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R O C Z N I K  T O R U Ń S K I   T O M  41 R O K  2014 

Toruń był jego miłością. 

Wspomnienie o doktorze  

Kazimierzu Przybyszewskim  

Wojciech Szramowski 

Toruń 

Dnia 31 października 2013 r. odszedł od nas na zawsze dr Kazi-

mierz Przybyszewski, wybitny toruński biograf, emerytowany kustosz 

i kierownik Sekcji Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, 

działacz społeczny, współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego w Gdań-

sku i oddziału toruńskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

Kazimierz Przybyszewski urodził się 31 października 1937 r. w Gro-

nowie w powiecie toruńskim. Dzieciństwo spędził w Toruniu. Po za-

kończeniu wojny jego rodzina przeniosła się najpierw do Barlinka 

w województwie szczecińskim, a potem do Zielonej Góry. W czasie 

wakacji często jeździł do rodziny do Torunia. W 1958 r. uzyskał matu-

rę w Gimnazjum i Liceum dla Pracujących w Zielonej Górze, po czym 

rozpoczął studia historyczne na UMK w Toruniu. Już na samym po-

czątku studiów został członkiem harcerskiej Instruktorskiej Drużyny 

Akademickiej. Był też zaangażowany w działalność studenckiego dys-

kusyjnego klubu filmowego. Wstąpił do Uniwersyteckiego Oddziału 

PTTK. Zainteresowania historią Torunia wyniesione z działalności 

przewodnickiej kontynuował, pisząc pracę magisterską pt. „Działalność 

hitlerowskiego Sądu Specjalnego (Sondergericht) w Toruniu w latach 

1942 –1943” (streszczenie tej pracy zostało zamieszczone w 1967 r. 

w „Roczniku Toruńskim”). Studia ukończył w czerwcu 1963 r. Do 

stycznia 1964 r. pracował  w  Biurze  Obsługi  Ruchu  Turystycznego 

 PTTK  w  Toruniu, a następnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. 
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Odbył praktykę biblioteczną w głównych działach tej instytucji. W mar-

cu 1973 r. został zatrudniony w Dziale Starych Druków i Rękopisów, 

gdzie zajmował się zbiorami rękopiśmiennymi. W 1975 r. w ramach 

stażu zapoznał się z funkcjonowaniem działów rękopisów Biblioteki 

Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Zakładu Narodowego 

im. Ossolińskich we Wrocławiu i w tym samym roku został mianowa-

ny kierownikiem Sekcji Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w To-

runiu. Odbył także staż w Bibliotece PAN w Kórniku i w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Rostocku. Z czasem stał się jedną z charaktery-

stycznych i cenionych postaci instytucji, w której pracował. Funkcję 

kierownika pełnił do momentu przejścia na emeryturę w październiku 

2004 r.  



257  

Zajmował się też działalnością popularyzatorską, będąc pomysło-

dawcą oraz współtwórcą kilkunastu ekspozycji okolicznościowych 

w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Przygotował m.in. wystawy 

„Toruń w latach prezydentury Antoniego Bolta” i „Koło Miast Pomor-

skich” oraz ekspozycje z okazji 35-lecia UMK. Był współorganizato-

rem 3 wystaw z cyklu „Pomorze w Odrodzonej Rzeczypospolitej” oraz 

ekspozycji pt. „Geniusz Niepodległości”, poświęconej Marszałkowi 

Józefowi Piłsudskiemu z okazji odsłonięcia jego pomnika w Toruniu. 

Mając doskonały warsztat badawczy, niósł nieocenioną pomoc wielu 

historykom. Na potrzeby pracy magisterskiej, a później doktorskiej 

przeprowadził gruntowną kwerendę prasy pomorskiej okresu między-

wojennego i okupacji. Na tej podstawie stworzył z czasem bogatą 

kartotekę zawartości prasy polskiej obejmującą obszar Pomorza. Nie 

dysponując jeszcze bibliotekami cyfrowymi naukowcy i badacze czę-

sto korzystali z tej prywatnej kartoteki. Jego zainteresowania badawcze 

zaowocowały pracą doktorską pt. „Stosunki gospodarczo-społeczne 

w Toruniu w latach 1920  –1939”, przygotowaną pod kierunkiem prof. 

dra hab. Mieczysława Wojciechowskiego. W 1983 r. po obronie tej 

pracy uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na 

Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Doktorat został opubli-

kowany przez Wydawnictwo UMK w 1994 r.  

W czasie swojej pracy zawodowej w Bibliotece Uniwersyteckiej 

opracował wiele spuścizn rękopiśmiennych po wybitnych naukowcach 

związanych z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Katalogi 

tych spuścizn opublikował potem w formie kilku obszernych artykułów. 

Przed przejściem na emeryturę wydał jeszcze dzieło traktujące o najwy-

bitniejszych obywatelach Torunia okresu międzywojennego pt. Ludzie 

Torunia Odrodzonej Rzeczypospolitej (1920 –1939). Ostatnią pozycją 

książkową, której jest współautorem, są Sylwetki lekarzy toruńskich 

XIX i XX wieku (biogramy i szkice biograficzne). Śmierć przerwała 

prace wydawnicze nad kolejną książką dra Kazimierza Przybyszew-

skiego, która miała być drugą częścią dzieła przybliżającego sylwetki 

wybitnych torunian, a jej wydanie powierzone zostało Wydawnictwu 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jest autorem w sumie niemal 400 

artykułów naukowych. Był bardzo cenionym biografem. Opracowane 
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przez niego biogramy były zamieszczane w niemal wszystkich waż-

niejszych słownikach biograficznych, takich jak Polski Słownik Bio-

graficzny, Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, Słow-

nik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego i Toruński Słownik Bio-

graficzny. W tym ostatnim słowniku bodajże największy odsetek bio-

gramów był właśnie jego autorstwa. Wystąpił też z kilkunastoma refe-

ratami i komunikatami na sesjach i konferencjach naukowych. 

Zawsze żywo interesował się tym, co działo się w Toruniu. W ra-

mach działalności popularyzatorskiej biografie postaci zasłużonych dla 

Torunia i regionu zamieszczał w miejscowej prasie, głównie w „Nowo-

ściach”. W prasie toruńskiej ukazało się ponad 200 jego popularnonau-

kowych artykułów, które spotykały się ze strony czytelników z dużym 

zainteresowaniem. 

Dr Kazimierz Przybyszewski był współzałożycielem Instytutu Ka-

szubskiego w Gdańsku i toruńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego (ZKP). Ponadto był członkiem Wydziału I Towarzystwa 

Naukowego w Toruniu i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zasia-

dał w zarządach Towarzystwa Miłośników Torunia, Towarzystwa Bi-

bliofilów im. Joachima Lelewela i Oddziału Przewodnickiego PTTK 

w Toruniu. Należał również do NSZZ „Solidarność”. Poza tym w la-

tach 1989 –1992 był prezesem oddziału toruńskiego ZKP oraz zasiadał 

w Zarządzie Głównym ZKP w Gdańsku. Był także sekretarzem Rady 

Naukowej Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej i członkiem 

Komisji Nazewnictwa Ulic Rady Miejskiej Torunia. Był członkiem 

komitetów redakcyjnych Słownika Biograficznego Pomorza Nadwi-

ślańskiego, Toruńskiego Słownika Biograficznego i „Rocznika Toruń-

skiego”. Jako prezes oddziału ZKP w Toruniu był pomysłodawcą 

ufundowania tablicy pamiątkowej ku czci prezydenta Torunia Anto-

niego Bolta w toruńskim Ratuszu Staromiejskim. Zorganizował także 

sesję naukową w stulecie jego urodzin. Znajdował się w komitecie 

budowy pomnika ku czci ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu i także 

dzięki niemu zrekonstruowano tu pomnik pierwszego wojewody po-

morskiego Stefana Łaszewskiego. Był również jednym z inicjatorów 

kwest na rzecz odnowy pomników zasłużonych ludzi spoczywających 

na toruńskich cmentarzach. 
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Został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii kultura (za rok 

2001), medalem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Za 

zasługi położone dla rozwoju Uczelni” i medalem „Thorunium” przy-

znawanym przez prezydenta miasta Torunia, o który wystąpił dla niego 

miejscowy oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Został także 

nagrodzony odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem 40-lecia 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Złotym Astrolabium – wyróżnie-

niem Towarzystwa Miłośników Torunia, medalem wybitym z okazji 

55-lecia Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu, Złotą 

Odznaką ZNP, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową PTTK. 

Pomimo przewlekłej i nieuleczalnej choroby przejawiał zawsze wiele 

optymizmu, emanował serdecznością i bezinteresownością, a przy tym 

był skromny i niezwykle pracowity. Podczas uroczystości pogrzebo-

wych w Toruniu żegnali go m.in. ludzie nauki i kultury, którzy przyby-

li z całego Pomorza, przedstawiciele władz państwowych i samorzą-

dowych: wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński i prezydent Torunia 

Michał Zaleski, liczna delegacja z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toru-

niu z dyrektorem Krzysztofem Nierzwickim na czele, prof. Józef Bo-

rzyszkowski z ramienia Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, w imieniu 

Towarzystwa Bibliofilów Stanisław Frankowski, a ze strony Koła 

Przewodników Toruńskich i PTTK Magdalena Łubieńska. Obecni byli 

także przedstawiciele licznych toruńskich organizacji i stowarzyszeń, 

m.in. Towarzystwa Miłośników Torunia, Klubu Inteligencji Katolic-

kiej i toruńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Mszę 

żałobną w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Toruniu koncele-

brował ks. prof. Jan Perszon. Dr Kazimierz Przybyszewski został po-

chowany na toruńskim cmentarzu św. Jerzego. 

 

 

 


