna oraz do Warszawy, gdzie w maju 1943 roku był m.in. świadkiem ostatnich walk powstańców
żydowskich w gettcie.
Aresztowany został w domu rodzinnym w Suwałkach pod zarzutem działalności podziemnej
w lipcu 1943 roku, wkrótce po powrocie z misji w Warszawie. Rok spędził w różnych aresztach
i więzieniach: w Suwałkach, Królewcu i Tylży. 16 lipca 1944 roku przewieziony w transporcie z więzienia
w Tylży do obozu koncentracyjnego Stutthof. Jego dokumenty obozowe i ubranie oznaczone zostały
numerem 44687.
Po dwutygodniowej kwarantannie w obozie pracował kolejno przy kopaniu rowów melioracyjnych
w lesie i w kartoflarni, a następnie przez kilka miesięcy przebywał w jednym z podobozów Stutthofu
w Elblągu. Tam wraz z setkami innych więźniów pracował przy produkcji armat. W Elblągu w końcu
1944 roku w wyniku pobicia Zygmunt ciężko zachorował i tylko dzięki pomocy kolegów i polskich
lekarzy udało mu się wrócić do świadomości. Był jednak bardzo słaby, stracił definitywnie słuch
w jednym uchu, poruszał się, wspierając się o kiju-lasce. W takim stanie w końcu stycznia 1945 roku
Zygmunt włączony został do jednej z kolumn ewakuacyjnych. W lutym dotarł resztkami sił do obozu
ewakuacyjnego w Gęsi, stamtąd po kilku tygodniach przeniesiony został do Pucka, gdzie 10 marca
1945 roku doczekał się wyzwolenia przez Armię Czerwoną i wojska polskie. „Po odzyskaniu wolności
nie byłem pewny, czy żyję, czy to tylko mi się śni…”
Po odzyskaniu sił wiosną 1945 roku pieszo i koleją dotarł przez Białystok do Suwałk. Po powrocie był
przesłuchiwany kilka razy przez UB na okoliczność przynależności do „zbrodniczej organizacji”. Mimo
szykan skończył studia prawnicze i podjął pracę w zawodzie jako sędzia w Augustowie, Suwałkach
i Olecku. Obecnie mieszka w Augustowie.
1. Rodzice Zygmunta Przekopa.
2. Zygmunt Przekop jako uczeń gimnazjum, zdjęcie z 1935 roku.
3. Zygmunt Przekop jako uczeń szkoły powszechnej, fotografia z 1928 roku.
4–5. Zygmunt Przekop w okupowanej Warszawie, 1943 rok.
6. Obozowa karta personalna więźnia Zygmunta Przekopa z 1944 roku.
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