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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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minarium doktoranckim. Wywo³a³a ¿ywe zainteresowanie. 26 VI 1963 r. odby³a siê obrona pracy dok-
torskiej pt. Sejm w Toruniu z 1626 r. Tak po krakowskim doktoracie J.A. Gierowskiego, pracy magi-
sterskiej J.W. Leszczyñskiego i wspomnianym wy¿ej doktoracie, za wzorem autora Dwóch sejmów

w r. 1652. Studium z dziejów rozk³adu Rzeczypospolitej szlacheckiej i organizatora tego nurtu badaw-
czego Prof. W. Czapliñskiego, zaczê³y siê we Wroc³awiu rozwijaæ studia nad polskim parlamentary-
zmem. Nikt w tym czasie nie przypuszcza³, ¿e stan¹ siê one wizytówk¹ wroc³awskich nowo¿ytników
i mówiæ siê zacznie o �wroc³awskiej szkole prac nad dziejami polskiego parlamentaryzmu�, a J. Se-
redyka � jak ju¿ wspominali�my � rozwinie te studia w Opolu i w rezultacie powstanie �szko³a wro-
c³awsko-opolska�. Ale zanim do tego dosz³o, mia³a miejsce wspomniana obrona. Recenzentami tej
przed³o¿onej pracy byli prof. prof. A. Kersten i J.A. Gierowski. Pierwszy z recenzentów po ukazaniu
genezy tych badañ, wyra�nym podkre�leniu, ¿e �uwa¿a przed³o¿on¹ pracê za w pe³ni odpowiadaj¹c¹
wymogom rozprawy doktorskiej, wyra�nie in plus odbijaj¹c¹ siê od normalnego poziomu prac dok-
torskich�, podnosi³ zarówno jej walory, jak i dostrze¿one usterki. Drugi opiniodawca zauwa¿y³, ¿e
�Autor nie zatrzyma³ siê na ustaleniach swych poprzedników, ale stara³ siê bezpo�rednio oprzeæ na
�ród³ach, by przy ich pomocy odrzuciæ dawne b³êdy i zwróciæ uwagê na sprawy nies³usznie pomija-
ne�. Zwraca³ uwagê na podstawê rozwa¿añ, któr¹ stanowi¹ nie tyle �ród³a drukowane, ile zaczerp-
niête z dzia³ów rêkopisów bibliotek i archiwów. Dodawa³, ¿e �mo¿na przypuszczaæ, i¿ szereg jego
ustaleñ pozostanie trwa³ym dorobkiem nauki historycznej�. Trudno wyobraziæ sobie lepsze recenzje.
Po trzech latach doktorat ten zosta³ opublikowany i, jak stwierdza Jego uczeñ, �praca ta ugruntowa³a
naukow¹ pozycjê m³odego wówczas badacza� (prof. W³odzimierz Kaczorowski).

W 1977 r. Dr Seredyka habilitowa³ siê na Wydziale Filologiczno-Historycznym WSP w Opolu.
Jak zwykle, podstaw¹ by³ ca³y dorobek i praca zatytu³owana Rzeczpospolita w ostatnich latach pa-

nowania Zygmunta III (1629�1632). Zarys wewnêtrznych dziejów politycznych. Ukaza³a siê ona
w 1979 r. Mo¿na by³o bowiem wówczas przyst¹piæ do kolokwium, przedk³adaj¹c maszynopis. By³o
to rozwi¹zanie bardzo dobre, habilitant móg³ bowiem w jej wersji opublikowanej uwzglêdniæ uwagi
recenzentów. S¹dz¹c po z³o¿onych we wstêpie podziêkowaniach, byli nimi: prof. prof. J. Maciszew-
ski i Maurycy Horn oraz doc. dr Henryk Wisner. Nie uda³o mi siê wprawdzie dotrzeæ do materia³ów
obrazuj¹cych przebieg kolokwium ze wzglêdu na biurokratyczne bariery, ale na podstawie ró¿nych
po�rednich informacji wiadomo, ¿e przebieg³o ono i zakoñczy³o siê równie dobrze, jak pokonane ju¿
wcze�niej przeszkody, czyli summa cum laude. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e by³a to monogra-
fia trzech sejmów z koñcowych lat panowania tego pierwszego Wazy na polskim tronie. W ten spo-
sób dope³niona zosta³a docentura, któr¹ otrzyma³ w 1968 r. Pó�niejsze etapy kariery na WSP to pro-
fesura nadzwyczajna w 1981 r. i uzwyczajnienie w 1991 r. Bêd¹c jeszcze w s³u¿bie czynnej, doczeka³
siê powo³ania na miejsce WSP Uniwersytetu Opolskiego (1994). Na emeryturê przeszed³ dopiero
w 2002 r. Pozostawi³ trwa³y �lad w ¿yciu swojej uczelni. Pe³ni³ w niej wiele funkcji, od kierownika
Studium dla Pracuj¹cych, poprzez trzykrotne kierowanie, na stanowisku dyrektora, Instytutem Histo-
rii (w latach 1971�1974, 1977�1979 i 1988�1990), po urz¹d rektora (ju¿ w latach 1968�1972). By³
te¿ kilkakrotnie nominowany na funkcje kierownicze mniejszych jednostek organizacyjnych (kierow-
nika Katedry Historii Polski (1970�1971), Zak³adu Historii Nowo¿ytnej (1974�1981), Historii Par-
lamentaryzmu (1997�2002) czy wreszcie Zespo³u Miêdzyresortowego Badañ nad Parlamentaryzmem
Staropolskim na tle porównawczym (1980�1985).

Ten nurt zainteresowañ zapocz¹tkowany prac¹ doktorsk¹ by³ w dalszej twórczo�ci Prof. Seredy-
ki bardzo mocno reprezentowany. By³ chyba jednym z najp³odniejszych badaczy dziejów polskiego
sejmu. Po�wiêca³ mu nie tylko ksi¹¿ki, ale i wiêksze studia, referaty i artyku³y. Pamiêtam, jakie wra-
¿enie na s³uchaczach wywar³ Jego referat o urzêdzie marsza³ka sejmu wyg³oszony w Poznaniu. Bi-
bliografia Jego prac liczy ponad 120 pozycji, w tym bardzo du¿o monografii i obszerniejszych stu-
diów o fungowaniu polskiego sejmu i ca³ego systemu parlamentarnego. St¹d pewnym zaskoczeniem
by³a praca zatytu³owana Ksiê¿niczka i chudopacho³ek. Zofia z Radziwi³³ów Dorohostajska � Stani-

s³aw Tymiñski (Opole 1995). Okaza³o siê, ¿e Autor równie swobodnie porusza siê po obyczajowo�ci
staropolskiej, jak i ró¿nych okresach polskiego parlamentaryzmu.

Na mnie najwiêksze wra¿enie wywar³ artyku³ traktuj¹cy o twórczo�ci prof. M. Horna, w którym
w³¹czy³ siê On do sporu dwóch nie¿yj¹cych ju¿ badaczy, a mianowicie tego profesora WSP w Opolu
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i swojego Mistrza Prof. W. Czapliñskiego na temat najazdów tatarskich w pierwszej æwierci XVII w.,
w którym racjê przyznaje opolaninowi.

Nêkany ciê¿kimi chorobami, które znosi³ bardzo dzielnie, nie przerywaj¹c swych prac, nie do-
czeka³ ju¿ Jubileuszowej Ksiêgi, któr¹ na 80. urodziny przygotowywali Jego uczniowie, przyjaciele
i pracownicy naukowi z wielu o�rodków.

Prof. dr hab. Jan Seredyka zmar³ 16 VIII 2008 r. i pochowany zosta³ w mie�cie, z którym zwi¹za-
ny by³ od pierwszych powojennych dni. Okres wakacji sprawi³, ¿e wielu Jego przyjació³, znajomych,
uczniów i przedstawicieli m³odzie¿y akademickiej nie przysz³o oddaæ Mu ostatniej przys³ugi i po¿e-
gnaæ Go. Do nich ja te¿ nale¿ê i czyniê to teraz.
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