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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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k³adzie Historii Polski i Powszechnej do XVIII wieku, a pó�niej kierowa³ Zak³adem Historii Staro-
¿ytnej i �redniowiecznej.

W 1991 r. habilitowa³ siê na macierzystym Wydziale Nauk Pedagogicznych i Historycznych Uni-
wersytetu Wroc³awskiego na podstawie dorobku i pracy pt. Dzieje Bydgoszczy do r. 1806. Obok prof.
prof. Jerzego Wojtowicza (UMK, Toruñ) i Jerzego Topolskiego (UAM, Poznañ) znalaz³em siê w�ród
recenzentów. By³em pe³en uznania dla Jego bardzo du¿ych osi¹gniêæ badawczych i wyra�nie wystê-
puj¹cych w nich dwóch nurtów: z zakresu historii, g³ównie szlacheckiej Rzeczypospolitej, Prus Ksi¹-
¿êcych i �l¹ska, oraz bibliotekoznawstwa. W obu tych dziedzinach móg³ siê habilitowaæ. Jest oczy-
wiste, ¿e dr F. Mincer znacz¹co pog³êbi³ nasz¹ wiedzê o czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej,
zw³aszcza o urzêdzie hetmañskim, w³¹czaj¹c siê do dyskusji, która toczy³a siê o nim w powojennej
historiografii, a przede wszystkim o stosunkach Rzeczypospolitej z Prusami Ksi¹¿êcymi. Tak samo
wysoko ceniæ nale¿y Jego prace po�wiêcone ksi¹¿ce, historii bibliotek i polityce bibliotecznej, czyli
zagadnieniom, którymi zajmuje siê bibliotekoznawstwo. Znany te¿ by³ jako edytor �róde³, wydaj¹c
m.in. wspólnie z E. Galos, pod red. W. Czapliñskiego, pamiêtnik Vorbek-Lettowa, lekarza W³adys³a-
wa IV (Wroc³aw 1968).

Jego zainteresowania naukowe dawa³y o sobie znaæ tak¿e na krajowych i miêdzynarodowych spo-
tkaniach i konferencjach. Bra³ w nich ¿ywy udzia³. Do tego ¿ycia naukowego stara³ siê te¿ przygoto-
waæ m³odsze pokolenia, opiekuj¹c siê studenckimi ko³ami o ró¿nych kierunkach zainteresowañ.

W trakcie pracy na wy¿szych uczelniach wychowa³ i wykszta³ci³ blisko 250 magistrów i dwóch
doktorów. Doczeka³ siê te¿ piêknego jubileuszu, który zorganizowali uczniowie, wspó³pracownicy
i przyjaciele z okazji 70. rocznicy urodzin, wydaj¹c okoliczno�ciow¹ ksiêgê, zatytu³owan¹ W s³u¿bie

ksi¹¿ki (pod red. Zdzis³awa Kropid³owskiego, Bydgoszcz 2002).
Prof. dr hab. Franciszek Mincer zmar³ 3 VIII 2007 r. w Bydgoszczy. Odprowadzali Go krewni,

przyjaciele i m³odzie¿.

JAN SEREDYKA (8 X 1928�16 VIII 2008)

Jan Seredyka nale¿a³ do grupy najstarszych wiekiem uczniów Prof. W. Czapliñskiego. Mo¿e naj-
mocniej odczu³ skutki wojny. Lata 1941�1944 spêdzi³ na pracach przymusowych w stoczni rzecznej
w Piñsku. Po wojnie osiad³ z rodzicami w Opolu. W tym mie�cie w 1949 r. zda³ maturê i podj¹³ stu-
dia historyczne na Uniwersytecie Wroc³awskim. By³y one, tak jak obecnie, dwustopniowe, choæ pierw-
szy stopieñ nie koñczy³ siê ¿adnym tytu³em. Dawa³ jednak uprawnienia do pracy w szkolnictwie. Je-
szcze przed ukoñczeniem pierwszego stopnia przyj¹³ w 1951 r. posadê nauczyciela w Technikum
Mechaniczno-Elektrycznym w Opolu. Pracowa³ te¿ w innych szko³ach �rednich w tym mie�cie. Po-
stanowi³ jednak skoñczyæ studia magisterskie. Rozpocz¹³ je w 1955 r. i poprosi³ o przyjêcie na semi-
narium Prof. W. Czapliñskiego. Musia³ ulec urokowi tego uczonego, pe³nego g³êbokiej wiedzy i jak-
¿e �wietnie w³adaj¹cego jêzykiem polskim, a z drugiej strony przecie¿ pocz¹tki wychowania zdoby³
w okresie miêdzywojennym i by³ zapewne pod silnym wp³ywem obrazu XVII stulecia autorstwa Lu-
dwika Kubali, a utrwalonego w Trylogii H. Sienkiewicza. W tej sytuacji wybór tematu nie by³ rzecz¹
przypadku. 17 XI 1958 r. przed³o¿y³ pracê pt. Stosunki ukraiñsko-rosyjskie w latach 1648�1651. Jej
recenzent, wówczas docent J.A. Gierowski, napisa³, ¿e jest ona bardzo sumiennie i starannie przygo-
towana przez Autora, który wykorzysta³ niemal wszystkie dostêpne mu wydane materia³y i literaturê.
Da³ te¿ dok³adny obraz stosunków rosyjsko-kozackich w badanym okresie. Z kolei Promotor podkre�la³
trudno�ci, które J. Seredyka musia³ pokonaæ. Studiowa³ bowiem w trybie eksternistycznym, doje¿-
d¿a³ na zajêcia z Opola, a korzysta³ te¿ z bibliotek i archiwów warszawskich. Przy tych jednobrzmi¹-
cych opiniach nie dziwi nas ocena bardzo dobra. Praca ta, po przypuszczalnym pog³êbieniu kweren-
dy, sta³a siê podstaw¹ trzech kolejnych studiów. Do tego zagadnienia powraca³ zreszt¹ niejeden raz.

Nieca³y rok po ukoñczeniu studiów, dziêki poparciu swojego Mistrza, zosta³ zatrudniony na WSP
w Opolu, gdzie w³a�nie organizowano studia historyczne. Musia³a Mu, jak zreszt¹ wszystkim, którzy
zetknêli siê z Profesorem, g³êboko zapa�æ w serce Jego dewiza o dobrym nauczycielu akademickim,
którym mo¿e byæ tylko ten, kto prowadzi intensywne badania naukowe. St¹d najbli¿sze lata po�wiê-
ci³ na kwerendê i pierwsz¹ wersjê pracy doktorskiej. Zgodnie ze zwyczajem zaprezentowa³ j¹ na se-
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