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ZBIORY DR ZYGMUNTA KLUKOWSKIEGO
W BIBLIOTECE KUL
Akademicka prowadzona przez bibliotekę Wyższej Szkoły ZarząG aleria
dzania i Administracji w Zamościu, w 2006 r. prezentowała wystawę o
Zygmuncie Klukowskim i Januszu Wincentym Peterze, znanych lekarzach regionalistach. Pierwszy z nich działał na terenie Szczebrzeszyna i Zamościa,
drugi Tomaszowa, obaj byli autorami cennych publikacji. Na wystawie eksponowano: dokumenty, fotografie, pamiątki oraz wydawnictwa związane z obu
postaciami. Wystawę poprzedziła kwerenda w Głównej Bibliotece Lekarskiej
w Warszawie, Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Archiwum
Państwowym w Zamościu, Muzeum Zamojskim oraz Muzeum Regionalnym
im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Szczególnie owocną okazała się
kwerenda w Bibliotece KUL, gdzie znajduje się niezwykle cenny zbiór archiwaliów Zygmunta Klukowskiego.
Jeszcze za swego życia Zygmunt Klukowski przekazał bibliotece w depozyt bogaty księgozbiór. Po jego śmierci został on zakupiony od żony Zofii.
Księgozbiór nie został wydzielony w odrębną kolekcję, a jego identyfikacji
można jedynie dokonać po ekslibrisach, które posiadają wszystkie woluminy.
Ponadto w bibliotece znajduje się zbiór 6 tysięcy ekslibrisów dr Zygmunta Klukowskiego (głównie lubliniana i zamosciana), zaś w czytelni rękopisów materiały i dokumenty związane z publicystyczną, naukową i bibliofilską działalnością Klukowskiego.
Ponieważ postać Zygmunta Klukowskiego cieszy się niezmiennym zainteresowaniem regionalistów i jest tematem kolejnych, wartościowych publikacji,
warto przedstawić szerszemu gronu zawartość KUL-owskich zbiorów Klukowskiego.W czytelni rękopisów znajduje się sporządzony w maszynopisie wykaz
archiwaliów po Z. Klukowskim. Liczy on 45 pozycji. Przy okazji wspomnianej
na wstępie wystawy, w czerwcu 2006 r., został on do celów roboczych przepisany w postaci komputerowej. Spis ogranicza się do numeru teczki i jej tytulu.
To wystarczy aby się zorientować w charakterze zbioru jak i pomóc w poszukiwaniu interesującego materiału.
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Zbiory
dr Zygmunta Klukowskiego
Czytelnia rękopisów Biblioteki KUL
808: Materiały i papiery osobiste dr Zygmunta Klukowskiego z lat 1914-1959
809: Materiały i dokumenty z działalności dr Z. Klukowskiego jako bibliofila i bibliografa pamiętników polskich
810: Korespondencja dr Z. Klukowskiego z lat 1925-1961, T.1
811: Korespondencja dr Z. Klukowskiego z lat 1925-1961, T.2
812: Dr Zygmunt Klukowski „Wspomnienia z Zamojszczyzny 1918-1939”, Szczebrzeszyn 1943 (maszynopis i rękopis)
813: „Dziennik” dr Z. Klukowskiego pisany w okresie wojny 1939 oraz okupacji
niemieckiej; fragmenty z lat 1945-1953
814: Księga pamiątkowa dr Z. Klukowskiego z licznymi wpisami przyjaciół, znajomych, przedstawicieli nauki, kultury, świata artystycznego, ruchu oporu z lat
okupacji, itp. W tekście liczne rysunki i karykatury
815: Materiały dotyczące m. Zamościa i Ordynacji Zamojskiej. Dokumenty, notatki, opisy, wycinki z prasy
816: Dr Zygmunt Klukowski „Służba zdrowia w Ordynacji Zamojskiej do czasu
zniesienia pańszczyzny”
817: Brulion rozprawy dr Zygmunta Klukowskiego „Organizacja pomocy lekarskiej dla włościan Ordynacji Nieświeskiej książąt Radziwiłłów w pierwszej połowie XIX w.” oraz materiały źródłowe do tej rozprawy wynotowane z archiwum nieświeskiego
818: Materiały zebrane przez dr Z. Klukowskiego do jego artykułów z dziejów medycyny w Polsce
819: Materiały odnoszące się do m. Szczebrzeszyna. Notatki historyczne, wycinki
z gazet, rozprawy o Szczebrzeszynie z okresu okupacji (1939-1944)
820: Materiały do dziejów szkół w Szczebrzeszynie w latach 1811-1937 zebrane
przez dr Z. Klukowskiego z Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, Archiwum Państwowego w Lublinie i innych
821: Notatki dotyczące historii szpitala w Szczebrzeszynie oraz papiery dotyczące
pracy w szpitalu w latach 1929-1949 za ordynacji dr Z. Klukowskiego
822: Papiery dotyczące dr Z. Klukowskiego jako lekarza w Szczebrzeszynie. Druki
reklamowe lekarskie, pisma w różnych sprawach dotyczące problematyki lekarskiej
823: Materiały zebrane przez dr Z. Klukowskiego dotyczące udziału polskich lekarzy w powstaniu styczniowym. Notatki, bruliony i maszynopisy rozpraw, odbitki artykułów, wycinki prasowe
824: Dr Zygmunt Klukowski „Zbrodnie niemieckie w Zamojszczyźnie”. Rozprawa
825: Dr Z. Klukowski jako badacz zbrodni niemieckich w Zamojszczyźnie, świadek w procesie norymberskim i oświęcimskim
826: Materiały zebrane przez dr Z. Klukowskiego do opracowania historii powiatu
zamojskiego w czasie okupacji niemieckiej
827: Dr Zygmunt Klukowski „Powiat zamojski za rządów niemieckich 1939-1944.
Zarys dziejów, kronika wydarzeń, wykaz ofiar”
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828: Zofia Klimczuk: Ze wspomnień siostry zakonnej byłego klasztoru prawosławnego w Radecznicy (1904-1919)
829: Pamiętniki Kazimierza Łukaszewicza, lekarza wojsk polskich w czasie powstania listopadowego, doprowadzony do r. 1835
830: Materiały dotyczące „Teki Zamojskiej”
831: Jan Kuna: „Zamość w księgach radzieckich w 2 poł. XVII w.” Lublin 1937
praca magisterska na KUL
832: „Pieśni od pługa” Marcina Sowy z Sułowca (wiersze)
833: Wincenty Dawid „Notatki z życia”, 1887
834: Wycinki prasowe z artykułami o dr Z. Klukowskim i jego książkach
835: Rozkazy, sprawozdania, instrukcje dotyczące organizacji i działalności oddziałów Armii Krajowej w obwodzie Biłgoraj
836: Materiały dotyczące różnych spraw personalnych oddziałów AK na Zamojszczyźnie w latach 1943-1944. Nominacje, awanse, nagany, odznaczenia
837: Wykazy i spisy ewidencyjne poszczególnych oddziałów AK, działających na
Zamojszczyźnie, listy, zapomogi, spisy aresztowanych i poległych. Ewidencja
kompanii „Norberta”
838: Materiały dotyczące spraw finansowych i gospodarczych oddziałów AK,
działających na Zamojszczyźnie zwłaszcza oddziału Partyzanckiego 9 Pułku
Piechoty Leg.: rozkazy, komendy okręgu, raporty, wykazy stanu broni, stanu
ludzi, magazynów, intendentury, kwaterm. pułku oraz poszczególnych kompanii
839: Materiały dotyczące służby zdrowia w Oddziale Partyzanckim 9 Pułku Piechoty Leg. AK na terenie Zamojszczyzny. Wyciągi z ksiąg materiałowych,
sprawozdania lekarskie, materiały szkoleniowe
840: Rozkazy Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju, rozkazy komendy Okręgu Lubelskiego AK, wytyczne propagandowe, sprawy z działalności propagandowej,
gawędy akto […].
841: Rozporządzenia i wytyczne odnoszące się do wyszkolenia bojowego żołnierzy oddziałów partyzanckich AK na Zamojszczyźnie
842: Meldunki dowódców oddziałów partyzanckich AK o stanach organizacyjnych
oddziałów, sytuacji w terenie, niemieckich akacjach pacyfikacyjnych, aresztowaniach, itp.
843: Wykazy żołnierzy AK poległych w czasie walk na terenie Zamojszczyzny,
pomordowanych przez Niemców w więzieniach i obozach w latach 1940-1944
844: Grypsy – Listy przemycane z więzień niemieckich w Biłgoraju i Lublinie od
aresztowanych członków oddziałów partyzanckich na Zamojszczyźnie
845: Fragmenty akt dotyczące Wojsk Straży Ochrony Powstania (WSOP) oraz sądów specjalnych AK na terenie Zamojszczyzny
846: Materiały dotyczące BCh na terenie Zamojszczyzny, głównie scalenia ich z
oddziałami AK, raporty i meldunki AL.
847: Materiały dotyczące działalności lekarskiej i naukowo-pamiętnikarsko-historycznej dr Z. Klukowskiego pseudonim „Podwiński”, „Satyr” w oddziałach
partyzanckich AK
848: Fragmenty akt partyzanckich dotyczących planu „Burza” na terenie Zamojszczyzny
849: Materiały dotyczące ostatnich dni istnienia a następnie rozbrajania i likwidacji
9 Pułku Piechoty Ziemi Zamojskiej AK
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850: Wiersze i pieśni powstańcze w okresie okupacji. Poezja i pieśni żołnierzy 9
PP AK i BCh. Wiersze okolicznościowe
851: Dziennik z walk partyzanckich za okres od 25 stycznia do 30 lipca 1944, napisany przez Bolesława Polakowskiego „Wiarus” żołnierza 9 PP Leg. AK
852: Pamiętnik W „Lisa” mieszkańca wsi Różaniec w pow. biłgorajskim, członka
BCh, opisującego okres okupacji a zwłaszcza pacyfikacji przeprowadzonej w
jego wsi i sąsiednich okolicach
853: Krótkie wspomnienia uczestników walk partyzanckich 9 PP Leg. AK, dotyczące wspólnych działań z oddziałami partyzantki radzieckiej na terenie Zamojszczyzny. Mat. Z. Klukowskiego
854: Wspomnienia uczestników walk oddziałów partyzanckich AK z Niemcami
podczas akcji pacyfikacji. 21-25.06.1944 w lasach biłgorajskich. Bitwa pod
Osuchami
855: „Myśli” Jana Turowskiego „Norbert”, „Jemioła” dowódcy I batalionu 9 PP
Leg. AK, następnie adiutanta dowódcy pułku
856: Wspomnienia i relacje członków ruchu oporu na Zamojszczyźnie dotyczące
walk z niemieckim okupantem, wykorzystane w Wydawnictwie Materiały do
dziejów Zamojszczyzny
857: Wspomnienia i relacje członków ruchu oporu na Zamojszczyźnie z akcji
przeprowadzonych w terenie, pobytu w więzieniach i walk z Niemcami. Materiały niepublikowane
858: Wspomnienia dotyczące służby zdrowia i opieki lekarskiej w czasie wojny
1939 i w oddziałach partyzanckich AK na Zamojszczyźnie w okresie okupacji
niemieckiej (1940-1944)
859: Materiały dotyczące dzieci Lubelszczyzny i Zamojszczyzny pomordowanych
i wywiezionych przez Niemców do obozów koncentracyjnych oraz w głąb
Niemiec
860: Dokumenty niemieckie propagandowe oraz dotyczące wysiedleń Polaków z
pow. biłgorajskiego i zamojskiego
861: Druki ulotne, plakaty propagandowe wydawane przez Niemców w okresie
okupacji do Polaków i żołnierzy Armii Radzieckiej, ulotki Polski podziemnej
862: Fragmenty materiałów dotyczących działalności Stefana Sendłaka, członka
Polskiej Partii Socjalistycznej w Zamościu
863: Wykaz kryptonimów i pseudonimów, skrótów używanych w organizacjach
podziemnych ruchu oporu
864: drobne prace: notatki i bruliony artykułów dr Z. Klukowskiego z 1935-1949
865: Materiały różne
866: Materiały dotyczące działalności wojskowej, politycznej i społecznej w okresie międzywojennym Henryka Rosińskiego, notariusza w Hrubieszowie, później w Zamościu, zamordowanego przez Niemców w Oświęcimiu w marcu
1941 r.
867: Kartoteki członków ruchu oporu, przeważnie żołnierzy AK z Zamojszczyzny
z lat 1939-1945, wykonane przez dr Z. Klukowskiego
868: „Obwieszczenie” o rozstrzelaniu 50 osób..., afisze, komunikaty, ogłoszenia,
listy otwarte, wycinki prasowe
869: Materiały dotyczące W Szkoły Rzemieślniczej w Łodzi, zebrane przez Tadeusza Turkowskiego. Dokumenty, wycinki, listy, wspomnienia, kwestionariusze, ankiety.
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