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Wstęp.
O konkursie „ Historia mojej małej ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach
SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” dowiedziałem się
od mojego nauczyciela historii pani Aleksandry Skowron.
Do udziału w konkursie zmotywowała mnie chęć poznania losów
Żołnierzy Armii Krajowej i szerzenia wiedzy o nich w mojej małej ojczyźnie.
W dzisiejszych czasach my młodzi ludzie często zapominamy o tradycjach
narodowych. Znamy historię całego kraju, ale nie znamy losów naszych
przodków na terenach, na których żyjemy.
Moim celem, tematem przewodnim pracy była chęć pokazania
wszystkim, że w naszym kraju były osoby gotowe walczyć w obronie Ojczyzny
dla dobra przyszłych pokoleń.
W pracy chciałbym przybliżyć postać jednego z najbardziej znanych
ludzi Zamojszczyzny – Zygmunta Klukowskiego ps. ,,Podwiński”, ,,Satyr”.
W pracy wykorzystałem materiały dostępne w Internecie oraz publikacje
dotyczące Armii Krajowej i Zygmunta Klukowskiego.
Mam nadzieję, że moja praca będzie ciekawa i zachęci wielu młodych
ludzi do poznawania historii całego kraju jak i dziejów terenów, na których
mieszkają.

1. Życiorys Zygmunta Klukowskiego.

Zygmunt Klukowski urodził się 25 stycznia 1885 w Odessie, zmarł 23
listopada 1959 w Szczebrzeszynie.
Jego rodzice Felicja i Jordan Klukowscy pochodzili z kresowej sfery
ziemiańskiej. Ojciec był z zawodu farmaceutą.1
Z Odessy rodzina przeniosła się w okolice Wilna w Litwie w 1894r.
następnie w 1896r. w okolice Moskwy gdzie Jordan Klukowski otrzymał posadę
w znanej firmie farmaceutycznej. Tam Zygmunt skończył szkołę, gimnazjum i
rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Moskiewskim. Rok później z
powodu strajków robotniczych, które wybuchły w całej Rosji uczelnia została
zamknięta, a Zygmunt w 1905 roku przeniósł się na Wydział Lekarski
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zygmunt Klukowski od szóstej klasy gimnazjum należał do tajnych
organizacji niepodległościowych. Brał czynny udział w strajku studentów na
Uniwersytecie Moskiewskim, należał także do organizacji związanej z Polską
Partią Socjalistyczną ,,Spójni”, gdzie zajmował się przemytem bibuły do
Warszawy. 2
Jak wspominał sam Zygmunt, rodzina Klukowskich była patriotyczna: ,,W
domu naszym, jak daleko sięgam pamięcią, nigdy nie widziałem ani jednego
Rosjanina. Nikomu nawet do głowy nie przyszło zawiązywać stosunki
towarzyskie z zaborcami”. 3
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,,Zamojszczyzna 1944- 1959”, Karta, Warszawa 2007, str. 43- 72.
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Studia medyczne ukończył w 1911 roku, a w 1912 nostryfikował dyplom
na uniwersytecie w Kazaniu.4
W sierpniu 1914 roku został skierowany jako starszy ordynator szpitala
polowego do carskiego wojska. Gdzie także działał niepodległościowo.
W maju 1918 roku został zwolniony z wojska a w październiku tego
samego roku przyjechał do Krasnobrodu na Zamojszczyźnie razem ze swoją
pierwszą żoną i dwuletnim synkiem Jerzym.5
W październiku 1919 roku objął funkcję dyrektora szpitala sejmikowego
św. Katarzyny w Szczebrzeszynie po tym jak poprzedni dyrektor zmarł. W tym
prowincjonalnym miasteczku spędził resztę swojego życia. 6
Wykazał się wielką odwagą podczas wojny polsko bolszewickiej7, nie
przerywał działalności szpitala i nie uciekał.
Oprócz pracy lekarskiej Zygmunt brał czynny udział w życiu społecznym,
jego główną pasją były książki i historia, które zbierał- jego biblioteka liczył
dziesięć tysięcy książek, z jego inicjatywy w 1923 roku w Zamościu powstało
Koło Miłośników Książki.8
Zdobył też tytuł oficera w Wojsku Polskim w II Rzeczpospolitej, brał udział
w kampanii wrześniowej.
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Kazański Uniwersytet Państwowy – szkoła wyższa założona w 1804 roku w Kazaniu, w Rosji. Jest jednym z
najstarszych rosyjskich uniwersytetów i znajduje się w centrum miasta nad brzegiem Wołgi.
5
6

,,Zamojszczyzna 1944- 1959”, Karta, Warszawa 2007, str. 52.

Szczebrzeszyn – miasto w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, nad rzeką Wieprz.
Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919–1921, wojna polskoradziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą Polską (II RP) a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną
Republiką Radziecką (RFSRR), dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki
radzieckie
8
Zgromadził zbiór liczący ponad 6000 znaków książkowych, głównie lubliniana i zamościana (ob. w Bibliotece
KUL); kolekcja ekslibrisów zawierała eksponaty XVIII- i XIX-wieczne oraz współczesne.
7

Podczas wojny wykazywał się wielką odwagą, przyjmował rannych
partyzantów do szpitala narażając przy tym własne życie.
Został wcielony do Armii Krajowej, używał pseudonimu ,,Podwiński”takie było nazwisko panieńskie jego matki a także ,,Satyr”. 9
Po wojnie był trzykrotnie aresztowany. Zmarł śmiercią naturalną 23
października 1959 roku w Szczebrzeszynie. 10

Szczebrzeszyn, 31 sierpnia 1959. Zygmunt Klukowski przed swoim domem. Fot. Biblioteka KUL
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,,Zamojszczyzna 1944- 1959”, Karta, Warszawa 2007, str. 52- 55.
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2.Patriotyzm.
Zygmunt Klukowski pochodził z patriotycznej rodziny, mimo że żył z
rodzicami i rodzeństwem w Odessie a później w Moskwie, nikt nie
zawiązywał stosunków towarzyskich z zaborcą rosyjskim.
Od

szóstej

klasy

gimnazjum

Zygmunt

należał

do

organizacji

niepodległościowej.
Będąc na studiach należał do tajnej organizacji studenckiej brał czynny
udział w strajku studentów w 1905 roku.
W 1917 roku zaangażował wszystkich Polaków – patriotów do 25 Dywizji
Piechoty. Sam pełnił funkcję przewodniczącego tej dywizji.
Śledził życie w polityczne II Rzeczpospolitej, głównie Marszałka
Piłsudskiego, Ignacego Mościckiego i Marszałka Rydza- Śmigłego, byli oni dla
niego wielkimi postaciami.
Pasjonował się także historią, przygotowywał na ten temat materiały do
druku m.in. na temat historii medycyny na Zamojszczyźnie.
Zdobył tytuł generała w Wojsku Polskim. Należał do Armii Krajowej11 a po
wojnie nie poddawał się komunistycznym represjom, uznawał, że wojna się
jeszcze nie skończyła.
Gromadził także wszelakie świadectwa okresu okupacji: wykazy poległych
partyzantów, meldunki rozkazy itp. Niektóre z tych pism posłużyły także w
Procesie Norymberskim.12
11

Armia Krajowa (AK) lub Siły Zbrojne w Kraju, kryptonim „PZP” (Polski Związek Powstańczy) – zakonspirowane
siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, działające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemcy i ZSRR. Siły Zbrojne w Kraju były integralną częścią Polskich
Sił Zbrojnych, podporządkowaną Naczelnemu Wodzowi.

Klukowski występował też jako biegły w procesie oświęcimskim.13
Za swoje zasługi zdobył wiele odznaczeń.
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Procesy norymberskie – sądowe postępowania karne prowadzone w latach 1945–1949 przeciwko głównym
zbrodniarzom III Rzeszy toczone przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze.
13
Pierwszy Proces Oświęcimski toczył się w Krakowie przed polskim Najwyższym Trybunałem Narodowym w
dniach 24 listopada - 22 grudnia 1947. Na ławie oskarżonych zasiadło 40 byłych członków załogi niemieckiego
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

3.Armia Krajowa.
Zygmunt Klukowski miał doświadczenie wojskowe, gdyż służył jako lekarz w
armii carskiej i w Wojsku Polskim.
Jego działalność w AK polegała głównie na niesieniu pomocy rannym
żołnierzom, przyjmowaniu ich do szpitala, narażając przez to własne życie.
W 1939 roku włączył się w działalność konspiracyjną, był żołnierzem
Związku Walki Zbrojnej, potem Armii Krajowej. Kierował Biurem Informacji i
Propagandy w Zamojskim Inspektoracie AK. Przez całą wojnę był lekarzem
oddziałów partyzanckich. Do szpitala przyjmował rannych żołnierzy
podziemia, za co groziła mu kara śmierci. Podczas pracy konspiracyjnej
zaczął też gromadzić świadectwa z okresu okupacji: dokumenty ruchu oporu
na Zamojszczyźnie, wspomnienia, dzienniki i relacje (często pisane na jego
zamówienie). Zebrany materiał posłużył do wydania czterech tomów
Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach 1939–1944. Jego dzienniki
stanowiły materiał dowodowy w jednym z procesów norymberskich w
listopadzie 1947 roku – w procesie funkcjonariuszy Głównego Urzędu Rasy i
Osadnictwa SS. Został powołany jako świadek oskarżenia w sprawie
pacyfikacji Zamojszczyzny.14
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Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Klukowski

Lekarz, Zygmunt Klukowski15
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4. Bibliofil i miłośnik pamiętnikarstwa.
Największą namiętnością Zygmunta Klukowskiego było bibliofilstwo.
Organizował ruch bibliofilski, popularyzował wiedzę o książce, wydawał
bibliofilskie druki, był drukarzem amatorem.
Z inicjatywy Z. Klukowskiego w 1923 r. powstało w Zamościu Koło
Miłośników Książki (ZKMK), którego był prezesem (1923-39). Koło
organizowało wystawy: grafiki polskiej, książek i druków zamojskich. Wydało
ok. 20 pozycji książkowych i dwa roczniki "Teki Zamojskiej”. Było
organizatorem Zjazdu Naukowego im. Szymona Szymonowica w Zamościu
(1929).
Zygmunt Klukowski doprowadził do przejęcia Biblioteki Miejskiej przez
ZKMK (1927). z jego inicjatywy powstało Muzeum Ziemi Zamojskiej (1926).
Przyczynił się do otwarcia Biblioteki Miejskiej w Szczebrzeszynie (1939).
Zasiadał w prezydiach zjazdów bibliofilskich, był członkiem: krajowej
Rady Bibliofilskiej, Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie, Instytutu
Historii i Filozofii Medycyny w Poznaniu, Klubu Dobrej Książki w Warszawie
oraz współpracownikiem Polskiego Słownika Bibliograficznego. Prowadził
korespondencję z polskimi bibliofilami.
Za działalność bibliofilską Z. Klukowski, przed II wojną światową, został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1938) oraz Srebrnym Wawrzynem
Polskiej Akademii Literatury. Ukoronowaniem działalności bibliofilskiej było
nadanie Klukowskiemu dyplomu Orderu Białego Kruka (28.06.1959).
Zygmunt Klukowski był miłośnikiem pamiętnikarstwa. Pamiętniki
gromadził w najszerszym zakresie, ale szczególnie te dotyczące Powstania
Styczniowego (kolekcja doktora liczyła 2,5 tysiąca pamiętników). Ponadto
pamiętniki wydawał, pisał je i propagował ich pisanie. Tą drogą powstał,

inspirowany przez dr Klukowskiego, cenny zbiór relacji, które zostały wydane
drukiem.
Co ciekawe! Wsławił się wśród znajomych nietypowym ekslibrisem,
którego grafika i treść wielu rozbawiły i nadal rozbawiają.

Najbardziej znanym exlibris Zygmunta Klukowskiego.

Biblioteka w Szczebrzeszynie.

5.Po wojnie.
W styczniu 1946 roku został po raz pierwszy aresztowany, jednak po kilku
dniach został wypuszczony. Uratował go szacunek jakim się cieszył jako
badacz.
Drugi raz aresztowano go w 1950 roku za przynależność do Armii
Krajowej, oskarżono go o próbę zmiany przemocą ustroju państwa ,,Od
jesieni 1944 do dnia zatrzymania, tj. 14 kwietnia 1950…”

Klukowski

otrzymał wtedy niską karę, władze komunistyczne wiedziały, że cieszy się on
dużą popularnością nie tylko w Polsce, ale również za granicą. O jego
aresztowaniu mówiono także przy pomocy Radia Wolna Europa. Wyrok
brzmiał: dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Zygmunt Klukowski. Zdjęcie wykonane podczas uwięzienia w 1950 roku.16

16

http://clevera.blox.pl/2017/09/Zamojszczyzna-1918-1959-8211-Zygmunt-Klukowski.html

Okolicznościami łagodzącymi, które sąd wziął pod uwagę były:
nienaganna

przeszłość,

zasługi

dla

Państwa

w

wykrywaniu

zbrodni

nazistowskich a także posiadanie wysokiego odznaczenia państwowego.
Zygmunt

Klukowski

wyszedł

z

więzienia

w

kwietniu

1951

roku.

Trzecie aresztowanie nastąpiło 3 lipca 1952 roku. Było ono następstwem
działalności jego przybranego syna Tadeusza Klukowskiego, związanego z
podziemną organizacją ,,Kraj”.17
Został skazany na dziesięć lat pozbawienia wolności.
Mimo zagrożenia ze strony Urzędu Bezpieczeństwa po wyjściu z więzienia
kontynuował swoją działalność jako historyk Zamojszczyzny.

17

Organizacja terrorystyczno - wywiadowczo -dywersyjna. Działała w latach 1949-52 na terenie m. in.:
Lublin-krypt. "Lucyna" ( Starzy ) dowódca Klukowski Tadeusz "Krzysztof", "Lodzia"

6.Odznaczenia.
1957- nagroda wojewódzka za całokształt swojej działalności
1958- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1959- Order Białego Kruka ze Wstęgą Białej Myszy- najwyższe
odznaczenie bibliofilskie, wręczane przez Mistrza Zakonu Bibliofilskiego.
1959- nagroda od tygodnika ,,Polityka” za najlepszy ówczesny zapis w
dziedzinie najnowszej historii Polski. Chodzi o ,,Dziennik z lat okupacji
Zamojszczyzny (1939- 1944). Przypis ,,Zamojszczyzna 1944- 1959” Karta

7.Upamiętnienie.
Zygmunt Klukowski zmarł 23 listopada 1959 roku w Szczebrzeszynie,
tam też został pochowany.
Od 1985 roku wręczana jest Nagroda im. Zygmunta Klukowskiego.
Ponadto rada miasta Szczebrzeszyn nadała w 1996 roku jego imię Zespołowi
Szkół nr 2 (przed szkołą postawiono jego popiersie). Jego nazwiskiem
nazwano także ulicę (dawniej Klasztorną), przy której stoją budynki
szpitalne.

Zakończenie.
Robię to z głęboko zakorzenionej u mnie „żyłki historyka”, z przekonania,
że te rzeczy nie mogą pójść w zapomnienie, że muszą być przekazane przyszłym
pokoleniom w całej swej nagiej, brutalnej rzeczywistości.18
Tak uzasadniał swoją dziennikarską pracę Zygmunt Klukowski. Lekarz z
zawodu oraz regionalista i bibliofil z zamiłowania. I chociaż miał świadomość,
że tragizm czasów, w których przyszło mu żyć, mogłoby odtworzyć jakieś tęgie
pióro literackie, lecz nie krótkie, kronikarskie notatki, to poczucie obowiązku
relacjonowania jako świadka ważnych wydarzeń historycznych, przeważało nad
tego typu wątpliwościami. Swój dziennik zaczął prowadzić od 1939 roku do
1947, który redaktorzy wydawnictwa zilustrowali licznymi zdjęciami.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu mojej pracy dla wielu osób będzie
wzorem do naśladowania i motywacją do tego aby nigdy się nie poddawać,
nawet w najtrudniejszych sytuacjach.
Starałem się aby moja praca była ciekawa i interesująca dla młodych ludzi
chcących poznawać historię swojego kraju jak i dla starszych, którzy chcą sobie
przypomnieć historie z dawnych lat...
Może znajdą się ludzie, którzy zajrzą do dzienników, pamiętników
Klukowskiego.
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