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Streszczenie: W artykule podjęto nieopracowany dotychczas temat relacji dra Zygmunta Klukowskie-
go do prof. Adama Wrzoska i ich współpracy w zakresie historii medycyny. Praca opiera się na źró-
dłach archiwalnych, w tym nieopublikowanej korespondencji tych historyków medycyny oraz książce 
„Wspomnienia z Zamojszczyzny 1918-1939” Zygmunta Klukowskiego. W artykule przyjęto ujęcie chro-
nologiczno-problemowe.

Abstract: The article deals with the still unrecognized topic of Dr. Zygmunt Klukowski's and Prof. Adam 
Wrzosek’s cooperation in the field of medical history. The work is based on archival sources, including 
unpublished correspondence of these medical historians and the book "Memoirs from Zamojszczyzna 
1918-1939" by Zygmunt Klukowski. A chronological and problematic approach is used in the article.
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Wprowadzenie

 Przez szereg lat dr Zygmunt Klukowski (1885-1959) współpracował z prof. dr. 
hab. Adamem Wrzoskiem (1875-1965)1, kierownikiem Katedry Historii i Filozofii 

 1 Adam Wrzosek (1875-1965) studiował medycynę w Kijowie, Zurychu i Berlinie. Nostryfiko-
wał dyplom w Kijowie, potem przez rok praktykował jako lekarz w Dąbrowie Górniczej. Wiedzę 
lekarską uzupełnił w Paryżu, Zurychu i Wiedniu. Od 1901 r. związany był z Uniwersytetem Jagiel-
lońskim, gdzie uzyskał stopień doktora wszech nauk lekarskich. W 1906 r. habilitował się na UJ z pa-
tologii ogólnej i doświadczalnej, a w 1907 r. propedeutyki lekarskiej. W latach 1901-1912 był asysten-
tem Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej UJ. Jako docent prywatny wykładał propedeutykę 
lekarską, od 1912 r. jako profesor nadzwyczajny także patologię ogólną i doświadczalną oraz histo-
rię medycyny. Od 1910 r. kierował Muzeum Historii Medycyny UJ. W latach 1913-1918 zastępował 
kierownika  Zakładu Antropologii Wydziału Filozoficznego UJ. W wolnej Polsce był między innymi 
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Medycyny  oraz Zakładu Antropologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Poz-
naniu. Plonem tej współpracy były artykuły zamieszczane na łamach „Archiwum Hi-
storii i Filozofii Medycyny”. Jeszcze wiosną 1939 r. prof. Adam Wrzosek namawiał 
dra Klukowskiego, aby habilitował się na podstawie dotychczasowego dorobku nau-
kowego. Ten zdecydował, że napisze nową pracę, dotyczącą organizacji służby zdro-
wia w Ordynacji Zamojskiej. Ostatecznie jej nie opublikował. Z kwerendy autora wy-
nika, że prof. A. Wrzosek i dr Z. Klukowski utrzymywali kontakt korespondencyjny 
przynajmniej do 1948 r.2.
 Celem artykułu jest ukazanie kontaktów naukowych dra Zygmunta Klukowskie-
go i prof. Adama Wrzoska, począwszy od pierwszej dekady XX w., poprzez dwu-
dziestolecie międzywojenne, skończywszy na okresie po 1945 r. Poza chronologicz-
nym wyliczeniem sekwencji kontaktów wykazane zostanie, jak zasadniczy, twórczy 
i naukowo inspirujący wpływ wywierał prof. Adam Wrzosek na ówczesnego adepta 
w zakresie historii medycyny, dra Zygmunta Klukowskiego. Wziąwszy pod uwagę 
prowadzoną praktykę lekarską, kierowanie szpitalem oraz działalność społeczno-kul-
turalno-naukową, jego aktywność zwiększała się przez niemal całe dwudziestolecie 
międzywojenne, co miało swoje odzwierciedlenie w charakterze i liczbie opubliko-
wanych artykułów naukowych czy referatów wygłoszonych w trakcie zjazdów leka-
rzy i przyrodników polskich. Za swego rodzaju zwieńczenie wieloletnich kontaktów 
uznać trzeba napisanie przez dra Zygmunta Klukowskiego pracy habilitacyjnej „Or-
ganizacja służby zdrowia w Ordynacji Zamojskiej do czasu zniesienia pańszczyzny” 
i dedykowanie jej prof. A. Wrzoskowi. 
 Podstawą badawczą artykułu są „Wspomnienia z Zamojszczyzny 1918-1939” Zyg-
munta Klukowskiego, dokumenty zgromadzone w Archiwum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie, Oddziale w Poznaniu Polskiej Akademii Nauk, w Głównej 
Bibliotece Lekarskiej im. St. Konopki w Warszawie oraz dostępna literatura. 
 W tym miejscu w sposób szczególny dziękuję za okazaną życzliwość i wsparcie: 
prof. dr hab. Anicie Magowskiej, kierownik Katedry i Zakładu Historii i Filozofii 
Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poz-
naniu oraz drowi Jarosławowi Matysiakowi, kierownikowi Polskiej Akademii Nauk 
Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu.
 W powszechnym mniemaniu dra Zygmunta Klukowskiego postrzega się głównie 
jako kronikarza Szczebrzeszyna i, szerzej, Zamojszczyzny tragicznego okresu II woj-
ny światowej. Docenia się prowadzoną przez niego wszechstronną działalność spo-
łeczno-kulturalną w okresie dwudziestolecia międzywojennego, czy tę o charakterze 
patriotycznym, historycznym, dokumentarnym i wydawniczym w czasie II wojny 
światowej oraz po jej zakończeniu. Nie pamięta się jednak o nim jako o historyku me-

szefem Sekcji Naukowej w Departamencie Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wojskowych, organiza-
torem i przez dwie kadencje dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, a także 
kierownikiem Katedry Historii i Filozofii Medycyny i Zakładu Antropologii tej uczelni. W sporzą-
dzeniu notki bardzo pomocne okazały się wiadomości uzyskane od prof. dra hab. Przemysława 
Żukowskiego, pracownika Archiwum UJ.
 2 W sporządzeniu notki bardzo pomocne okazały się wiadomości uzyskane od prof. dra hab. 
Prze mysława Żukowskiego, pracownika Archiwum UJ.
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dycyny; artykuł przywraca pamięć o zasługach dra Zygmunta Klukowskiego w tym 
właśnie zakresie.

Zarys biografii Zygmunta Klukowskiego

 Dr Zygmunt Klukowski urodził się 25 stycznia 1885 r. w niezwykle urokliwym 
portowym mieście, Odessie, jako syn Jordana i Felicji z domu Podwińska3. Zarów-
no ze strony ojca jak i matki pochodził z kresowej polskiej rodziny ziemiańskiej. Jej 
członkowie w XIX w. nie byli już właścicielami posiadłości ziemskich, lecz z czasem 
zaczynają wykonywać wolne zawody, tak jak inni herbowi, stając się z wolna przed-
stawicielami polskiej inteligencji. Taką drogę obierze ojciec Zygmunta, Jordan, który 
po ukończeniu farmacji na Uniwersytecie w Kijowie przez całe życie zawodowe pra-
cował jako farmaceuta, poczynając od wspomnianej Odessy, poprzez okolice Wilna, 
czy Moskwę, pracą umysłową torując sobie awans społeczny i zapewniając najbliższej 
rodzinie odpowiednie warunki materialne i bytowe. 
 Zygmunt Klukowski po ukończeniu w 1904 r. gimnazjum filologicznego w Mo-
skwie zapisał się na studia lekarskie na tamtejszym Uniwersytecie, ale wskutek straj-
ków studenckich i z powodu zamknięcia uczelni, razem z kolegami wyjechał do 
Krakowa (1905 r.), gdzie kontynuował studia na Wydziale Lekarskim UJ, uzyskując 
w czerwcu 1911 r. stopień doktora wszech nauk lekarskich. Miesiąc później w kościele 
pw. św. Mikołaja pojął za żonę Helenę Wojciechowską, studentkę medycyny na Uni-
wersytecie w Lozannie. Aby po ukończeniu studiów w Krakowie podjąć praktykę 
lekarską na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego, nostryfikował dyplom lekarski na Uni-
wersytecie w Kazaniu (1912 r.). Pierwszymi miejscami pracy zawodowej Zygmunta 
Klukowskiego stały się szpitale znajdujące się na terenie dóbr Radziwiłłów Nieśwież 
i Żołudek, w powiecie lidzkim. 
 Po wybuchu I wojny światowej, we wrześniu 1914 r. został zmobilizowany do woj-
ska rosyjskiego w charakterze starszego ordynatora szpitala polowego. W czasie dzia-
łań wojennych przebywał m.in. w Rumunii, Prusach i na Krymie, gdzie udało mu się 
przetrwać terror rewolucji październikowej. Tam też zorganizował Polaków w 25. dy-
wizję piechoty i został jej dowódcą. Po zakończeniu działań wojennych, z Krymu 
przez Turcję i Rosję w październiku 1918 r. przyjechał do Polski. Miesiąc później pod-
jął praktykę lekarską w Krasnobrodzie, a w październiku 1919 r. otrzymał propozy-
cję objęcia stanowiska dyrektora i lekarza szpitala św. Katarzyny w Szczebrzeszynie. 
Przyjął ją i przez 40. lat mieszkał i pracował w mieście nad Wieprzem. Dał się poznać 

 3 Czytelnik pragnący zapoznać się z sylwetką dra Z. Klukowskiego i prowadzoną przez niego 
działalnością może sięgnąć, na przykład, po następujące opracowania: D. Górny, Przedmowa [w:] 
Zygmunt Klukowski, Książka ma dziwny urok, Zamość 2020, s. 3-12; A. Knyt, Od redaktora [w:] 
Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna 1918-1959, Warszawa 2017, s. 661-675; B. Królikowski, Doktora 
Klukowskiego prace i dnie, „Przegląd Lubelski”, 1965, s. 222-230; Z. Mańkowski, Doktor ze Szcze-
brzeszyna, „Region Lubelski”, 1986, nr 1, s. 187-198; tenże, Wstęp [w:] Zygmunt Klukowski, Dzien-
nik z lat okupacji, Lublin 1958, s. 5-12; A. Przysada, Zygmunt Klukowski. Lekarz ze Szczebrzeszyna. 
1885-1959, Szczebrzeszyn 2000; W. Żukrowski, Dziadźka ze Szczebrzeszyna, „Nowa Kultura” 1959, 
nr 16, s. 2.
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jako dobry organizator i żarliwy patriota spod znaku PPS4. Nie opuścił szpitala, ani 
chorych w tracie wojny polsko-bolszewickiej, w międzyczasie został również zaprzy-
siężony na kapitana Wojska Polskiego. 
 W krótki czas potem rozwinął swoją wszechstronną działalność społeczną, kul-
turalną, wydawniczą, edukacyjną i pedagogiczną, poza wykonywaną pracą zawo-
dową. W 1923 r. w nieodległym od Szczebrzeszyna Zamościu założył Koło Miłośni-
ków Książki skupiające zapalonych bibliofilów, do którego grona należeli tak wybitni 
przedstawiciele Polaków pochodzących z zasymilowanych rodzin żydowskich, jak 
choćby rejent i poeta Bolesław Leśmian. Jako prezes tego elitarnego stowarzyszenia 
uznał, że społecznie pożytecznym będzie przejęcie na jego własność Biblioteki Miej-
skiej w Zamościu. Od 1927 do 1939 r. cechował ją wszechstronny rozwój, przejawia-
jący się głównie w znaczącym wzroście liczby czytelników oraz zasobu bibliotecz-
nego. Poza pełnieniem funkcji dyrektora szpitala, praktyką lekarską, działalnością 
społeczno-kulturalną, od lat 20. XX w. prowadził również badania naukowe doty-
czące historii medycyny w Polsce, uczestnicząc w zjazdach lekarzy i przyrodników 
polskich, publikując artykuły źródłowe w czasopiśmie „Archiwum Historii i Filozo-
fii Medycyny” redagowanym przez prof. Adama Wrzoska oraz przygotowując pod 
jego naukową opieką pracę habilitacyjną o organizacji służby zdrowia w Ordynacji 
Zamojskiej do czasu zniesienia pańszczyzny (ukończoną w 1944 r.). Podejmowane 
przez dra Zygmunta Klukowskiego prace badawcze zostały zauważone w środo-
wisku naukowym, w 1930 r. otrzymał propozycję objęcia Katedry Historii i Filozofii 
Medycyny na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, której nie przyjął z przyczyn 
osobistych. 
 Za działalność o charakterze kulturalnym i bibliofilskim w 1937 r. został odzna-
czony złotym Krzyżem Zasługi (Złoty Krzyż Zasługi otrzymał również w 1948 r.) 
i Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Spełniał się na każdej z płasz-
czyzn prowadzonej aktywności i działalności: kierowniczej, lekarskiej, kulturalnej, 
społecznej, edukacyjnej, wydawniczej, w końcu kronikarskiej. Przeczuwając zbliża-
jącą się wojnę, w czerwcu 1939 r. zaczął pisać dziennik dokumentujący wydarzenia 
dotyczące Szczebrzeszyna, Zamojszczyzny i Polski. Niedługo potem zaczął pisać 
także wspomnienia z II RP. W czasie II wojny światowej gromadził dokumenty do-
tyczące ruchu oporu na Zamojszczyźnie: wspomnienia, dzienniki i relacje, które po-
tem (1945-1947) ukazały się jako 4 tomy „Materiałów do dziejów Zamojszczyzny 
w latach wojny 1939-1944”. Teksty te posiadają wartość historyczną, społeczną i fak-
tograficzną; odnoszą się do ważnych wydarzeń związanych z historią Szczebrze-
szyna i regionu. Opisują atmosferę przed wrześniem 1939 r., czas początkowej na-
dziei na zwycięstwo, okupację niemiecką, sowiecką, eksterminację Polaków, Żydów, 
inteligencji, postawy wobec okupantów, tragizm wysiedleń i życia w okupowanej 
Polsce. W czasie II wojny światowej był kapitanem Wojska Polskiego, członkiem 
Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej (pseudonimy: Podwiński, Satyr) oraz le-
karzem oddziałów partyzanckich. Był parokrotnie więziony: przez Rosjan jeszcze 

 4 Tematem wartym opracowania jest ewolucja poglądów politycznych dra Z. Klukowskiego, od 
socjalistycznych do przychylnych BBWR. 
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przed I wojną światową, przez Niemców w czasie okupacji i za odmowę współpracy 
z komunistami po II wojnie światowej. W jednym z procesów w Norymberdze, tym 
przeciwko funkcjonariuszom Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS, zeznawał 
jako świadek w sprawie pacyfikacji Zamojszczyzny. W 1953 r. komuniści zamordo-
wali jego przysposobionego syna Tadeusza, którego doczesne szczątki nie zostały 
jeszcze zidentyfikowane5. W 1956 r. doktor Klukowski został zrehabilitowany, otrzy-
mał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w czerwcu 1959 r. najwyższe 
odznaczenie bibliofilskie Order Białego Kruka ze wstęgą Białej Myszy. W lipcu tego 
samego roku odebrał nagrodę tygodnika „Polityka” za „Dziennik z lat okupacji”, 
który został uznany za jedno z najlepszych dzieł dotyczących historii Polski w okre-
sie II wojny światowej. Zmarł 23 listopada 1959 r. w Szczebrzeszynie. Spoczywa na 
miejscowym cmentarzu.

Zainteresowania dra Z. Klukowskiego historią medycyny
 
 Początków przejawianej w czasie dwudziestolecia międzywojennego bardzo 
aktywnej postawy naukowo-badawczej dra Klukowskiego ukierunkowanej na za-
znajomienie się z historią i filozofią medycyny trzeba doszukiwać się już w okre-
sie jego pobytu w Moskwie (1896-1912). Teza ta wydaje się oczywista i naturalna, 
skoro jego ojciec Jordan pracował jako farmaceuta, stąd w domu rodzinnym dzieci 
na co dzień słuchały o trapiących ludzi dolegliwościach i chorobach, a co za tym 
idzie również o lekarstwach, ziołach, miksturach, czy innych medykamentach po-
mocnych przy ich leczeniu. To na poły potoczne pojmowanie historii medycyny 
zostało zasadniczo uzupełnione i przeformułowane w trakcie studiów lekarskich 
rozpoczętych w Uniwersytecie w Moskwie (1904), kontynuowanych na UJ w Kra-
kowie (1905-1911) i zakończonych nostryfikowaniem dyplomu doktora wszech 
nauk lekarskich oraz zdaniem egzaminu państwowego w Uniwersytecie w Kaza-
niu (1912), uprawniającego do prowadzenia praktyki lekarskiej na obszarze Cesar-
stwa Rosyjskiego. O ile w przypadku pierwszej i ostatniej uczelni, w chwili obecnej 
trudno jest wskazać program studiów czy rozkład zajęć, o tyle w odniesieniu do 
UJ takie właśnie informacje są autorowi dostępne, szczególnie odnośnie doc. dra 
Adama Wrzoska, późniejszego profesora uniwersytetów w Warszawie, Poznaniu 
i Wilnie. W semestrze letnim 1907-1908 prowadził on na Wydziale Lekarskim UJ 
ćwiczenia z patologii doświadczalnej systemu nerwowego, na które uczęszczał 
m.in. Z. Klukowski6. 

Początki współpracy z prof. Adamem Wrzoskiem

 Kilkanaście lat później, a więc po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, a także po wojnie polsko-bolszewickiej, mieszkając już 

 5 Mimo działań podejmowanych także przez piszącego te słowa.
 6 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: Arch.UJ), Katalog główny studentów UJ za rok 
szkolny 1909/10, medycyna I, sygn. S II 196.
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i pracując w Szczebrzeszynie, dr Zygmunt Klukowski nawiązał kontakt z byłym nau-
czycielem akademickim. Po latach napisał:

Na wiosnę (1924 r.) dowiedziałem się, że prof. Adam Wrzosek w Poznaniu zaczął 
wydawać czasopismo periodyczne pt. «Archiwum Historii i Filozofii Medycyny». 
Natychmiast zaprenumerowałem to nowe pismo, które już samym swoim tytułem 
ogromnie mnie pociągało. Gdy otrzymałem pierwszy zeszyt, przeczytałem go jednym 
tchem i zaraz potem napisałem obszerny list do prof. Wrzoska, którego dobrze znałem 
jeszcze z Krakowa, z czasów studiów uniwersyteckich. Przedstawiłem mu dokładnie 
moje zainteresowania historią medycyny, opisałem, jakie materiały mam już zebra-
ne i co na ich podstawie mógłbym opracować. Wymieniałem i lekarzy w powstaniu 
1863 r., i pamiętniki dra Łukaszewicza, a przede wszystkim duży materiał zaczerp-
nięty z archiwum książąt Radziwiłłów, gdzie pracowałem przez cały 1913 rok, doty-
czący pomocy lekarskiej w dobrach radziwiłłowskich. Prof. Wrzosek natychmiast mi 
odpisał w bardzo serdecznym tonie, ogromnie zachęcając do pracy naukowej. Radził 
przede wszystkim zająć się opracowaniem materiału nieświeskiego, i to zaraz, nie od-
kładając7.

 Doktor Klukowski, mimo obowiązków zawodowych, poważnie potraktował za-
chętę i w styczniu 1925 r. przepisaną pracę wysłał do Adama Wrzoska. W odpowiedzi 
profesor napisał:

praca kolegi posiada istotną wartość naukową, bo przynosi nowe rzeczy w sumiennym 
i umiejętnym opracowaniu. Cieszyłbym się, gdyby kolega dalej w dziedzinie historii 
medycyny pracował i z czasem habilitował się z tego przedmiotu, z którego nie mamy 
ani jednego docenta.

 W niedługim czasie dr Klukowski napisał jeszcze „Badanie trucizny w procesie 
Dogrumowej w r. 1785”8. Także ten tekst wysłał do oceny, prosząc o wydanie opi-
nii, czy już ktoś wcześniej nie opracował tego zagadnienia. Z kolei prof. Wrzosek, 
mając wątpliwości w tym zakresie, przekazał pracę prof. Leonowi Walchholzowi, 
również byłemu nauczycielowi Zygmunta Klukowskiego. Kierownik Katedry Me-
dycyny Sądowej UJ „wydał o niej niezmiernie pochlebną opinię, podkreślając, że 
i dla niego to badanie trucizny jest rzeczą całkiem nieznaną”9. Po takiej recenzji 
prof. Wrzosek opublikował wspomniany artykuł w redagowanym przez siebie cza-
sopiśmie10.

 Jeszcze w sierpniu 1924 r. prof. Wrzosek napisał tak:

 7 Archiwum Państwowe w Zamościu, zespół nr 88/1242: Spuścizna dra Krzysztofa Czubary, 
historyka, regionalisty i dziennikarza 1692-2007, zespół nieuporządkowany, spis zdawczo-odbiorczy 
z 2009 r., cz. III: Maszynopisy, wydruki i kserokopie materiałów obcych, poz. spisu 11: Zygmunt Klu-
kowski, Wspomnienia z Zamojszczyzny 1918-1939 (dalej Wspomnienia z Zamojszczyzny 1918-1939), 
t. 1, s. 214. 
 8 Tamże¸ t. 1, s. 215-216.
 9 Tamże¸ t. 1, s. 217.
 10 Z. Klukowski, Badanie trucizny w procesie Dogrumowej w r. 1785, „Archiwum Historii i Filo-
zofii Medycyny”, 1925, z. 2, s. 188-192. 
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Cieszę się zawsze, gdy któryś z moich uczniów zabiera się do pracy naukowej. Pamię-
tam SzKolegę bardzo dobrze z czasów krakowskich i radbym jak najczęściej spotykać 
się z Nim na niwie naukowej. [...] bardzo potrzeba u nas młodszych sił, które by poważ-
nie historii medycyny się poświęcały. Może jedynym z takich pracowników w dziedzi-
nie historii medycyny będzie WSzKolega, czego mu szczerze życzę. Sądząc z materia-
łów przez niego zebranych, interesuje się WSzKolega dziejami medycyny w Polsce dość 
wszechstronnie i gruntownie11.

Aktywność naukowa dra Z. Klukowskiego w dziedzinie historii medycyny 

 W lipcu 1925 r. doktor wyjechał do Warszawy na odbywający się XII Zjazd Lekarzy 
i Przyrodników Polskich12. Wspominał:

Do Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, który odbył się dwa tygodnie po krakow-
skim Zjeździe Bibliofilów, przygotowywałem się znacznie gruntowniej. Tu miałem po 
raz pierwszy wystąpić publicznie jako pracownik naukowy w Sekcji Historii i Filozofii 
Medycyny13. Praca moja o organizacji pomocy lekarskiej w dobrach radziwiłłowskich 
ukazywała się stopniowo w kolejnych zeszytach «Arch[iwum] H[istorii] i F[ilozofii] 
M[edycyny]», i stąd znali mnie już wszyscy interesujący się tą gałęzią nauki, a czynnych 
pracowników na tym polu było w Polsce zaledwie kilkunastu. Pozostawałem już teraz 
w stałym kontakcie z prof. Wrzoskiem, radziłem co do różnych moich rozpoczętych 
i zamierzonych prac. Kochany profesor nie szczędził mi swych uwag i cennych rad. 
Ulegając jego namowom, zgłosiłem na zjazd referat pt. „Lekarze w powstaniu 1863 r. 
– polegli w boju, zamordowani i straceni z wyroków sądu”. Miałem kilka tematów do 
wyboru, lecz zatrzymałem się na tym14.

 Wśród uczestników byli między innymi nauczyciele z Wydziału Lekarskiego 
UJ: prof. prof. Adam Wrzosek, Leon Marchlewski, Henryk Hoyer, Kazimierz Kosta-
necki, Stanisław Ciechanowski, koledzy: prof. nadzw. Franciszek Walter, dr Wacław 
Dróżdż15. 
 Dr Klukowski po latach wspominał:

Zjazd lekarski w Warszawie miał dla mnie znacznie większe znaczenie aniżeli biblio-
filski w Krakowie. Zetknięcie się z tylu uczonymi polskimi, rozmowy z nimi i cała ta 
atmosfera nauki i umiłowania jej podziałały na mnie niezwykle podniecająco, dodały 
mi bodźca nie lada, a słowa zachęty, zwłaszcza ze strony prof. Wrzoska, wzbudziły we 
mnie większą wiarę we własne siły. Wracałem z tego zjazdu jeszcze bardziej pełen zapa-
łu, energii i chęci do dalszego kształcenia się i pracy16. 

 11 Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki (dalej: GBL), List prof. Adama Wrzoska do 
dra Zygmunta Klukowskiego z 20 sierpnia 1924 r., sygn. I-238(83).
 12 XII Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich w Warszawie, 12-16 lipca 1925. Program obrad 
w sekcjach https://jbc.bj.uj. edu.pl/dlibra/publication/289216/edition/276136/content [dostęp: 
4 sierpnia 2020]. 
 13 Z. Klukowski, Wspomnienia z Zamojszczyzny..., t. 1, s. 97.
 14 Tamże, t. 1, s. 223.
 15 XII Zjazd Lekarzy...
 16 Tamże, s. 225.
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 Po raz kolejny Zygmunt Klukowski spotkał się z prof. Adamem Wrzoskiem 
w październiku 1926 r. Miało to związek z III Zjazdem Historyków i Filozofów Me-
dycyny, który został przełożony z wiosny ze względu na wydarzenia określane jako 
„przewrót majowy”. Po otrzymaniu programu zjazdu oraz listu od profesora Wrzo-
ska napisał: 

Niezmiernie się cieszę, że będę miał możność wkrótce w Poznaniu osobiście jeszcze 
raz podziękować W. Szan. Panu Profesorowi za stałe słowa zachęty do pracy nauko-
wej. Od chwili ukończenia medycyny i wyjazdu z Krakowa spotyka mnie to po raz 
pierwszy17.

 Doktor zgłosił na zjazd trzy referaty: Lekarze jako dowódcy oddziałów powstań-
czych w 1863, Sprawa o szerzenie dżumy w Lublinie w r. 1711, Sprawa o grzech 
sodomski  w r. 163718. Ponieważ na czas nie przybył z Paryża dr Włodzimierz 
Bugiel,  został poproszony przez prof. Adama Wrzoska o wygłoszenie 10 paździer-
nika wykładu  inaugurującego zjazd. Klukowski przedstawił tekst o dowódcach 
oddziałów powstańczych. Miał też w tym czasie sposobność podziwiać bibliotekę 
i zbiory prof. Wrzoska. Wtedy również, tak przynajmniej wynika z relacji dokto-
ra, były krakowski wykładowca widział w Klukowskim przyszłego historyka me-
dycyny, który z czasem powinien napisać pracę habilitacyjną, na przykład o drze 
Ludwiku Perzynie czy Wydziale Lekarskim Akademii Zamojskiej. Podsumowując 
po latach uczestnictwo w III Zjeździe Historyków i Filozofów Medycyny, dr Klu-
kowski napisał: „Zjazd poznański jeszcze bardziej zespolił mnie z polskim światem 
naukowym”19. 
 W 1928 r. dr Klukowski odbył kolejną podróż:

W październiku wybrałem się na IV Zjazd Historyków Medycyny do Krakowa. I ten 
zjazd zwołany został w związku z jubileuszem prof. Dietla, znakomitego lekarza i rów-
nocześnie ogromnie zasłużonego prezydenta m. Krakowa. Tym razem, niestety, nie 
zgłosiłem żadnego referatu. Nie miałem nic takiego, co mógłbym na czas przygotować 
i opracować. Wszystkie letnie miesiące miałem wypełnione samochodem i wycieczkami 
krajoznawczymi. To mnie tak absorbowało, że nie byłem zdolny do żadnej pracy na-
ukowej. Umysł miałem rozproszony, nastawienia naukowego żadnego. Ten samochód 
jeszcze bardziej mnie demoralizował i wzbudzał większą chęć użycia trochę życia, a że 
miałem prawie 44 lata, czułem, że z tym to należy jednak pośpieszyć...
I tak się jakoś złożyło, że pojechałem na zjazd bez referatu. Wstyd mi było, zwłasz-
cza [wobec., D.G.] prof. Wrzoska, lecz nic nie mogłem na to poradzić. Część nauko-
wa zjazdu zajęła parę dni, poza tym zwiedzaliśmy Muzeum Historii Medycyny, które 
nie wydało mi się zasobne, jak to sobie wyobrażałem, mieliśmy rauty, obiady, kolacje 

 17 Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu (dalej: OP Arch.PAN), 
Materiały Adama Wrzoska, sygn. P. III-70, List Zygmunta Klukowskiego do prof. A. Wrzoska z 5 maja 
1926 r.
 18 Z. Klukowski, Wspomnienia z Zamojszczyzny...¸ t. 1, s. 235. Po napisaniu tego artykułu w po-
czątkowych miesiącach 1926 r. doktor przesłał list do prof. Leona Walchholza z prośbą o opinię. 
Wynika to wprost z treści przywoływanego listu do prof. Adama Wrzoska z 5 maja 1926 r. 
 19 Tamże, s. 236-238.
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itd. Raz podejmował nas w swoich reprezentacyjnych apartamentach prezydent mia-
sta Karol Rolle, członek T[owarzyst]wa Mił[ośników] Ks[iążki], syn znanego lekarza 
i historyka w Kamieńcu Podolskim «dra Antoniego J.». Poznałem tu szereg wybitnych 
naszych profesorów, ze starym Kallenbachem na czele. To znów w jednym z salonów 
Grand Hotelu na piętrze odbył się bankiet, w którym wziął udział prawie cały Wydział 
Lekarski. Spotkałem tu kilku swoich starych profesorów – Wachholza, Ciechanowskie-
go, Lewkowicza, poznałem wielu nowych. Pewnego rodzaju sensacją było ukazanie się 
doktora Włodzimierza Bugiela, który dopiero co przyjechał wprost z Paryża, gdzie stale 
mieszkał. Zjawił się – paryskim zwyczajem – w czarnych rękawiczkach i zdjął je, gdy 
siadał do stołu.
Prof. Wrzosek w dalszym ciągu gorąco namawiał mnie, żebym się zabrał do solidnej 
pracy naukowej. Szczerze obiecywałem mu «poprawę»20.

 Jednak zawarcie w styczniu 1931 r. drugiego związku małżeńskiego, tym razem 
z Zofią Szymańską, obowiązki zawodowe i inne okoliczności przyczyniły się do 
osłabienia relacji między nimi. Mimo to w 1932 r. w „Archiwum Historii i Filo-
zofii Medycyny” prof. Wrzosek opublikował artykuł „Projekt organizacji pomo-
cy lekarskiej w dobrach Xęcia Sayn Wittgenstein Bereleburg”, który otrzymał od 
Klukowskiego kilka  lat wcześniej. Upojenie życiem, kierowanie szpitalem, prak-
tyka lekarska, życie osobiste sprawiły, że na plan dalszy zeszły zainteresowania 
naukowe związane z historią medycyny. Wydaje się, że swego rodzaju przełom 
w tym zakresie nastąpił w 1936 r., kiedy do położonej niedaleko Szczebrzeszyna 
Sąsiadki przybyli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, aby prowadzić prace 
archeologiczno-wykopaliskowe. Kontakt ten był na tyle intensywny, twórczy oraz 
inspirujący, że zmotywował doktora do dalszych badań dotyczących historii me-
dycyny. 
 Pretekstem do kolejnej sekwencji kontaktów z Adamem Wrzoskiem był Zjazd 
Lekarzy  i Przyrodników Polskich, który odbył się w lipcu 1937 r. we Lwowie. Pro-
fesor A. Wrzosek nie mógł w nim uczestniczyć, więc otrzymał subiektywną relację. 
W oczach Klukowskiego zjazd stał na niskim poziomie i zgromadził niewielką liczbę 
naukowców zajmujących się historią medycyny, a zwłaszcza reprezentujących młod-
sze pokolenie. Przy okazji doktor wspominał, że chciałby napisać większą pracę o me-
dycynie na Zamojszczyźnie, a gdyby

po wydrukowaniu, nadawała się do przedstawienia jej jako pracy habilitacyjnej, to 
może uległbym w końcu namowom Pana Profesora i pokusił się o uzyskanie tytułu 
docenta21.

 Na zjeździe we Lwowie dr Klukowski wygłosił dwa referaty: „Instrukcja dla leka-
rzy w 1863 r.” i „Służba zdrowia w Ordynacji Zamojskiej”. 
 Jeszcze w styczniu 1939 r. profesor zachęcał doktora do napisania choćby jednego 
rozdziału pracy o historii medycyny na Zamojszczyźnie:

 20 Tamże, s. 261-262. 
 21 OP Arch.PAN, Materiały Adama Wrzoska, sygn. P. III-70. List dra Zygmunta Klukowskiego do 
prof. Adama Wrzoska z 15 września 1937 r.
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Proszę już tej rzeczy nie odkładać. Cieszyłbym się bardzo, gdyby w bieżącym roku mo-
gła się odbyć w Uniw. Poz. habilitacja Kolegi. Po habilitacji mógłby Kolega przyjeżdżać 
na wykłady raz na kilka trymestrów na krótko22.

 Miesiąc później, gdy doktor był chory, prof. Wrzosek zalecał mu odpoczynek 
oraz prosił o przesłanie dotychczas ogłoszonych prac. Powołując się na przypadek 
prof. Trzebińskiego, który rozpoczął działalność uniwersytecką i naukową po sześć-
dziesiątym roku życia, przekonywał, że „54 lata Kolegi nie zniechęcają do doradzania 
habilitacji”23.
 Profesor Wrzosek i doktor Klukowski utrzymywali kontakty również po zakoń-
czeniu II wojny światowej. Zygmunt Klukowski w maju 1945 r. wysłał do prof. Wrzo-
ska kartkę pocztową, a miesiąc później list. W odpowiedzi profesor wracał do tematu 
habilitacji: „Sądzę, że służba zdrowia w Ordynacji Zamojskiej do czasu zniesienia 
pańszczyzny nadawałaby się na pracę habilitacyjną”24. Uważał, że rozprawa mo-
głaby być rozpatrywana nawet w formie rękopisu, dlatego prosił o jej przesłanie 
wraz z podaniem do Rady Wydziału Uniwersytetu Poznańskiego o dopuszczenie 
do habilitacji, spis opublikowanych i przygotowanych do druku prac oraz CV. Za-
pewne pod koniec czerwca albo w lipcu 1945 r.25 Zygmunt Klukowski przesłał pracę 
„Z dziejów medycyny w Zamojszczyźnie. Służba zdrowia w Ordynacji Zamojskiej 
do czasu zniesienia pańszczyzny”, którą ukończył w 1944 r., mieszkając i pracując w 
Szczebrzeszynie. Zadedykował ją swojemu mentorowi: „Panu Profesorowi Adamo-
wi Wrzoskowi, najbardziej zasłużonemu historykowi medycyny moich czasów pracę 
tę poświęcam”26. 
 Jeszcze w 1946 r. doktor po ciężkiej chorobie napisał do prof. Wrzoska o aresztowa-
niu i powrocie do domu. Zdradził również, że zajęty jest wydawaniem „Materiałów 
do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny” (dwa tomy przesłał profesorowi). Pytał 
przy tym, czy profesor przeczytał jego pracę „Z dziejów medycyny w Zamojszczyź-
nie”, którą napisał „z zamiłowania do badań historycznych i bardziej dla samego sie-
bie27”.
 Koniec końców, doktor Klukowski nie habilitował się z historii medycyny, choć 
miał wiele okazji ku temu. Mógł to uczynić jeszcze przed drugą wojną światową na 
podstawie prac opublikowanych w „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” czy 
maszynopisu rozdziału „Służby zdrowia w Ordynacji Zamojskiej do czasu zniesienia 

 22 GBL, List prof. Adama Wrzoska do dra Zygmunta Klukowskiego z 29 stycznia 1939 r., sygn. 
I-238(83). 
 23 GBL, List prof. Adama Wrzoska do dra Zygmunta Klukowskiego z 14 lutego 1939 r., sygn. 
I-238(83). 
 24 GBL, List prof. Adama Wrzoska do dra Zygmunta Klukowskiego z 17 czerwca 1945 r., sygn. 
I-238(20). 
 25 Wynika to z listu prof. A. Wrzoska do Zofii Klukowskiej, żony doktora, z 31 sierpnia 1945 r., 
GBL, sygn. I-238(20). 
 26 Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki, sygn. TK-361, s. 3. 
 27 OP Arch.PAN, Materiały Adama Wrzoska, sygn. P. III-70.List  dra Zygmunta Klukowskiego do 
prof. Adama Wrzoska do z dnia 18 stycznia 1946 r. 
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pańszczyzny”. Krótko po przesłaniu maszynopisu mającego być podstawą habilita-
cji doktor ciężko zachorował28. Aresztowanie w 1946 r., praca zawodowa, inne prace 
redakcyjne, kolejne represje i pobyty w więzieniach sprawiły, że habilitacja zeszła na 
plan dalszy, zwłaszcza, że jako były członek Armii Krajowej nadal związany i współ-
pracujący z partyzantami, prześladowany i niepogodzony z nowym porządkiem na-
rzuconym przez Moskwę, nie mógł liczyć na zatrudnienie na którymkolwiek uniwer-
sytecie czy w innej instytucji naukowej. 

Wnioski

 Reasumując, nawiązana w trakcie studiów Zygmunta Klukowskiego na Wy-
dziale Lekarskim UJ (1905-1911), odnowiona w latach 20. XX w. i pielęgnowana 
przez kolejne lata znajomość z prof. Adamem Wrzoskiem pozwalała bibliofilowi ze 
Szczebrzeszyna, mieszkającemu i pracującemu z dala od ośrodków akademickich, 
na rozwijanie zainteresowań dotyczących historii medycyny polskiej, ale również 
umożliwiała utrzymywanie kontaktów ze światem nauki, choćby poprzez aktyw-
ny udział w zjazdach naukowych lekarzy i przyrodników polskich czy możliwość 
publikacji artykułów w czasopismach, np. na łamach „Archiwum Historii i Filozofii 
Medycyny”. Wpływ prof. Adama Wrzoska na dra Zygmunta Klukowskiego był 
na tyle inspirujący, że lekarz ze Szczebrzeszyna zostawił całkiem spory dorobek 
z zakresu historii medycyny. Kto wie, jakie byłyby losy autora „Dziennika z lat 
okupacji”, gdyby nie wybuch II wojny światowej. Być może, poza pracą zawodo-
wą i społeczną pasją, zostałby adiunktem w zakresie historii medycyny na jednej 
z działających wówczas uczelni, skoro w 1944 r. potrafił napisać pracę habilitacyjną 
dotyczącą „Służby zdrowia w Ordynacji Zamojskiej do czasu zniesienia pańszczy-
zny”. Tragiczny czas II wojny światowej to okres, kiedy z istoty rzeczy nie mógł 
być aktywny naukowo, coraz większe znaczenie miała dla niego ówczesna lokalna 
historia współczesna i kategoryczny nakaz jej zapisania i utrwalenia, czego efektem 
będą: „Dziennik z lat okupacji”, „Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach 
wojny 1939-1944”, udział w gremiach mających osądzić byłych niemieckich oku-
pantów, odczyty i pogadanki. 
 Po 1945 r. dr Klukowski utrzymywał kontakty z historykami medycyny, nie były 
one jednak tak ożywione i twórcze jak te z lat 1925-1939, związane m.in. z prof. Ada-
mem Wrzoskiem. Ostatnim śladem relacji między historykami medycyny, do którego 
dotarł autor, jest list z 26 listopada 1948 r.29. Zygmunt Klukowski narzekał na pię-
trzące się trudności związane z wydaniem opracowania „Powiat zamojski za rządów 
niemieckich”. Pytał też, kiedy ukaże się następny tom „Archiwum Historii i Filozo-
fii Medycyny”30. Być może korespondencja trwała jeszcze przez wiele lat, co może 

 28 OP Arch.PAN, Materiały Adama Wrzoska, sygn. P. III-70. List Zofii Klukowskiej do prof. Ada-
ma Wrzoska z 21 sierpnia 1945 r.
 29 Tamże. 
 30 Tamże.
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sugerować  opublikowanie w 1957 r. w „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 
„Wspomnień z Moskwy (1896-1912)”31. 
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