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Prof. dr hab. Benon Miœkiewicz (1930-2008)*

Urodzi³ siê 27 maja 1930 roku w rodzinie Stanis³awy z domu Olkiewicz i Stanis³awa, oficera Wojska Polskiego s³u¿¹cego wtedy w 78 pu³ku piechoty w Baranowiczach. Wojna spowodowa³a, ¿e rodzina Miœkiewiczów musia³a opuœciæ dom rodzinny,
ojciec znalaz³ siê w niewoli. Pani¹ Miœkiewiczow¹ i dwóch synów przygarnê³a
rodzina w Inowroc³awiu. Mimo m³odego wieku, przepisy okupacyjne zmusi³y m³odego Benona do podjêcia pracy, pocz¹tkowo w niemieckim gospodarstwie rolnym
a potem w fabryce „Waldemar und Major” w Inowroc³awiu.
Po wyzwoleniu w dalszym ci¹gu pracowa³, tym razem w Starostwie Powiatowym
w Inowroc³awiu jako goniec i stra¿nik. By³ jednym z pierwszych, który zapisa³ siê do
Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowroc³awiu. W 1950 roku, po
pomyœlnie zdanym egzaminie maturalnym, ukoñczy³ je. W tym samym roku rozpocz¹³ studia historyczne na Uniwersytecie Poznañskim. U progu swej uniwersyteckiej
kariery Benon Miœkiewicz mia³ szczêœcie trafiæ pod skrzyd³a profesora Gerarda
Labudy, który sta³ siê na d³ugie lata jego przewodnikiem. To za jego namow¹ podj¹³
równoleg³e studia archeologiczne. ¯ycie zmusza³o B. Miœkiewicza do ³¹czenia nauki
z prac¹. Pod koniec nauki w liceum pracowa³ jako nauczyciel w Szkole Przemys³owej
w Inowroc³awiu, a w czasie studiów od 1951 roku jako wyk³adowca w Studium
Wojskowym Uniwersytetu. W 1955 roku zakoñczy³ studia archeologiczne na poziomie absolutorium, a historyczne egzaminem magisterskim, w czasie którego broni³
pracy pt. Obrona polskiej granicy zachodniej w okresie wczesnofeudalnym. Jak siê
* Tekst ten powsta³ dla przygotowywanej do druki publikacji pt. Wybitni historycy Wielkopolski, pod
red. J. Strzelczyka.
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zdaje praca ta stanowi³a po³¹czenie dwóch pól zainteresowañ przysz³ego badacza.
Pierwsze to epoka feudalna, do której póŸniejszy profesor przywi¹zywa³ ogromn¹
wagê, oraz drugie, którym by³y dzieje militarne Polski. Miar¹ docenienia autentycznych zainteresowañ naukowych jeszcze studenta B. Miœkiewicza by³o zaproponowanie mu jeszcze pod koniec studiów (7 lutego 1955) etatu wyk³adowcy w studium
historii, a 1 wrzeœnia 1955 roku asystenta w Katedrze Historii Polski Feudalnej,
kierowanej wtedy przez profesora Gerarda Labudê.
Dnia 10 wrzeœnia 1954 roku, a wiêc jako student, zawiera zwi¹zek ma³¿eñski
z Alina Jankowsk¹, ówczesna studentk¹ germanistyki. Fakt ten spowodowa³, ¿e
m³ody asystent musia³ dzieliæ swój czas miêdzy prac¹ zawodow¹, ¿yciem rodzinnym
(w 1955 rodzi siê pierwsza z czterech córek, Anna), a koniecznoœci¹ dodatkowej
pracy zawodowej, któr¹ kontynuowa³ w Studium Wojskowym Uniwersytetu a potem
w takim samym studium, ale w Wy¿szej Szkole Wychowania Fizycznego. Jakby tego
by³o ma³o od 1955 roku na po³owie etatu równie¿ pracuje w Wielkopolskim
Muzeum Wojskowym. Te rozliczne obowi¹zki nie spowolni³y jednak rozwoju naukowego. W 1957 roku opublikowa³ sw¹ pracê Machiny wojenne i przyrz¹dy oblê¿nicze polskiego wojska wczesnoœredniowiecznego („Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 3/4/1957), która zapocz¹tkowa³a niezmiernie bogat¹ bibliografiê dorobku
naukowego. Ta pierwsza publikacja mia³a byæ zapowiedzi¹ kierunku dalszych badañ
skupiaj¹cych siê na polskich si³ach zbrojnych w okresie œredniowiecza. Konsekwencja m³odego pracownika, ale i jego promotora, spowodowa³a, ¿e ju¿ 3 grudnia 1959 roku B. Miœkiewicz przed³o¿y³ rozprawê doktorska pt. Studia nad obron¹ polskiej
granicy zachodniej w okresie wczesnofeudalnym i z powodzeniem j¹ obroni³. Jest
niezmiernie charakterystycznym fakt, ¿e m³ody badacz nie straci³ tempa swego
rozwoju naukowego, bowiem niemal¿e równo po piêciu latach, 14 grudnia 1964
odby³o siê kolokwium habilitacyjne, którego podstaw¹ by³a rozprawa Rozwój sta³ych
punktów oporu w Polsce do po³owy XV wieku. By³a to pierwsza w polskiej historiografii synteza powstania i przemian dzie³ fortyfikacyjnych budowanych na terenie
ziem polskich w œredniowieczu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mimo up³ywu lat i sporej ju¿
iloœci literatury tematu praca B. Miœkiewicza w dalszym ci¹gu nie straci³a na aktualnoœci, a autorzy zajmuj¹cy siê tym tematem odnosz¹ siê do niej z wielk¹ atencj¹.
Krótko po tym awansie naukowym nast¹pi³ równie¿ awans w strukturze organizacyjnej Instytutu. Wyrazem du¿ego zaufania ze strony w³adz Instytutu Historii by³o
mianowanie m³odego przecie¿ naukowca na kierownika Zak³adu Historii Polski
Œredniowiecznej. Warto jednak podkreœliæ, ¿e to swoiste zaszeregowanie nie spowodowa³o skupienia siê na jednej dziedzinie badañ naukowych.
Wa¿nym polem aktywnoœci naukowej Profesora by³y prace poœwiêcone metodyce i metodologii badañ historycznych, które póŸniej zosta³y jeszcze dodatkowo
rozwiniête o metodykê badañ historyczno-wojskowych. Niew¹tpliwie ogromny wp³yw
na te badania mia³ kolega instytutowy, prof. Jerzy Topolski, który prowadzi³ wtedy

Prof. dr hab. Benon Miœkiewicz (1930-2008)

11

daleko posuniête prace nad nowym ujêciem metodologii historii1. W 1963 roku
zosta³a opublikowana pierwsza wersja Wstêpu do badañ historycznych, a w nastêpnych latach by³ kilkanaœcie razy wznawiany, ostatni raz pod nieco zmienionym
tytu³em Wprowadzenie do badañ historycznych (Poznañ 1993), co najlepiej œwiadczy,
¿e Profesor ci¹gle ten tekst poprawia³ i uzupe³nia³. Dziêki temu skryptowi Poznañ sta³
siê jednym z kilku oœrodków, w którym ten szczególnie wa¿ny dla studentów pierwszego roku przedmiot by³ celem badañ. Warto podkreœliæ, ¿e B. Miœkiewicz znalaz³
nieco inny sposób na prowadzenie tego przedmiotu. Szczególny nacisk po³o¿y³ on na
techniczn¹, warsztatow¹ stronê tego zagadnienia. Prowadzone wtedy przez ca³y rok
zajêcia dawa³y znakomity fundament warsztatowy m³odym adeptom nauki historycznej i gdy przystêpowali oni do pisania prac kontrolnych, proseminaryjnych czy
wreszcie magisterskiej nie mieli ¿adnych problemów z szukaniem i opracowaniem
Ÿróde³, czytaniem literatury naukowej czy wreszcie zrobieniem przypisu. Z perspektywy wielu lat i doœwiadczenia prowadzenia tego przedmiotu nale¿y stwierdziæ,
¿e Profesor konstruuj¹c w ten sposób swój podrêcznik mia³ racjê. Uk³ad programu
studiów historycznych powoduje, ¿e obecnie student historii, który nie opanuje
tajników warsztatu na pierwszym roku nie ma szans, aby póŸniej te braki nadrobiæ.
Wówczas docent B. Miœkiewicz nie poprzestawa³ na cytowanym ju¿ podrêczniku,
bowiem Jego uwaga by³a skierowana na szersze spektrum dydaktyki szko³y wy¿szej,
ze szczególnym uwzglêdnieniem studiów historycznych. Z pewnoœci¹ pok³osiem
podrêcznika ze Wstêpu... by³ artyku³ z pozoru drobny ale merytorycznie wa¿ny
traktuj¹cy o sprawach dydaktyki i wychowania na I roku studiów2. Pozornie tylko
temat ten siê zdezaktualizowa³, bowiem obserwacje i doœwiadczenie wskazuj¹, ¿e
w dalszym ci¹gu m³odzie¿ rozpoczynaj¹ca studia musi pokonaæ wiele barier i w momencie, w którym pozostaje sama mo¿e pope³niæ bardzo wiele b³êdów, które mog¹
skrzywiæ czasami bardzo ambitne plany3. Bior¹c pod uwagê, ¿e Profesor poœwiêci³
temu zagadnieniu kilka swoich publikacji nale¿y s¹dziæ, ¿e problem ten w latach
szeœædziesi¹tych XX stulecia by³ tak samo aktualny jak dzisiaj. Tak jak intryguj¹cy
by³ dla Profesora pocz¹tek studiów, tak równie¿ ich zakoñczenie, czyli praca magisterska, znajdowa³o miejsce w jego twórczoœci naukowej. Co ciekawe pierwsze
publikacje z tej problematyki dotyczy³y studiów zaocznych, wtedy nazywanych
studiami dla pracuj¹cych. Stosunkowo m³ody jeszcze badacz, a przede wszystkim
dydaktyk, zdawa³ sobie sprawê, ¿e studenci studiuj¹cy w tym trybie maj¹ do pokonania o wiele wiêcej barier ni¿ studenci studiów dziennych. Wtedy, a dotyczy to lat
1

Pierwsze wydanie Metodologii historii Jerzego Topolskiego ukaza³o siê w 1968 roku.
B. Miœkiewicz, Sprawy dydaktyki i wychowania na I roku studiów, „¯ycie Szko³y Wy¿szej”,
10/1963, s. 29-39.
3 Zapewne brak takiego oddzia³ywania wychowawczego powoduje, ¿e studentów pierwszych lat
dotykaj¹ wszystkie z³e doœwiadczenia cywilizacyjne np. narkotyki. M³odzi ludzie czêsto oddaleni od
swych rodzinnych œrodowisk, pozostawieni sami sobie popadaj¹ w konflikt z obyczajami, a co gorsze
z prawem.
2
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szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX wieku zdecydowan¹ wiêkszoœæ na tego typu
studiach stanowili ludzie na co dzieñ pracuj¹cy i maj¹cy niejednokrotnie spor¹
przerwê w nauce. Oni rzeczywiœcie potrzebowali wskazówek jak studiowaæ i wreszcie jak napisaæ pracê magistersk¹4 . Mimo up³ywu lat, a mo¿e w³aœnie dlatego,
Profesor wraca³ do problemów metodycznych zwi¹zanych z pisaniem prac magisterskich i doktorskich. Ogromne doœwiadczenie zdobyte przez kilkadziesi¹t lat pracy
dawa³o mu podstawê do tworzenia takich poradników czy te¿ przewodników. Wymieniæ tu trzeba Pracê licencjack¹ i magistersk¹ na studium historii5 oraz Pracê
doktorsk¹ na kierunkach historycznych. Przewodnik metodyczny (Toruñ 2006).
Z racji swoich podstawowych zainteresowañ powa¿n¹ czêœæ aktywnoœci naukowej skierowa³ Profesor na badania historyczno-wojskowe, a szczególnie na ich
metodologiczny aspekt. Z czasem Zak³ad Historii Wojskowej, stworzony przez
Profesora, wyrós³ na wiod¹ca w tej dziedzinie placówkê w kraju. Jak to ju¿ zaznaczaliœmy zainteresowania te pojawi³y siê znacznie wczeœniej. Ju¿ w 1961 roku
zosta³ opublikowany artyku³ O metodyce badañ historyczno-wojskowych (Poznañ
1961). Pok³osiem tego artyku³u by³a z pewnoœci¹ konferencja metodyczna zorganizowana w 1965 roku, której zaczynem do dyskusji by³ referat B. Miœkiewicza
Próba charakterystyki rozwoju badañ historyczno-wojskowych w Polsce6. Konferencja ta da³a pocz¹tek zwyczajowi systematycznego spotykania siê œrodowiska
polskich historyków wojskowych, który trwa do dnia dzisiejszego. Zawsze na tych
spotkaniach ze szczególn¹ uwaga wys³uchiwano tego, co w dziedzinie badañ historyczno-wojskowych ma do powiedzenia prof. B. Miœkiewicz. W tym samym roku
ukazuje siê rozprawa O kierunek dalszego rozwoju nauki historyczno-wojskowej7.
W tym czasie obserwowaæ by³o mo¿na proces krystalizowania siê œrodowiska historyczno-wojskowego. B. Miœkiewicz by³ niew¹tpliwym autorytetem dla tego œrodowiska, które z roku na rok powiêksza³o swoje szeregi. Zas³ugi a tak¿e potencja³
B. Miœkiewicza na polu badañ historyczno-wojskowych dostrze¿ono ju¿ wczeœniej,
gdy w³adze Instytutu Historii zdecydowa³y o utworzeniu Zak³adu Historii Wojskowej. Mia³o to miejsce w 1969 roku i od tej pory placówka ta pe³ni³a rolê wiod¹cej
nie tylko wœród uczelni cywilnych, ale tak¿e wojskowych. Niew¹tpliwie by³o to
zas³ug¹ B. Miœkiewicza, który od 1968 roku pe³ni³ urz¹d prorektora Uniwersytetu,
a od 1970 roku by³ ju¿ profesorem nadzwyczajnym. Warto dodaæ, ¿e dziêki bardzo
4 B. Miœkiewicz, Praca magisterska na kierunkach humanistycznych studiów dla pracuj¹cych,
„Wskazówki metodyczne”, Poznañ 1967, ss. 55; Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej na studiach
zaocznych historii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Historia” Nr 7,
Poznañ 1967, s. 76-84.
5 Miêdzy histori¹ a edukacj¹ historyczn¹, pod red. V. Julkowskiej, Poznañ 2003, s. 299-304.
6 Referat ten opublikowany zosta³ w „Materia³ach z Konferencji Naukowej Historyków Wojskowych w Poznaniu, poœwiêconej problematyce metodologicznej w rozwoju polskiej historiografii
wojskowej”, Poznañ 1966, s. 5-41.
7 „Studia Metodologiczne”, t. I, Poznañ 1965, s. 73-89.

Prof. dr hab. Benon Miœkiewicz (1930-2008)

13

œcis³ej wspó³pracy Profesora i Zak³adu z Wojskowym Instytutem Historycznym
w Warszawie, w którym przez d³ugie lata Profesor by³ przewodnicz¹cym Rady
Naukowej, badania nad militarn¹ przesz³oœci¹ tak w skali krajowej, jak i powszechnej
nabra³y innej dynamiki. W 1976 roku powstaje tekst Programu rozwoju nauki historyczno-wojskowej w Polsce. Z jednej strony stanowi³ on nakreœlenie stanu aktualnego
tej dziedziny badania historycznego, a z drugiej wyznacza³ nowe kierunki. Warto
podkreœliæ, ¿e wiele z nich w dalszym ci¹gu czeka na swych autorów, tym samym nie
traci na aktualnoœci. W 2001 roku nak³adem Instytutu Historii UAM ukazuje siê
Wprowadzenie do badañ historyczno-wojskowych (Poznañ 2001), a w 2006 roku
wraca raz jeszcze do tego problemu i tworzy syntezê Badania historyczno-wojskowe.
Przedmiot, podstawy badawcze, metodyka (Poznañ 2006), która przybiera wymiar
podrêcznika akademickiego. Obie prace powsta³y niejako na zamówienie Zak³adu
Historii Wojskowej UAM, który realizowa³ niezwykle ciep³o przyjêt¹ przez studentów specjalnoœæ Historia wojskowoœci, zdawano sobie bowiem sprawê, ¿e nikt
lepiej jak Profesor nie potrafi tych zagadnieñ przedstawiæ.
Z czasem pojawi³ siê nowy problem badawczy – polska historiografia wojskowa.
Jego prekursorem by³ w³aœnie prof. B. Miœkiewicz, a za jego spraw¹ oœrodek poznañski wyrasta na koordynatora tych badañ. W 1975 roku ukazuje siê pierwszy numer
„Studiów z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, które za spraw¹ Profesora s¹
realizowane do dnia dzisiejszego. Zgodnie z przyjêtym tytu³em artyku³y tam zamieszczane traktuj¹ o etapach rozwoju polskiej historiografii historyczno-wojskowej,
a przede wszystkim przybli¿aj¹ wspó³czesnym polskich historyków wojskowych i ich
dzie³a. Ukoronowaniem tych prac staje siê monografia Polska historiografia wojskowa. Próba analizy i syntezy8. Jako pierwszy Profesor podj¹³ siê próby przedstawienia ludzi, którzy w przesz³oœci trudnili siê w swej pracy naukowej elementami
historii wojskowoœci. Warto dodaæ, ¿e nie zawsze byli to zawodowi historycy i wojskowi. W pracy tej znajdujemy pierwsz¹ próbê systematyki i chronologii tego problemu w polskiej historiografii. Przy tej okazji warto wspomnieæ, ¿e problematyka
historiografii wojskowej by³a od lat przedmiotem zainteresowañ naukowych, ale te¿
dydaktycznych Profesora. Pod Jego kierunkiem powsta³o kilkanaœcie prac magisterskich, których autorzy podejmowali siê próby przedstawienia autorów paraj¹cych
siê histori¹ wojskow¹. Jednoczeœnie w sobie charakterystyczny sposób problematyka
polskiej historiografii wojskowej by³a „obudowana” przez B. Miœkiewicza opraw¹
metodologiczn¹. Wyrazem takiego postêpowania by³ artyku³ Z za³o¿eñ metodologicznych studiów nad dziejami polskiej historiografii wojskowej9. Za sprawa Profesora badania nad polsk¹ historiografi¹ wojskow¹ sta³y siê „specjalnoœci¹” Zak³adu
Historii Wojskowej UAM. W kolejnych numerach „Studiów...” pracownicy tego
8 B. Miœkiewicz, Polska historiografia wojskowa. Próba analizy i syntezy, Poznañ 1996, ss. 441;
II wydanie Toruñ 2003.
9 „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, t. I, Poznañ 1975, s. 15-34.
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Zak³adu prezentuj¹ nie tylko sylwetki polskich historyków wojskowoœci, ale przede
wszystkim charakteryzuj¹ ich dorobek. Oczywiœcie celem jest pokazanie wszystkich
zajmuj¹cych siê histori¹ wojskowoœci w dalekiej i bliskiej przesz³oœci.
Zasadniczym kierunkiem prowadzonych przez Profesora badañ by³a historia
wojskowoœci. Pocz¹wszy od pierwszego artyku³u Machiny wojenne i przyrz¹dy
oblê¿nicze polskiego wojska wczesnoœredniowiecznego opublikowanego w 1964 roku
do ostatniej monografii Wielkopolska w dziejach orê¿a polskiego (X-XX wiek), która
ukaza³a siê drukiem w czerwcu 2008 roku ca³y czas by³ wierny tej problematyce.
W zasadzie Profesor skupia³ siê na œredniowieczu, ale nie obce Mu by³y problemy
polskich si³ zbrojnych w czasach nowo¿ytnych czy wspó³czesnych. Praca Wojsko
Polskie w XX wieku. Zwyciêstwa i niepowodzenia bohaterskiego ¿o³nierza polskiego
opublikowana w Poznaniu w 2006 roku jest tego najlepszym dowodem. Fakt takiego
swobodnego poruszania siê w czasie i przestrzeni badañ historyczno-wojskowych by³
potwierdzeniem tezy, któr¹ wyznawa³, ¿e historia wojskowoœci jest tak¹ dziedzin¹,
w której trudno zasklepiæ siê ze swymi badaniami na jednym wycinku. Profesor
podkreœla³ zawsze, ¿e badania przesz³oœci militarnej wymagaj¹ od badacza dodatkowo zainteresowañ interdyscyplinarnych. Jak siê zdaje za³o¿enie to nie jest
dzisiaj charakterystyczne tylko do badañ historyczno-wojskowych. Interdyscyplinarnoœæ jest cech¹ badañ naukowych we wszystkich dziedzinach nauki.
W œrodowisku historyków wojskowoœci mia³ Pan Profesor miejsce Mistrza.
Wszyscy wiedzieli ile mu zawdziêczaj¹, bo to jego prace tworzy³y dziedzinê badañ
naukowych, która konsekwentnie torowa³a sobie drogê w nauce historycznej.
Szczególne miejsce w badaniach naukowych profesora B. Miœkiewicza zajmowa³o Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. By³a to poniek¹d prywatna sprawa
Profesora. Ojciec Jego by³ uczestnikiem tego narodowego zrywu. Mimo ¿e Profesor
nigdy tego nie mówi³, to mo¿na by³o odnosiæ wra¿enie, ¿e tym sposobem chce sp³aciæ
swoisty d³ug wdziêcznoœci i podziwu dla postawy Ojca. Pierwsza praca powsta³a
w 1965 roku ³¹czy doœwiadczenie z pracy muzealnika i badacza przesz³oœci10. Jednak¿e g³ówne zainteresowanie w przybli¿aniu wiedzy o tym tak wa¿nym dla Wielkopolski i ca³ego kraju wydarzeniu skierowane by³y na próbê odtworzenia dzia³añ
zbrojnych, tak ró¿norodnych i prowadzonych w skomplikowanym tle politycznym.
Po raz pierwszy problem ten pojawi³ siê w zbiorowym opracowaniu pod redakcj¹
Z. Grota w 1968 roku11. Równo dziesiêæ lat póŸniej powróci do tematu czynu
zbrojnego, ale popartego gruntownymi badaniami archiwalnymi i literaturowymi.
Monografia ukaza³a siê w bardzo bogatej edytorsko formie. Tekst wzbogaci³y liczne
zdjêcia, szkice, plany i mapy. Na d³ugie lata tekst ten stanowi³ podstawê do analizy
10

B. Miœkiewicz, Pami¹tki Powstania Wielkopolskiego w zbiornicach muzealnych, w zb.: Pomnik
Powstañców Wielkopolskich 1918/1919 w Poznaniu, pod red. W. Jakóbczyka, Poznañ 1965, s. 73-89.
11 B. Miœkiewicz, Czyn zbrojny Powstania Wielkopolskiego, w zb.: Powstanie Wielkopolskie
1918-1919, pod red, Z. Grota, Poznañ 1968, s. 149-296.
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dzia³añ zbrojnych realizowanych w czasie Powstania. O aktualnoœci tej pracy œwiadczy³ najlepiej fakt, ¿e w 1988 roku ukaza³o siê jej trzecie wydanie12. PóŸniej w kilku
ju¿ mniejszych tekstach B. Miœkiewicz wraca³ do tego tematu, zawsze jednak wskazuj¹c na szczegó³y, które umyka³y innym badaczom. Postaæ Profesora i jego badania
nad powstaniem wielkopolskim 1918/1919 patronowa³a historykom skupionym wokó³
tzw. „seminarium koœciañskiego”, czyli Ogólnopolskiego Seminarium Historyków
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, które zajmowa³o siê ju¿ od d³u¿szego czasu
badaniami powstania. Bezpoœrednia czy poœrednia obecnoœæ wœród nich, a szczególnie wskazówki metodologiczne by³y istotnym zaczynem do dalszych pog³êbionych badañ.
Aktywnoœæ naukowa Profesora by³a porównywalna z aktywnoœci¹ na rzecz
Uniwersytetu. Po dwóch kadencjach bycia prorektorem, w 1972 rozpocz¹³ urzêdowanie na stanowisku rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. By³ jak
dotychczas najd³u¿ej urzêduj¹cym rektorem UAM. Stanowisko to wykorzystywa³,
w dobrym tego s³owa znaczeniu, na wielu polach. Jednym z nich by³a idea rozbudowy
uczelni. To w³aœnie Profesor jest autorem budowy nowego kampusu na Morasku.
Wtedy pomys³ mia³ wiêcej przeciwników ni¿ gor¹cych zwolenników. Wydawa³o siê
niedorzecznym „wyrzucanie” Uniwersytetu poza miasto. Pami¹tkowy kamieñ, materialny dowód powstania tej idei bardzo d³ugo sta³ samotnie w szczerym polu, by
dopiero po wielu latach „obrosn¹æ” nowoczesnymi obiektami dydaktycznymi, których zazdroœci nam wielu w kraju i za granic¹. Czas urzêdowania i kontakt z nowymi
problemami zaowocowa³ równie¿ publikacjami. B. Miœkiewicz jak ma³o kto potrafi³
wykorzystaæ nowe okolicznoœci, by móc twórczo podejœæ do wielu problemów szkolnictwa wy¿szego. Robi³ to póŸniej, gdy w latach 1982-1987 by³ Ministrem Nauki,
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki.
W 1977 roku ukaza³a siê praca Uniwersytet Poznañski. Przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ, przysz³oœæ (Poznañ 1977), w której autor umiejêtnie po³¹czy³ doœwiadczenia
historyka-badacza i przedstawiciela w³adzy uniwersyteckiej. Problem ten zosta³ podjêty raz jeszcze w 1989 roku w obszernej monografii Uniwersytet im. A. Mickiewicza
1919-1989 (Poznañ 1989) wydanej na siedemdziesiêciolecie Uczelni.
Jednak koniecznoœæ podejmowania problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem
uczelni oraz ca³ego szkolnictwa wy¿szego spowodowa³a, ¿e w bibliografii za te lata
znajdujemy szereg mniejszych i wiêkszych tekstów teoretycznych. Dla przyk³adu
podaje kilka z nich: Niektóre problemy szkolnictwa wy¿szego (Poznañ 1973), Nowoczesna uczelnia humanistyczna – kilka propozycji (Warszawa 1974), Z problematyki
szkolnictwa wy¿szego. Dydaktyka i wychowanie, kszta³cenie kadr, organizacja. Wybór prac (Poznañ 1980). W 2003 roku wróci³ jeszcze raz do tej problematyki, aby po
12

A. Czubiñski, Z. Grot, B. Miœkiewicz, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Zarys dziejów, Warszawa-Poznañ 1978, s. 144-369; wyd. III, Warszawa-Poznañ 1988.
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latach pokazaæ obraz polskiego szkolnictwa wy¿szego w okresie 1981-1987, a wiêc
w latach wielkiego prze³omu i czasie, w którym on sam pe³ni³ urz¹d ministra13.
B. Miœkiewicz obok pracy naukowej i dydaktycznej mia³ jeszcze jedn¹ pasjê
– polowania. Ozdob¹ Jego domu by³ tzw. salon myœliwski z licznymi trofeami, ale
i na tym polu potrafi³ wykorzystaæ swe umiejêtnoœci badacza. Spod jego pióra wysz³y
monografie kilku kó³ ³owieckich14, a tak¿e próba historycznego spojrzenia na ten
problem15.
Efektem niezwyk³ej aktywnoœci naukowej, publikacyjnej i dydaktycznej prof.
B. Miœkiewicza jest ponad szeœæset prac, a w tym kilkanaœcie samodzielnych ksi¹¿ek
oraz kilkudziesiêciu doktorów i kilkuset magistrów. W dorobku Profesora uderza
niezwykle du¿a iloœæ recenzji. Œwiadczy to o tym, ¿e niezwykle uwa¿nie œledzi³
postêpy innych i podejmowa³ dyskusjê. Byæ mo¿e jest to niewiele znacz¹cy szczegó³,
ale Profesor przechowywa³ wszystkie recenzje prac magisterskich. Przytaczam ten
fakt, albowiem myœlê, ¿e niezwykle ma³o jest jemu podobnych.
Profesor kocha³ zajêcia ze studentami, zarówno wyk³ady, jak i seminaria. Studenci doceniali to i licznie zapisywali siê do Profesora na seminarium magisterskie. By³y
lata, w których na seminarium by³o kilkudziesiêciu studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych. Atmosfera na tych zajêciach by³a znakomita. Ka¿dy móg³ oczekiwaæ ze strony Profesora rad i wskazówek, aby jak najlepiej zrealizowaæ swój temat.
Gwoli kronikarskiego a raczej biograficznego obowi¹zku godzi siê wspomnieæ
o politycznej aktywnoœci prof. B. Miœkiewicza. Do partii wst¹pi³ w 1949, by w latach
piêædziesi¹tych zostaæ z niej wyrzuconym jako syn przedwrzeœniowego oficera. Do
pracy partyjnej wróci³ ju¿ w Poznaniu, by kolejno po szczeblach hierarchii partyjnej
dojœæ do stanowiska I sekretarza Komitetu Zak³adowego PZPR. W póŸniejszym
okresie by³ cz³onkiem gremiów partyjnych na poziomie wojewódzkim i centralnym.
Za sw¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i organizatorsk¹ by³ wielokrotnie nagradzany i odznaczany: Krzy¿em Kawalerskim (1967), Komandorskim (1974) i Komandorskim
z Gwiazd¹ (1984) Orderu Odrodzenia Polski, OPrderem Sztandaru Pracy II klasy
(1977), Medalem Edukacji Narodowej i wieloma innymi krajowymi i zagranicznymi.
Profesor Benon Miœkiewicz zmar³ nagle 20 listopada 2008 roku bêd¹c w pe³ni si³
twórczych. Tu¿ przed œmierci¹ wyda³ jeszcze dwie ksi¹¿ki maj¹ce w kontekœcie jego
odejœcia wymiar symboliczny. Pierwsza z nich to Wielkopolska w dziejach orê¿a
polskiego (X-XX wiek) [Poznañ 2008] bêd¹ca panoram¹ wojennych dziejów Wiel13

B. Miœkiewicz, Polskie szkolnictwo wy¿sze w latach 1981-1987, Toruñ 2003, ss. 388.
Pó³ wieku Ko³a £owieckiego Nr 62 „Szarak” w GnieŸnie, Gniezno 1997; Z przesz³oœci Ko³a
£owieckiego Nr 60 „Sokó³” w Kiszkowie, Kiszkowo 1998.
15 Rozwój ³owiectwa w Wielkopolsce, w: Wielkopolska w dziejach ³owiectwa polskiego. Materia³y
z sesji zorganizowanej z okazji XX-lecia Muzeum Œrodowiska Przyrodniczego i £owiectwa Wielkopolskiego w Uzarzewie w dniach 6-7 listopada 1997 roku, Szreniawa 1998, s. 13-30; Organizacja
polowañ w dobrach kórnicko-trzebawskich w latach 1927-1939, w zb.: „Pamiêtnik Biblioteki Kórnickiej”, z. 25, Kórnik 2001, s. 371-374.
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kopolski. Zupe³nie nieœwiadomy swego rych³ego odejœcia dokona³ Profesor podsumowania swych prac poœwiêconych Wielkopolsce, której by³ tak szczerze oddany.
Ostatni okres swego ¿ycia spêdzi³ w domu, którego okna wychodzi³y na jezioro
Lednickie i Ostrów Lednicki, kolebkê pañstwowoœci polskiej. Czy¿ potrzeba wiêkszego symbolu? Taki sam symboliczny, ale w skali osobistej mia³a druga ksi¹¿ka,
której formalnie by³ redaktorem, ale by³o to coœ wiêcej ni¿ redakcja16. Jak ju¿ wspomina³em ojciec stanowi³ dla Profesora wzór a przygotowanie i wydanie tego tekstu
by³o swoistym z nim po¿egnaniem.
Odszed³ ale nie znikn¹³. Pozostawi³ po sobie publikacje, Uniwersytet, Zak³ad,
swoich uczniów i wspomnienia.

16 S. Miœkiewicz, Wojna 1939 roku i niewola. Fragmenty wspomnieñ i listy, pod red. B. Miœkiewicza,
Poznañ 2008.

