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Odesz³o czterech uczniów

Prof. dr. hab. W³adys³awa Czapliñskiego

Gdy organizowali�my wieczór po�wiêcony pamiêci Profesora 20 X 2005 r. w 100. rocznicê Jego

urodzin, by³ jeszcze w�ród nas Prof. dr hab. Jarema Maciszewski, który mimo choroby napisa³ arty-

ku³ pt. O Polsce siedemnastowiecznej do okoliczno�ciowej ksiêgi, charakteryzuj¹c w nim fragment

badañ swojego Mistrza. Obiecywa³ przyjechaæ do Wroc³awia, ale z winy Poczty Polskiej, która nie

dostarczy³a zaproszenia na czas, nie móg³ spe³niæ przyrzeczenia. Podobnie chcia³ wyraziæ swoj¹

wdziêczno�æ P³k prof. dr hab. Ryszard Majewski, dedykuj¹c Prof. W. Czapliñskiemu swoj¹ pracê

Z dziejów tradycji ko�ciuszkowskich w Polsce. Ciê¿ka choroba nie pozwoli³a natomiast napisaæ oko-

liczno�ciowego artyku³u najm³odszemu z tej czwórki � Prof. dr. hab. Franciszkowi Mincerowi. W li�cie

skierowanym do mnie zapewnia³ jednak, ¿e bêdzie z nami my�lami. Da³ zreszt¹ wyraz swojego sto-

sunku do Mistrza, uczestnicz¹c we wszystkich poprzednich jubileuszach Profesora i w wydawnic-

twach Jemu dedykowanych. By³ te¿ obecny ciê¿ko schorowany, jeden z najstarszych uczniów Prof.

Czapliñskiego, twórca �opolskiej szko³y� badania dziejów parlamentaryzmu Prof. dr hab. Jan Sere-

dyka.

Tym uczniom z racji pe³nienia przez wiele lat funkcji kierownika Zak³adu Historii Polski i Po-

wszechnej XVI�XVIII wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Wroc³awskiego, którym uprzednio kie-

rowa³ �p. Prof. dr hab. W³adys³aw E. Czapliñski, zamierzam po�wiêciæ ten krótki, zbiorowy nekro-

log. Pomijam w nim ocenê ich dzia³alno�ci politycznej, ograniczaj¹c siê do wymienienia pe³nionych

funkcji. Zwracam uwagê przede wszystkim na wk³ad w rozwój badañ naukowych.

JAREMA MACISZEWSKI (24 VI 1930�24 X 2006)

By³ pierwszym, który na seminarium Prof. W³adys³awa Czapliñskiego po II wojnie �wiatowej na

Uniwersytecie Wroc³awskim przedstawi³ pracê magistersk¹ pt. Pamiêtnik Jerzego Ossoliñskiego na
tle pamiêtnikarstwa. Obrona odby³a siê 13 IX 1952 r. Zakoñczy³ w ten sposób swoje studia histo-

ryczne, które rozpocz¹³ w 1948 r. Nic nie wskazywa³o, ¿e wybierze to seminarium. Pocz¹tkowo inte-

resowa³ siê bowiem XIX stuleciem, przygotowuj¹c pracê pod kierunkiem prof. dr. H. Wereszyckiego

O Kulturkampfie na �l¹sku. Co sk³oni³o Go do przeniesienia siê do przysz³ego Mistrza, nie jestem

w stanie powiedzieæ. Przypuszczalnie by³o to zafascynowanie czasami nowo¿ytnymi i osobowo�ci¹

Profesora. Nie bez wp³ywu by³o te¿ zauroczenie Jego ojca Trylogi¹ Henryka Sienkiewicza. Studia

³¹czy³ z prac¹ w M³odzie¿owym Domu Kultury i dzia³alno�ci¹ w organizacjach m³odzie¿owych. O tym,

do czego wówczas przyk³ada³ wiêksz¹ wagê, �wiadczy fakt, ¿e tu¿ po obronie pracy magisterskiej

wspólnie z Janem Kolas¹, pó�niejszym profesorem Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Wro-

c³awskiego, przygotowa³ do druku Pamiêtnik Jerzego Ossoliñskiego (1595�1621) pod red. W.E. Cza-

pliñskiego (Wroc³aw 1952). Od dwóch lat by³ ju¿ ossoliñczykiem, pe³ni¹c obowi¹zki asystenta bi-

bliotecznego. Pod koniec roku przeszed³ na aspiranturê, otwart¹ wówczas na Uniwersytecie


