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lejną wersję jego dzienników i wspomnień, w których przedstawiał wielką histo-
rię z perspektywy świadka zbrodni nazistowskich, sowieckich i dokonywanych 
w komunistycznej Polsce. Dzięki wnukowi, Andrew Klukowskiemu, jego książki 
ukazały się też w języku angielskim. Zygmunt Klukowski był więc człowiekiem 
utalentowanym, odważnym i szlachetnym, a przy tym okrutnie doświadczonym 
przez władze komunistyczne.
 Niewielka książka prezentująca jego pracę „Książka ma dziwny urok” (udostęp-
nioną przez Główną Bibliotekę Lekarską) powstała dzięki Dariuszowi Górnemu, 
filologowi-neurologopedzie, poecie, miłośnikowi historii Zamojszczyzny, popu-
laryzatorowi postaci i zasług Zygmunta Klukowskiego. Prezentowany w książce 
tekst Klukowskiego, prawdopodobnie wykład, przedstawia dzieje sztuki drukar-
skiej.
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 Historycy medycyny i farmacji zdążyli się przyzwyczaić do aktywności organi-
zacyjnej i wydawniczej Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Wydziału Nauk 
o Zdrowiu bydgoskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika. W latach 2015-2020 zakład ten organizował bowiem dwie lub 
trzy konferencje lub seminaria naukowe rocznie. Ostatnim osiągnięciem jego pra-
cowników jest praca zbiorowa „Działania medyków na rzecz małej i wielkiej ojczy-
zny (XIX-XX wiek)”, wydana pod redakcją Wojciecha Ślusarczyka, Gabrieli Frischke 
i Roksany Wilczyńskiej z okazji Bydgoskiego Roku Wolności. W książce znalazło się 
dwanaście referatów wygłoszonych we wrześniu 2019 roku na tak samo zatytuło-
wanej konferencji. Każde z wystąpień ma inny zakres tematyczny i w różny sposób 
nawiązuje do idei pracy dla społeczności lokalnej lub ojczyzny. Przeważają artykuły 
biograficzne. Jednym z nich jest ciekawa praca Barbary Chojnackiej poświęcona Stefa-
nowi Szmajowi (1893-1970), lekarzowi i artyście należącemu do Zrzeszenia Artystów 
„Bunt”, który przez szereg lat tworzył w Bydgoszczy. Autorka zajmuje się twórczo-
ścią Szmaja od kilkunastu lat, tym razem wykorzystała zbiory Oddziału Archiwum 
PAN w Poznaniu. Mateusz Zimny przybliżył mało znaną postać Marii Skibniewskiej 
z domu Pfaffius (1900-1978), lekarki rodem z Podola, która po ukończeniu studiów 
medycznych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie pracowała w Warszawie, 
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a potem m.in. Krzemieńcu i Kluczborku. Inny charakter ma praca Mieczysława C. 
Paczkowskiego OFM o wkładzie franciszkanów w dzieło misyjne i posługę medyczną 
na Bliskim Wschodzie. Redaktorzy książki dostrzegli, że stanowi ona przyczynek do 
dalszych badań biograficznych, które w przyszłości powinny być kompleksowo opra-
cowane.
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