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pewno wspó³odpowiedzialny za dzia³alno�æ informacyjno-propagandow¹, za sukcesy i s³abo�ci sy-
stemu o�wiatowego, ale jednocze�nie walczy³ z ró¿nymi nonsensami, których nie brakowa³o w cza-
sach PRL. Kilkakrotnie wystêpowa³ publicznie w obronie Prof. W. Czapliñskiego (razem z prof. prof.
S. Herbstem i J. Tazbirem), którego regionalne w³adze partyjne dyskryminowa³y, nie zezwalaj¹c na
wyjazdy zagraniczne, powstrzymuj¹c awanse naukowe, a nawet nie dopuszczaj¹c do pe³nienia ró¿-
nych funkcji spo³ecznych, a wszystko dlatego, ¿e by³ g³êboko wierz¹cym katolikiem. Podobnie za-
chowywa³ siê wobec innych pracowników naukowych z macierzystej Uczelni czy te¿ z Uniwersytetu
Warszawskiego. Dwa �wiadectwa bêd¹ tu wymowne. Jedno z Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Wroc³awskiego, gdy przyjecha³ na spotkanie z kierownictwem Wydzia³u i Instytutu, by nie dopu�ciæ
do zwolnienia z pracy m³odych pracowników, czy te¿ pozytywna ocena prof. Andrzeja Zahorskiego
postawy etycznej Prof. dr. hab. J. Maciszewskiego, wystawiona w latach 90., gdy nie by³o ju¿ auto-
cenzury.

Prof. Jarema Maciszewski zmar³ 24 X 2006 r. w Warszawie i pochowany zosta³ na ma³ym cmen-
tarzu pod Warszaw¹. Odprowadzali Go uczniowie, a pozostawi³ ich wielu, profesorowie UW
i niektórych uczelni w kraju oraz lewicowi dzia³acze polityczni z b. premierem Mieczys³awem Ra-
kowskim na czele.

RYSZARD WIKTOR MAJEWSKI (8 I 1931�26 III 2007)

W�ród uczniów Prof. W. Czapliñskiego jedn¹ z najtrudniejszych dróg prowadz¹cych do pracy
na wy¿szej uczelni mia³ przed sob¹ P³k prof. dr hab. Ryszard Wiktor Majewski.

Urodzi³ siê 8 I 1931 r. w Radomiu, w rodzinie inteligenckiej. Przed wybuchem wojny rozpocz¹³
naukê w szkole powszechnej. Nie spodziewa³ siê wówczas, ¿e dzia³ania wojenne i okupacja niemiec-
ka bêd¹ dla Niego takim trudnym sprawdzianem. Na pocz¹tku kampanii wrze�niowej zgin¹³ Jego oj-
ciec. Matka nie tylko przejê³a trudy utrzymania rodziny, ale zaanga¿owa³a siê tak¿e w dzia³alno�æ
ruchu oporu, podejmuj¹c s³u¿bê w Armii Krajowej. W 1942 r. zosta³a aresztowana, a nastêpnie wy-
wieziona do obozu koncentracyjnego na Majdanku. St¹d z kolei wys³ana zosta³a do Ravensbrück.
Z tego obozu powróci³a dopiero po kapitulacji Niemiec. M³ody Ryszard nie zmieni³ w tym czasie swego
trybu ¿ycia. Chodzi³ do szko³y, ale tak¿e stara³ siê pomagaæ pocz¹tkowo matce, a gdy jej zabrak³o,
dalszej rodzinie, która roztoczy³a nad nim swoj¹ pieczê. Jak pisa³ w swoim ¿yciorysie, �dorywczo
zarabia³, zajmuj¹c siê sprzeda¿¹ gazet i papierosów�. Tak czêsto postêpowali jego rówie�nicy. W 1944 r.
ukoñczy³ szko³ê podstawow¹. Naukê kontynuowa³ po wojnie. Pocz¹tkowo uczêszcza³ do Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego, a potem do liceum dla pracuj¹cych. Wci¹¿ musia³ godziæ pracê z nauk¹.
W tym ostatnim zda³ w 1951 r. maturê. Po otrzymaniu �wiadectwa dojrza³o�ci postanowi³ wst¹piæ do
wojska. 1 pa�dziernika tego¿ roku rozpocz¹³ naukê w Szkole Oficerskiej w £odzi. Ukoñczy³ j¹
w nastêpnym roku w stopniu podporucznika. Pocz¹tkowo pracowa³ w bibliotece, a nastêpnie zosta³
wyk³adowc¹ historii. Podj¹³ wtedy (1954 r.) zaoczne studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-
-Historycznym Uniwersytetu £ódzkiego. Nie przerwa³ ich po przeniesieniu Go do Wroc³awia, gdzie
po paromiesiêcznej s³u¿bie w jednostce liniowej zosta³ skierowany na stanowisko wyk³adowcy histo-
rii w Oficerskiej Szkole Piechoty. Razem z t¹ Szko³¹ przechodzi³ wszystkie jej reorganizacje (od Ofi-
cerskiej Szko³y Piechoty, poprzez Oficersk¹ Szko³ê Wojsk Zmechanizowanych � w 1962 r., do Wy-
¿szej Szko³y Wojsk Zmechanizowanych � w 1967 r.) i jednocze�nie sam awansowa³ nie tylko po linii
wojskowej (do stopnia pu³kownika, gdy przechodzi³ na emeryturê), ale tak¿e zdobywaj¹c kolejne stop-
nie i tytu³y naukowe. W tym ostatnim wypadku zaczê³o siê to, jak ju¿ wspomnieli�my, w £odzi. Na
trzecim roku wybra³ seminarium prowadzone przez prof. dr. B. Baranowskiego. Do tego mistrza przy-
ci¹gn¹³ go zapewne fakt, ¿e najbli¿sza Mu by³a problematyka dziejów polskiej wojskowo�ci, któr¹
sam uprawia³. Pod jego kierunkiem przygotowa³ pracê magistersk¹ pt. Polski wysi³ek obronny przed
wojn¹ chocimsk¹ 1621 r., któr¹ obroni³ w maju 1960 r. O jej ocenie najlepiej �wiadczy fakt, ¿e zosta-
³a ona szybko wydrukowana w �Materia³ach i studiach do historii wojskowo�ci� (t. VII, cz. 1, rok po
otrzymaniu magisterium). Po krótkim odpoczynku i skoncentrowaniu siê na sprawach domowych
(w czerwcu 1955 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Sylwi¹ Ku�miñsk¹, w 1956 r. urodzi³ siê syn S³a-
wek, pó�niej znany pi³karz, a w 1961 r. na �wiat przysz³a oczekiwana córka Marzena) postanowi³
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pog³êbiæ swoje studia. Zapisa³ siê na seminarium doktoranckie prowadzone przez jednego z najwy-
bitniejszych znawców XVII stulecia, Prof. W. Czapliñskiego. Na te zajêcia przyje¿d¿ali uczniowie
Profesora z Opola oraz �wie¿o upieczeni wroc³awscy historycy. Uczestniczyli w nich te¿ m³odzi pra-
cownicy naukowi z kierowanego przez Profesora Zak³adu. Gospodarz od czasu do czasu zaprasza³
te¿ swoich przyjació³. Najczê�ciej pojawia³ siê prof. A. Kersten, budz¹c podziw dla swej wiedzy
i znajomo�ci �róde³. W³a�nie na tych spotkaniach dyskusyjnych brylowa³ bardzo czêsto kapitan,
a pó�niej major Majewski. By³ zawsze gotów do dyskusji. Tu przedstawi³ po raz pierwszy swoj¹ pra-
cê przygotowywan¹ pod kierunkiem Mistrza, pt. Wyprawa mo³dawska hetmana ¯ó³kiewskiego w 1620
roku. Wywo³a³a ona ¿ywe zainteresowanie s³uchaczy. Z podobnym, ¿yczliwym przyjêciem spotka³a
siê ona ze strony recenzentów, gdy 16 IV 1969 r. przedstawi³ j¹ jako swoj¹ rozprawê doktorsk¹. Je-
den z najwybitniejszych historyków wojskowo�ci, wówczas doc. dr hab. Jan Wimmer z Wojskowego
Instytutu Historycznego, w swej ocenie pisa³, ¿e przed³o¿ona praca potwierdzi³a nadziejê, jak¹ z ni¹
wi¹zano: �Oparta jest na obszernym materiale �ród³owym, g³ównie archiwalnym, i bogatej literatu-
rze, autor wykorzystuje ten materia³ sumiennie i krytycznie, dochodz¹c do wielu nowych wniosków
wa¿nych dla nauki. Zapewne znalaz³yby siê jeszcze drobne materia³y uzupe³niaj¹ce podstawê �ród³ow¹
autora, ale nie s¹dzê, by podwa¿y³y one wysuniête przezeñ wnioski�. Wspomniane przewidywania
spe³ni³y siê. W konkluzji recenzent zawar³ nastêpuj¹c¹ opiniê: �Te wszystkie usterki nie obni¿aj¹
warto�ci pracy, która moim zdaniem jest du¿a. Praca [�] �wiadczy o opanowaniu przez autora war-
sztatu naukowego historyka i w zupe³no�ci zas³uguje na przyjêcie jej [�] jako pracy doktorskiej�.
Dodajmy do tego zdanie drugiego opiniodawcy, doc. dr. hab. Józefa Leszczyñskiego z Uniwersytetu
Wroc³awskiego: �Rozprawa stanowi powa¿ny wk³ad w nasz¹ znajomo�æ jednego z wêz³owych pro-
blemów naszej historii pierwszej æwierci XVII w., zarówno od strony materia³owej, jak i koncepcyjnej.
Autor wykaza³ znakomit¹ znajomo�æ �róde³, jak i literatury polskiej oraz dostêpnej obcej i stworzy³
na ich podstawie now¹ koncepcjê problemu Cecory i hetmana ¯ó³kiewskiego�.

Miêdzy doktoratem a habilitacj¹ up³ynê³o 12 lat. Czas ten nie by³ zmarnowany. By³ on przez
dr. R. Majewskiego podzielony miêdzy s³u¿bê wojskow¹, zajêcia dydaktyczne z podchor¹¿ymi, przy-
gotowania do nich i pracê badawcz¹. Tym wiêkszy podziw budz¹ kolejno pojawiaj¹ce siê ksi¹¿ki:
Bitwa o Wroc³aw (Wroc³aw 1972, napisana wspólnie z T. Sozañsk¹ � dwa wydania polskie i jedno
niemieckie), Wroc³awska epopeja (Wroc³aw 1975, wspomnienia z walk o Wroc³aw w 1945 r.), Wy-
¿sza Szko³a Wojsk Zmechanizowanych 1943�1958 (Wroc³aw 1973) i wreszcie praca, która spotka³a
siê z tak du¿ym zainteresowaniem, ¿e wkrótce doczeka³a siê drugiego wydania. Mam na my�li
Waffen SS. Mity i rzeczywisto�æ (1977). Do tego doliczyæ nale¿y ok. 50 artyku³ów naukowych i bli-
sko 250 popularnonaukowych i publicystycznych. Z takim dorobkiem i rozpraw¹ habilitacyjn¹ Dol-
ny �l¹sk � 1945. Wyzwolenie mo¿na by³o pojawiæ siê przed Rad¹ Wydzia³u Filozoficzno-Historycz-
nego Uniwersytetu Wroc³awskiego na kolokwium habilitacyjnym. Dosz³o do niego 11 XI 1982 r.
Rekomendacji habilitantowi udzielili w postaci opinii i recenzji prof. prof. Marian Orzechowski (Uni-
wersytet Wroc³awski), p³k. Fryderyk Zbiniewicz (Wojskowy Instytut Historyczny) i Marian Zgórniak
(UJ). Wszyscy profesorowie zgodnie wysoko oceniali dorobek dr. R. Majewskiego, jego dobr¹ znajo-
mo�æ �róde³ i literatury, komunikatywny jêzyk, a tak¿e przej�cie od zainteresowania epok¹ nowo¿ytn¹
do czasów najnowszych. Nie pisali ju¿ o tym, ¿e poci¹ga³o to za sob¹ zmiany w warsztacie nauko-
wym, poznanie nowych �róde³ i literatury, o innych konsekwencjach nie wspominaj¹c. Nic wiêc dziw-
nego, ¿e decyzj¹ Rady przyjête zosta³o kolokwium, a nastêpnie nadany Mu zosta³ tytu³ doktora habi-
litowanego. Decyzja ta podlega³a zatwierdzeniu przez ministra edukacji narodowej. Nied³ugo na nie
czeka³. Potem przysz³y nastêpne awanse. W 1980 r. zosta³ mianowany profesorem nadzwyczajnym,
a w 1993 uzyska³ uzwyczajnienie. W roku nastêpnym przeszed³ na emeryturê. Nie przerwa³ jednak
swojego ulubionego zajêcia: kontaktu z ksi¹¿k¹ i �ród³ami. Wtedy ukaza³o siê m.in. drugie wydanie
ksi¹¿ki Wroc³aw � godzina �O� (Wroc³aw 2000). Jak¿e by³a ona ró¿na od tej, która pojawi³a siê na
rynku piêæ lat wcze�niej. Przede wszystkim nie tylko mia³a bogat¹ stronê ilustracyjn¹ (blisko 200 zdjêæ,
w tym te¿ kolorowe), ale tak¿e zosta³a poprawiona i uzupe³niona. Zaopatrzona te¿ zosta³a w obszer-
niejsze kalendarium oraz krótki s³ownik biograficzny g³ównych aktorów rozgrywaj¹cych siê wyda-
rzeñ w trakcie bitwy o Wroc³aw oraz w pierwszych dniach w tym zdobytym mie�cie-twierdzy po za-
koñczonej II wojnie �wiatowej.
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W ostatnich latach swojego ¿ycia chêtnie zajmowa³ siê t³umaczeniem ciekawych prac. Wtedy prze-
t³umaczy³ z jêzyka czeskiego ksi¹¿kê Antonina Bencika Requiem dla Praskiej Wiosny (Wroc³aw 2002),
ze wstêpem prof. dr. hab. Mariana Stanis³awa Wolañskiego. Wychodzi³ w ten sposób naprzeciw za-
interesowaniom historyków, a nawet szerzej � polskiej inteligencji, zmianami, które nastêpowa³y
u naszych po³udniowych s¹siadów w okresie rz¹dów Dubczeka. Nie wspominamy ju¿ o ciekawych
przygodach muszkieterów francuskich.

P³k prof. dr hab. Ryszard Wiktor Majewski zmar³ po d³ugiej chorobie 26 III 2007 r. i pochowany
zosta³ z nale¿n¹ Mu asyst¹ wojskow¹ na Cmentarzu Osobowickim. Nie doczeka³ siê kolejnego spo-
tkania, które zawsze urz¹dza³ w Klubie Oficerskim �l¹skiego Okrêgu Wojskowego w gronie Rodziny
i Przyjació³ w dniu swojego patrona � 3 kwietnia.

FRANCISZEK MINCER (14 VII 1932�3 VIII 2007)

W czasie moich studiów historycznych na Uniwersytecie Wroc³awskim jednym z ciekawszych
ludzi w�ród grona m³odszych pracowników nauki by³ bez w¹tpienia magister, a pod koniec mojego
studenckiego ¿ycia ju¿ doktor Franciszek Mincer. Wyró¿nia³ siê g³êbok¹ wiedz¹ i to dotycz¹c¹ ró¿-
nych dziedzin ¿ycia. Je¿eli kto� mia³ zadatki na typowego, roztargnionego profesora, to by³ to na pewno
prowadz¹cy zajêcia z historii powszechnej czasów nowo¿ytnych �Nasz Magister�. Rzadko siê wpraw-
dzie spó�nia³, nie myli³ sal, w których mia³ zajêcia, ale potrafi³ przybyæ na æwiczenia w dwóch ró¿-
nych skarpetkach. Zreszt¹ do ubrania nie przywi¹zywa³ wielkiej wagi, choæ chodzi³ schludnie ubra-
ny. Imponowa³ tak¿e swym zaciêciem do uprawiania wio�larstwa.

Franciszek Bonawentura Mincer urodzi³ siê 14 VII 1932 r. w Warszawie, w rodzinie inteligenc-
kiej (ojciec by³ ksiêgowym, a matka nauczycielk¹). Wojnê i powstanie warszawskie prze¿y³ w stoli-
cy. W niej ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ i rozpocz¹³ komplety gimnazjalne. Po charakterystycznych
dla powojennych czasów wêdrówkach Polaków osiad³ z matk¹ we Wroc³awiu, ojciec bowiem zgin¹³
w 1940 r. w katastrofie kolejowej. W tym mie�cie ukoñczy³ liceum i w czerwcu 1951 r. dosta³ �wia-
dectwo dojrza³o�ci.

Waha³ siê przy wyborze studiów miêdzy polonistyk¹ a histori¹. Ostatecznie zdecydowa³ siê na
ten ostatni kierunek. Wybra³ seminarium Prof. dr. hab. W. Czapliñskiego. Pracê seminaryjn¹ po�wiê-
ci³ Kandydaturze Albrechta Fryderyka do tronu polskiego. Opublikowa³ j¹ po kilku latach w ZN WSP
w Opolu. Praca magisterska dotyczy³a tej samej epoki i traktowa³a o Opinii polskiej wobec konfliktu
zbrojnego Stefana Batorego z Gdañskiem. Obroni³ j¹ w 1955 r. Studia godzi³ z prac¹ w Bibliotece
Zak³adu im. Ossoliñskich. Znajdowa³ jeszcze czas na publicystykê historyczn¹. W 1955 r. dosta³ siê
na aspiranturê. Przygotowywa³ na niej pracê doktorsk¹ pod kierunkiem swojego Mistrza, pt. Polska
a Prusy Ksi¹¿êce w latach 1601�1611. Obroni³ j¹ w 1960 r. na macierzystej uczelni, uzyskuj¹c wy-
sokie oceny recenzentów: prof. prof. J.A. Gierowskiego (Uniwersytet Wroc³awski) i Karola Górskie-
go (UMK w Toruniu), jednego z najlepszych wspó³czesnych znawców tego regionu. W tym samym
roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z jedn¹ z najzdolniejszych uczennic tego ostatnio wymienionego ba-
dacza, dr Barbar¹ Janiszewsk¹. M³odzi ma³¿onkowie postanowili osiedliæ siê w Opolu, gdzie wraz
z prac¹ na WSP by³a szansa na uzyskanie mieszkania.

Po siedmiu latach F. i B. Mincerowie przenie�li siê do Bydgoszczy, gdzie byli blisko rodziny ¿ony.
W nowym miejscu zamieszkania Dr F. Mincer stosunkowo czêsto zmienia³ pracê, podnosz¹c przy tym
swoje kwalifikacje. Owa chêæ poszerzenia wiedzy wyst¹pi³a zreszt¹ ju¿ w opolskim okresie, gdy je�-
dzi³ na seminarium doktorskie prowadzone we Wroc³awiu przez prof. Stanis³awa Huberta. Teraz
w Bydgoszczy ukoñczy³ studia bibliotekarskie. Kolejno pracowa³ w Pracowni Badañ Regionalnych
Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, a nastêpnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W 1975 r.
dziêki interwencji prof. J. Maciszewskiego uda³o Mu siê prze³amaæ z³¹ opiniê polityczn¹, która ci¹g-
nê³a siê za nim po wyst¹pieniu z SD w 1968 r., co uznane zosta³o wtedy za demonstracjê polityczn¹,
i móg³ wreszcie podj¹æ pracê na WSP, w drugiej niejako swej specjalno�ci � w Zak³adzie Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej. Z ró¿nych przyczyn w 1988 r. B. i F. Mincerowie przenie�li siê do
Zielonej Góry, gdzie znale�li zatrudnienie na WSP. Franciszek Mincer pracowa³ pocz¹tkowo w Za-
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