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Wœród licznych nekrologów i poœwiêconych œp. Kazimierzowi wspomnieñ
poœmiertnych, jakie ukaza³y siê na ³amach nie tylko toruñskiej prasy, niejedno-
krotnie znalaz³o siê stwierdzenie, i¿ odszed³ wspania³y cz³owiek, niezwykle ¿ycz-
liwy i skromny, zarazem „najwybitniejszy wspó³czesny biograf zacnych obywateli
Grodu Kopernika XX wieku”1. Chcia³bym te teksty niemal wszystkie tu przywo-
³aæ, by sobie i innym uœwiadomiæ raz jeszcze jego wyj¹tkowoœæ i niepowtarzal-
noœæ2. Bez w¹tpienia nale¿a³ do grona tych ludzi i najbli¿szych przyjació³, którzy
pozostaj¹ niezast¹pieni! Dotyczy to tak Rodziny, jak i Biblioteki G³ównej UMK,
w której pracowa³ i gdzie pozostawi³ trwa³y œlad. Dotyczy to tak¿e organizacji,
w których przez lata ofiarnie i bezinteresownie dzia³a³. W nekrologach wymie-
niono m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Towarzystwo Naukowe w Toru-
niu, Towarzystwo Mi³oœników Torunia, Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima
Lelewela, którego podobnie jak Towarzystwa Mi³oœników Torunia by³ honorowym
cz³onkiem. By³ wybitnym i wielce zas³u¿onym Torunianinem i Pomorzaninem,
któremu bliskie by³y tak¿e sprawy Kaszubów, Gdañska i ca³ego Pomorza!

Pogrzeb Kazika, skromnego wielce cz³owieka, od lat emeryta, skupionego
w pracy nad kolejnym tomem biografii – biogramów wybitnych torunian, pokaza³,

1 Zob. Tadeusz Chrzanowski, Zmar³ Kazimierz Przybyszewski (1937–2013), „¯ycie Lasów
Kujawsko-Pomorskich”, Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Toruniu,
Nr 4/69, s. 53.

2 Wœród nadawców nekrologów znaleŸli siê m.in.: Przewodnicz¹cy Rady i Radni Miasta oraz
Prezydent Torunia, Towarzystwo Mi³oœników Torunia, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Okrêgowego w Toruniu, Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu, Jan Wyrowiñski – wicemarsza³ek Senatu RP, Kujawsko-Pomorska
Okrêgowa Izba Lekarska w Toruniu.
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jak wielk¹ straciliœmy postaæ, jak wiele znaczy³, jak liczne jest grono jego przyja-
ció³, reprezentuj¹cych ró¿ne œrodowiska, dziel¹cych wraz z Najbli¿szymi ból
i smutek po œmierci wyj¹tkowego badacza – cz³owieka wyj¹tkowej pracowitoœci,
skromnoœci, ¿yczliwoœci, serdecznoœci i uczynnoœci…

Jego odejœcie to nie tylko wielka strata dla Rodziny i Torunia. Straci³o ca³e
Pomorze i Rzeczpospolita; Pomorze przede wszystkim! Ale tak¿e Kaszubi stracili
wielkiego przyjaciela i orêdownika spraw kaszubsko-pomorskich w uniwersytec-
kim dziœ i sto³ecznym przed wojn¹ dla województwa pomorskiego grodzie Ko-
pernika.

Kazimierz, jak wiemy, pochodzi³ z samego Torunia, czyli z po³udniowego
krañca Pomorza nad Wis³¹, ale czêœæ dzieciñstwa spêdzi³ na Pomorzu Zachod-
nim. Jako obywatel Torunia i historyk – badacz dziejów tego miasta w II Rzeczy-
pospolitej, zarówno dokonañ jego samorz¹du, jak i w³adz wojewódzkich, skupi³
swoje zainteresowanie na poznaniu i przypomnieniu ¿ycia i dzia³añ na rzecz do-
bra wspólnego ludzi ówczesnych elit. Jego publikacje ksi¹¿kowe, jak i artyku³y,
tak¿e prasowe, przybli¿y³y wspó³czesnym Toruniakom i Pomorzanom setki po-
staci mniej lub wiêcej wybitnych naszych poprzedników – ich codzienn¹ pracê
i niecodzienne doœwiadczenia, obejmuj¹ce niekiedy dziesi¹tki lat twórczego ¿ycia
na Pomorzu w ca³ym XX wieku – lata zaboru, II Rzeczypospolitej, dwóch œwiato-
wych wojen i po 1945 roku. Bêd¹c historykiem, zwraca³ uwagê przede wszystkim
na fakty, ale ukazywa³ je w szerokim kontekœcie uwarunkowañ, w jakich przysz³o
¿yæ bohaterom jego publikacji. By³ jednoczeœnie – nie tylko z krwi i koœci, ale
z ducha – Toruñczykiem i Pomorzaninem. Jego rodzice, mieszkaj¹c w Toruniu,
zadecydowali, ¿e urodzi³ siê w domu babci po k¹dzieli w pobliskim Gronowie,
sk¹d wróci³ do rodzinnego domu. Bliskie by³y mu idea³y pracy organicznej i etos
Pomorzanina. Pomorskoœæ pojmowa³ bardzo konkretnie, w duchu tych, którzy
walczyli o polskoœæ tej ziemi w okresie zaboru, jak i o poszanowanie, promowa-
nie jej oryginalnego wk³adu w dorobek dziedzictwa kulturowego Polski w okresie
II Rzeczypospolitej.

Na ¿yciow¹ postawê Kazika mia³ te¿ du¿y wp³yw intelektualny klimat jego
w³asnego domu, domu Janiny (Meyzanki) i Kazimierza Przybyszewskich, jaki
stworzyli w mieszkanku przepe³nionym ksi¹¿kami i pami¹tkami, wype³nionym
ich osobowoœciami, ukszta³towanymi w klimacie przedwojennego Torunia, gdzie
obok „S³owa Pomorskiego” z dodatkiem „Mestwina” i Konfraterni Artystów Po-
morskich funkcjonowa³a miêdzy innymi kaszubska „Stanica” i wychodzi³a „Teka
Pomorska”, a Ÿród³em radoœci by³y audycje Pomorskiej Rozg³oœni Polskiego Ra-
dia... Janina, córka Bernarda Meyzy, przedwojennego dyrektora oddzia³u poznañ-
skiej firmy „Centrala Rolników” w wojewódzkim Toruniu, dbaj¹c o partnerskie
relacje w ma³¿eñstwie, nieustannie odwo³ywa³a siê do dobrych tradycji stanu œred-
niego, decyduj¹cego o sile samorz¹du i rozwoju miasta, zakorzenionego w etosie
i micie Pomorza wyprzedzaj¹cego innych, choæby o krok, ku unowoczeœnieniu.
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(Janina, pracuj¹c zawodowo jako kierownik Laboratorium Nasiennego, kontynu-
owa³a dzia³alnoœæ ojca).

Wówczas to, w okresie dzia³alnoœci ojca Janiny, przed II wojn¹ œwiatow¹,
70 lat temu, mia³a miejsce na ³amach „Teki Pomorskiej” dyskusja – polemika na
bliski nam dziœ temat, w której Józef Borowik, dyrektor Instytutu Ba³tyckiego,
jako (przybrany) Pomorzanin z wyboru, postawi³ pytanie, kiedy ktoœ pochodz¹cy
spoza regionu ma prawo wypowiadaæ siê w kwestiach dlañ najwa¿niejszych. Jego
odpowiedŸ g³osi: – „Prawo i obowi¹zek zabierania g³osu nie wynika tylko z racji
wiêzów krwi czy »zasiedzenia«. Prawdziwym Pomorzaninem, choæby siê miesz-
ka³o d³ugo czy krótko na Pomorzu, zostaje siê wtedy, je¿eli tylko zbli¿y siê, pozna
i odczuje naturê otoczenia i œrodowiska do tego stopnia, ¿e siê z nim zespoli
w jedno”. – Partner Borowika w tej dyskusji, Józef Mossakowski, polemizuj¹c
w innej kwestii, zgodzi³ siê z nim co do to¿samoœci pomorskiej, twierdz¹c: „Nie
by³o wiêc mo¿liwoœci wkupiæ siê w spo³eczeñstwo nasze tym jedynie wskaza-
niem, ¿e siê przecie¿ na tej ziemi siedzi od licznych pokoleñ, ¿e siê ugory jej
w ¿yzne ³any zamienia, a na pustkowiach dostojne budowle wznosi. To wszystko
budzi³o uznanie, a nawet szacunek, ilekroæ nie by³o po³¹czone z widocznym wy-
zyskiem (…) lecz do uznania za swego, za „swojaka”, ¿adnego zgo³a nie dawa³o
tytu³u. Tytu³em do tego nieodzownym mog³a byæ jedynie pe³nia duchowego zes-
polenia. Inaczej by³o siê tylko mieszkañcem Pomorza, nigdy zaœ Pomorzaninem”3.

Ta w³aœnie pe³nia duchowego zespolenia z Pomorzem – z krajobrazem, histo-
ri¹ – dumn¹ czy durn¹, czêsto tragiczn¹ – trudn¹, z jego kultur¹ – ró¿norodn¹
i tak¹¿ tradycj¹, z jego problemami, wyzwaniami, z etosem Pomorzanina..., by³a
znakiem – wyrazem Kazikowej pomorskiej to¿samoœci. – Mówi¹c o to¿samoœci,
dyskutujemy o stanie naszego ducha!

Nadziej¹, nie tylko Kazika, na lepsz¹ przysz³oœæ rodziny i rodzinnego miasta
by³ i jest wnuk Kuba, syn jedynej córki Ani, który by³ dla Niny i Kazika bardziej
synem ni¿ wnukiem. Jestem przekonany, ¿e osobowoœæ Kazimierza – jego solid-
noœæ, rzetelnoœæ, ³agodnoœæ, humor i pogoda ducha, bêd¹ dla Jakuba czymœ wiêcej
ni¿ wzorem i wezwaniem! Kubo! Jakubie!...

Oczywistoœci¹ ich domu by³a i jest prawdziwie chrzeœcijañska tradycja i po-
stawa wobec prezbiterium Koœcio³a, daleka od klerykalizmu, zawsze gotowa do
wspó³dzia³ania w dobrem, nie tylko do dokumentowania przesz³oœci, ale i budo-
wania dziœ autentycznej wspólnoty. Nale¿¹c do staromiejskiej parafii NMP, gdzie
przed 1945 rokiem proboszczowali tacy duchowni jak ks. dr Franciszek Jank –
prezes toruñskiego oddzia³u „Stanicy”, a dziœ ks. kan. Józef Nowakowski, Kazik
opracowa³ m.in. monografiê „Proboszczowie parafii Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny w Toruniu XIX i XX wieku”, jaka zapewne wkrótce siê uka¿e...

3 Zob. J. Borowik, „Opinia pomorska”, „Teka Pomorska”, 1936, nr 2; J. Mossakowski, Opinia
pomorska a „pomorskoœæ”, „Teka Pomorska”, 1936, nr 3-4.
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Bez w¹tpienia g³ówn¹ p³aszczyzn¹ dzia³ania, nie tylko zawodowej pracy, by³a
dla Kazika od 1964 roku Biblioteka G³ówna Uniwersytetu im. Miko³aja Koperni-
ka. Bêd¹c tam kustoszem i przez lata kierownikiem Dzia³u Rêkopisów, zas³yn¹³
jako cz³owiek bezgranicznej ¿yczliwoœci i uczynnoœci wobec korzystaj¹cych z jej
zbiorów. Jednoczeœnie dzieli³ siê, nie tylko z przyjació³mi, owocami w³asnych
przeogromnych kwerend archiwalnych i bibliotecznych, wskazywa³ istotne Ÿró-
d³a i literaturê. Wspó³pracowa³ na co dzieñ i przyjaŸni³ siê ze wszystkimi niemal
pracownikami4. Wraz z mgr Urszul¹ Zaborsk¹, kierowniczk¹ Czytelni Pomorzo-
znawczej, od lat g³ówn¹ autork¹ bezcennej Bibliografii Pomorza Wschodniego,
publikowanej na ³amach toruñskich czasopism i w formie samodzielnych wydaw-
nictw, a tak¿e z promotorem swojego doktoratu – prof. Mieczys³awem Wojcie-
chowskim – by³ wspó³za³o¿ycielem Instytutu Kaszubskiego i dopóki mu si³y po-
zwala³y przyje¿d¿a³ do Gdañska na nasze doroczne walne zebrania. Z czasem, za
jego i Urszuli przyczyn¹, szeregi cz³onków naszego stowarzyszenia ludzi nauki
zasilili m³odsi koledzy, pracownicy Biblioteki G³ównej UMK – dr Wojciech Szra-
mowski i aktualny dyrektor Krzysztof Nierzwicki, zaanga¿owani tak¿e w dzia³al-
noœci toruñskiego oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, któremu kiedyœ
Kazik jako jego wspó³za³o¿yciel prezesowa³. To w Bibliotece G³ównej UMK
pozosta³a znaczna czêœæ spuœcizny i serca Kazimierza. To pracuj¹cy tam m³odsi
koledzy s³u¿yli mu i Ninie pomoc¹, gdy ju¿ sam nie móg³ opuszczaæ domu, a nie
przerwa³ pracy badawczej i twórczej. To ta Ksi¹¿nica niejednokrotnie uhonoro-
wa³a Kazika za ¿ycia i po¿egna³a go piêkn¹ poœmiertn¹ poœwiêcon¹ mu wystaw¹5.

Podczas uroczystoœci pogrzebowych 9 listopada 2013 roku w prastarej œwi¹-
tyni Mariackiej, po mszy œw. celebrowanej przez ks. Marka Rengiela i ks. prof.
Jana Perszona – cz³onka Instytutu Kaszubskiego, który wyg³osi³ piêkn¹ homiliê,
porównuj¹c Kazika do œw. Franciszka i prezentuj¹c go jako cz³owieka 8 B³ogo-
s³awieñstw, ¿egnali go przedstawiciele ró¿nych œrodowisk. W imieniu Biblioteki
G³ównej UMK – dyr. Krzysztof Nierzwicki; Pani Magdalena £ubieñska w imieniu
Ko³a Przewodników Toruñskich i PTTK; od Towarzystwa Bibliofilów im. Joachi-
ma Lelewela – prezes Stanis³aw Frankowski, w imieniu Instytutu Kaszubskiego
i Spo³ecznoœci Zrzeszonej – Józef Borzyszkowski6, a Jerzy Grzywacz jako kolega
z lat studiów i dzia³alnoœci harcerskiej w Instruktorskiej Dru¿ynie Akademickiej.
Ka¿de z tych po¿egnañ przywo³ywa³o nieznane ogó³owi pola aktywnoœci spo-

4 Zob. K. Nierzwicki, W. Szramowski, Odszed³ cz³owiek niezwykle ¿yczliwy… Po¿egnanie
dr Kazimierza Przybyszewskiego, „Wiadomoœci Akademickie”, nr 52, s. 13.

5 Kazimierza po¿egna³a te¿ telewizja Toruñ programem wspomnieniowym. Podkreœlono w nim
fakty, i¿ by³ wspó³za³o¿ycielem ZK-P O/Toruñ w 1981 r. i jego prezesem w latach 1989–
–1992. Zarz¹d Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela 17 lutego 2014 zorganizowa³ „wie-
czór bibliofilski poœwiêcony pamiêci dr. Kazimierza Przybyszewskiego”.

6 Zob. te¿ J. Borzyszkowski, Kazimierz, Kazik, Kajtek, Kaj Przybyszewski, „Pomerania”, 2014,
nr 2.
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³ecznej – skromnego na pozór, a wielkiego cz³owieka i obywatela, toruñsko-ka-
szubskiego stolema!

Na cmentarzu œw. Jerzego, gdzie trumnê z cia³em Kazika z³o¿ono w grobie
rodzinnym, po¿egna³ go prezydent Torunia, Micha³ Zalewski, dziêkuj¹c mu za
wszystko, co dla miasta zrobi³ – dokumentuj¹c i s³awi¹c czyny jego wybitnych
mieszkañców. (Pamiêtamy, ¿e w 2011 roku Prezydent uhonorowa³ Kazika naj-
wy¿szym miejskim odznaczeniem – medalem THORUNIUM!) .

Wœród uczestników pogrzebu by³ wicemarsza³ek Senatu RP, b. prezes ZK-P,
Jan Wyrowiñski, który wraz z Kazikiem przyczyni³ siê m.in. do odbudowy pom-
nika I-ego wojewody pomorskiego Stefana £aszewskiego w czasie trwania Kon-
gresu Pomorskiego. Przechodz¹c z nim po zakoñczeniu ceremonii pogrzebowych
alejami tej najstarszej toruñskiej nekropolii, co krok spotykaliœmy mogi³y tych,
których postacie utrwali³ Kazimierz na kartach swoich opracowañ. Nie brak wœród
nich wielkich synów Kaszub (szczególnie duchownych) i zas³u¿onych dla ca³ego
Pomorza. W niedalekiej odleg³oœci od mogi³y Kazimierza znajduje siê m.in. grób
prof. i gen. El¿biety Zawackiej, tak¿e cz³onkini ZK-P i Instytutu Kaszubskiego,
której wielkie dzie³o kontynuuje Fundacja jej imienia.

Œp. Kazimierz nie by³ wprawdzie ani profesorem, ani genera³em, ale swoj¹
postaw¹ i osobowoœci¹, swoj¹ ¿yczliwoœci¹ dla ludzi i wielk¹ bezinteresown¹
prac¹ na rzecz innych, wpisa³ siê na karty dziejów Pomorza obok takich œwietla-
nych postaci jak Prof. i Gen. El¿bieta Zawacka. Mo¿na te¿ powiedzieæ, i¿ by³
cz³owiekiem wielkiego serca i chrzeœcijaninem w ka¿dym calu – takim, jakich
chce mno¿yæ Papie¿ Franciszek – ciesz¹cym siê ¿yciem i umacniaj¹cym radoœæ
¿ycia wœród tych, z którymi siê spotka³. A przecie¿ ¿ycie nie posk¹pi³o mu ciê¿-
kich doœwiadczeñ – boleœci cia³a i ducha, jakie niejednego mog³yby wprowadziæ
w zgorzknienie i postawê pe³n¹ (mo¿e i s³usznych) pretensji wobec Boga, ludzi
i œwiata… (Mo¿e warto tu przypomnieæ, i¿ postêpuj¹cy goœciec stawowy spowo-
dowa³, ¿e rêce Kazika od lat odmawia³y trzymania pióra czy d³ugopisu. Gdyby
nie komputer, na którym pracowa³ jednym bol¹cym palcem, straci³by mo¿liwoœci
samodzielnego pisania). Trzeba te¿ stwierdziæ, i¿ Kazik nigdy na nikogo i na nic
siê nie skar¿y³. By³ natomiast ciekawy œwiata i ludzi, pracy i ¿ycia ka¿dego z nas,
dla których mo¿e, jak dla mnie, by³ nie tylko przyjacielem, ale i bratem. Dziœ
trudno, choæ trzeba, zgodziæ siê z tym, ¿e Kazika nie ma i nie mo¿na ju¿ liczyæ na
jego wiedzê i ¿yczliw¹ pomoc, twórcz¹ i serdeczn¹ nad toruñsk¹ Wis³¹ obecnoœæ.

Dziœ Toruñ bez Kazimierza, Kazika, Kaja Przybyszewskiego jest wci¹¿ do-
stojny, bliski i piêkny, ale nie ten sam, choæ Kazik nadal ¿yje i ¿yæ bêdzie
w swoich dzie³ach i naszej pamiêci! Jedno z wspomnieñ poœmiertnych, opubli-
kowane na ³amach biuletynu leœników, koñcz¹ s³owa: „Odszed³ najwybitniejszy
wspó³czesny biografista zacnych obywateli grodu Kopernika XX wieku”. – Sam
Kazik nale¿y do ich grona!!!

Non omnis moriar !!!
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Kazimierz Przybyszewski ¿yje wiêc nadal w swoich dokonaniach i naszych
wspomnieniach! Pamiêæ o nim, nie tylko w gronie najbli¿szych, obejmuje miêdzy
innymi jego wyj¹tkow¹ postaæ jako przewodnika PTTK od czasów studenckich,
kiedy ta praca by³a dlañ Ÿród³em utrzymania. By³ wówczas cz³onkiem Zarz¹du
Oddzia³u Uniwersyteckiego PTTK. Czêsto pilotowa³ wycieczki na szlakach Polski
oraz tzw. zagraniczne (wtedy tylko do Krajów Demokracji Ludowej). Gdy pada³
deszcz, niebo by³o szare, wycieczkowicze w autokarze prosili Kazika – pilota, by
œpiewa³ piosenki, ballady, mówi³ skecze i dowcipy, a zna³ tego bez liku. – Kazik
wtedy bra³ mikrofon i sz³o…

Przewodnikiem czynnym by³ 30 lat. Zasiada³ w Komisji egzaminacyjnej dla
przysz³ych przewodników, a egzaminatorem by³ wymagaj¹cym; wycieczki opro-
wadza³ z talentem i wrodzon¹ swad¹, pogodny i dowcipny. Mia³ powodzenie!
Dzwoniono, proszono, aby to Kazik oprowadza³. Ma du¿e zas³ugi na rzecz
rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie województwa,
a w rodzinnym archiwum s¹ liczne dyplomy i podziêkowania.

Kazimierz by³ tak¿e cz³onkiem Komisji Rady Miasta ds. Nazewnictwa toruñ-
skich ulic i placów. Bardzo w tej Komisji potrzebny i ceniony. Wiele ulic zawdziê-
cza Kazikowi swoje nazewnictwo. Z jego inspiracji du¿y plac przed Zak³adem
Energetycznym otrzyma³ jako patrona Alfonsa Hoffmanna, po wojnie profesora
Politechniki Gdañskiej, wczeœniej wspó³twórcy nowoczesnej energetyki polskiej,
który zelektryfikowa³ niemal ca³e Pomorze. Jego pobyt w Toruniu to cenny w¹tek
dziejów miasta.

Pracownicy Ksi¹¿nicy Miejskiej Kopernikañskiej, swego czasu pragnêli uho-
norowaæ bardzo zas³u¿onego dla bibliotekarstwa b. dyrektora Ksi¹¿nicy – ale jak?
Kazik wpad³ na genialny, czyli najprostszy pomys³, aby przylegaj¹c¹ niemal do
Ksi¹¿nicy Alejê 500-lecia w jednej czêœci pozostawiæ Alej¹, a tê drug¹ zbli¿on¹
do Ksi¹¿nicy, gdzie akurat nie ma domów mieszkalnych (zatem bez kosztów),
nazwaæ ulic¹ Alojzego Tujakowskiego. Zachwyt by³ powszechny oraz gratulacje
i kwiaty. (Szykuje siê w Toruniu du¿e rondo – zamiarem Kazika by³o nazwaæ je
„Rondem Regana”. – Raz, ¿e siê nale¿y, a dwa, ¿e bardzo ³adnie brzmi – prawda?
– Mówi ¿ona – Janina i dodaje: Postaram siê ja poczyniæ starania – oby wysz³o!)

Kazik by³ g³ównym inicjatorem kwest na cmentarzu œw. Jerzego w dniu
1 listopada. Toruñ d³ugo na tym polu by³ nieobecny. Oboje z ¿on¹ przez pierwsze
3 lata stali równie¿ z puszk¹ na cmentarzu, póki to novum w Toruniu siê zakorze-
ni³o. Teraz ju¿ dzia³a œwietnie; aktywne s¹ najwy¿sze w³adze Torunia oraz inne
najwy¿sze osoby… (Rada Miasta chcia³a mieæ Kazika w swoim gremium – sprze-
ciw by³ ¿ony i stanê³o na nie!).

Bez w¹tpienia od wielu lat du¿o czasu poœwiêca³ Kazik toruñskim lekarzom,
podobnie jak t. II biogramów wybitnych torunian Odrodzonej Rzeczypospolitej,
czekaj¹cemu na druk. Przygotowywa³ te¿ materia³y do tematu – lekarze Gdyni,
ale zabrak³o ¿ycia.
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Kazika hobby by³a geografia. Przerobi³ ostatnio z Kub¹ Amerykê Po³udniow¹,
a Pó³nocnej nie zd¹¿y³. Kuba szybko liczy, a to zas³uga Kazika, bo bardzo wcze-
œnie nauczy³ Kubê graæ w karty. Grali i grali, a umiejêtnoœæ liczenia to by³ cel
owej gry, no i Kuba liczy œwietnie. By³y te¿ szachy i mia³ byæ bryd¿. Kazik bardzo
interesowa³ siê te¿ sportem, g³ównie pi³k¹ no¿n¹.

Ojciec Kazika by³ elektrykiem i tzw. z³ot¹ r¹czk¹. Matka, ukszta³towana
w tradycji „Kinder, Küche, Kirche”, szefowa³a ogródkom dzia³kowym. Imiê Ojca
Jan, Matki – Franciszka! Dwie jego siostry – El¿bieta i Miros³awa oraz brat Jan
– mieszkaj¹ w Zielonej Górze.

Na ³amach „Folia Toruniensia” – Toruñ 2003, Kazik zamieœci³ swoj¹ spor¹
pracê pt. Sylwetka i bibliografia prac drukowanych Leona Witkowskiego (1908–
–1992), prezentuj¹c¹ jego dorobek piœmienniczy, badania nad histori¹ kultury an-
tycznej oraz ¿ycia muzycznego i œpiewaczego na Pomorzu. – Bibliografia obej-
muje prace z lat 1933–1997; w sumie 361 pozycji . Z inspiracji Kazika jest
w Toruniu ulica Leona Witkowskiego, tak¿e bliskiego mi mistrza, jako badacza
ruchu œpiewaczego na Pomorzu i dzia³acza ZK-P. Historia Szko³y Muzycznej
w Toruniu te¿ bardzo Kazika interesowa³a…

Nie wolno równie¿ zapomnieæ, i¿ Kazimierz by³ cz³onkiem „Solidarnoœci”.
Za jego przyczyn¹ (prezesa – 1989–1992 i wczeœniej), Toruñ i Oddzia³ Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego rozwin¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹, skupiaj¹c œro-
dowiska opozycyjne wobec w³adz komunistycznych. Organizowa³ tak¿e szereg
przedsiêwziêæ popularyzuj¹cych wiedzê o dziejach Torunia i regionu, które ofi-
cjalna propaganda PRL przez lata pomija³a milczeniem, b¹dŸ ukazywa³a w fa³-
szywym, negatywnym œwietle. Wspó³pracowa³ wówczas na co dzieñ m.in. z Ja-
nem Wyrowiñskim, póŸniejszym prezesem ca³ego Zrzeszenia, dziœ wicemarsza³-
kiem Senatu RP i przewodnicz¹cym Rady Fundacji Genera³ El¿biety Zawackiej.

Na koniec warto przywo³aæ rozdzia³ jego ¿ycia, szczególnie ciep³o zapisany
w pamiêci ¿ony – Niny, pt. „Pan na m³ynie”.

Przy toruñskim zamku krzy¿ackim z zabudowañ pomocniczych osta³ siê nie-
wielki budynek – dawniej m³yn (14-15 wiek), malowniczo po³o¿ony. Obok p³yn¹ca
woda, a na budynku rzeŸba wypracowana przez obracaj¹ce siê ko³o m³yñskie.

Tu Biblioteka Uniwersytecka sk³adowa³a kiedyœ czêœæ swego ksiêgozbioru,
póki nie zosta³ wybudowany budynek obecnej siedziby. Kazik zosta³ tam osadzony
przez dyrektor Puciatow¹ do pilnowania zbiorów, zaraz w pierwszym roku pracy
w bibliotece. W zamian mia³ w m³ynie mieszkanko, ca³kowicie „za darmo”, ³¹cznie
z ogrzewaniem, pr¹dem, wod¹. St¹d – Pan na m³ynie!

Có¿ to by³o za siedlisko! Wolna buda plus uroczy Kazik, chocia¿ coraz bar-
dziej chory. By³ to bezkonkurencyjny punkt spotkañ towarzystwa ró¿nej maœci.
Przychodzili doñ z grona uczelni (nawet ci „wysocy”), koledzy z biblioteki UMK,
przewodnicy, koledzy i kole¿anki ze Studenckiego Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego (Kazik by³ we w³adzach Klubu). – Po kinie sz³o siê do Kazika do m³yna.
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Kto ze znanych by³ w mieœcie, wpada³ do Kazika, a do wspomnianego grona
dochodzi³a jeszcze fura innych znajomych, no i braæ harcerska.

Gdy okno w pokoiku Kazika by³o zamkniête, dalej siê nie sz³o. – Znaczy nie
ma go; lecz gdy otwarte, to hura!

Co tam siê dzia³o! Œpiewy, p³yty – Wanda Warska, M³ynarski, Kofta, Oku-
d¿arwa i tym podobne; potem ballady, które Kazik uwielbia³. By³ mi³oœnikiem
kabaretów – tych dawnych – Dudka, Starszych Panów, Pod Egid¹. St¹d ogrom
tekstów zna³ na pamiêæ, a w³aœciwie chyba wszystko. By³y karty – bryd¿, szachy;
gra³o siê w kamienie i w koœci. By³y œmiechy, no i dysputy do póŸnych godzin,
a do tego puszki rybne, ogórki kiszone, kie³baski rzeszowskie i herbata; nic piwa,
nic alkoholu. Kazik sam chêtnie œpiewa³ g³osem niezbyt czaruj¹cym (o czym
wiedzia³), ale to nas bawi³o. Do dziœ wspomnienia z m³yna s¹ ¿ywe, niezatarte
i niepowtarzalne! Powstawa³y wierszyki, limeryki o m³ynie i Kaziku np.

Swoje sentencje mówi³ tak ponury,
¯e uciec by w chmury.
Ale bractwo potem tak rycza³o
I wiêcej go s³uchaæ chcia³o.
A dziwne mia³ w m³ynie siedlisko,
Takie to by³o panisko!

Ta czêœæ Torunia nad Wis³¹, ko³o murów zamku i m³yna, by³a wówczas bardzo
niebezpieczna; wieczorem zw³aszcza, „urzêdowa³y” tam tzw. nadwiœlañskie zbiry
– ryjówkarze. Z Kazikiem witali siê i rozmawiali, bo on by³ „ich”. Mówili na
niego „nasz przewodnik”. Przys³owiowy w³os z g³owy by mu nie spad³. Mieszka³
zatem pod ochron¹ i to jak¹!

Gdy zaistnia³am ja w ¿yciu Kazika, ju¿ dla nikogo prawie nie mia³ czasu,
zreszt¹ i z m³yna szybko siê wyprowadzi³, a ci „nadwiœlañscy” ¿yczyli nam szczê-
œcia. Do dziupli Kazika wprowadzi³ siê inny pracownik biblioteki, ale ¿ycia
w m³ynie ju¿ nie by³o. – M³yn by³ g³uchy, ani œladu dawnej œwietnoœci, któr¹
roznieci³ chory i coraz bardziej chory – Kazik!

¯ycie wolne i radosne – dla Kazika – to harcerstwo! Harcerzem by³ ju¿
w szkole podstawowej. Potem Instruktorska Dru¿yna Akademicka, do której na-
le¿a³ przez 5 lat studiów, od jej powstania do rozwi¹zania (1957–1962), a wiêzi
trwaj¹ do dziœ przez 45 lat. PrzyjaŸnie tam zadzierzgniête owocuj¹. Wszyscy s¹
w kontakcie. Co roku spotykaj¹ siê w Toruniu w domu ci¹gle u tej samej kole-
¿anki harcerki – w styczniu na wieczorze œpiewania kolêd. Przyje¿d¿aj¹, kto mo¿e,
z ró¿nych krañców Polski. Równie¿ co roku latem (kto mo¿e) jad¹ w Polskê –
wszystko zaplanowane piêknie. Kazika kochaj¹ za wspólnie prze¿yte lata, wzbo-
gaceni jego optymizmem, wdziêczni za humor i uœmiech. Na cmentarzu przy gro-
bie ¿egna³ Kazika, cichutko œpiewaj¹c, harcerski chórek. – To byli i œpiewali oni!
A ja, có¿ ja, jak umia³am stró¿owa³am nad Jego ¿yciem. – Koñczy swoje wspo-
minki, bêd¹ce nie od dziœ równie¿ moimi – Nina Przybyszewska.


