
Człowiek z klasą 

Mieczysław Miszkin, nauczyciel, dziennikarz, 

humanista. Człowiek wielowymiarowy, którego  

nie dało się wtłoczyć w ramy jednego obrazu  

– pisał o nim jego przyjaciel Bogdan J. Kunicki. 

oprac. Monika Markowska i Hanna Ciepiela  

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 



Mieczysław Miszkin urodził się 25 października 1936 roku  

w Zabrodziu w dawnym województwie białostockim. 



Nauczycielska kariera zawodowa 

 W 1958 roku ukończył filologię polską na Uniwersytecie 

Warszawskim i zgodnie z nakazem pracy przez 3 lata był 

nauczycielem  we Wschowie. Uczył języka polskiego w Zespole 

Szkół Zawodowych.  

 

 

 



 Od 1963 roku przez 3 lata kierował Wydziałem Kultury PMRN  

w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

 

 W 1967 wrócił do zawodu nauczycielskiego. Od 1.09.1968 r.  

do 30.04.1972 r. pracował w Korespondencyjnym Liceum 

Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

 



 W latach 1978-1990 Mieczysław Miszkin był polonistą  

w Liceum Medycznym Pielęgniarstwa w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

 

 W latach 1974-1977 uczył języka polskiego i wiadomości  

o Polsce w gorzowskim II Liceum Ogólnokształcącym. 

 







Pracując w Zespole Szkół Zawodowych we Wschowie Mieczysław 

Miszkin poznał swoją przyszłą żonę Joannę, nauczycielkę wychowania 

technicznego. W 1961 roku urodziła im się córka Elżbieta,  

a w 1965 – Małgorzata. W Gorzowie Wielkopolskim zamieszkali  

w 1962 roku.   

  



Mietek należał do tego szlachetnego, ginącego dziś niestety, 

gatunku pedagogów, którzy powinności zawodu nie sprowadzają 

li tylko do prostego przekazywania szkolnej wiedzy, postrzegając 

ją jako społeczną misję, ta zaś wymaga humanisty - jak 

wspominał Bogdan Kunicki . 

Jakim był nauczycielem?  



– Dla mnie był Mietek humanistą  par excellence.  

Dopiero w dalszej kolejności  nauczycielem i „człowiekiem pióra”. 

Mieczysław Miszkin był autorem i współautorem wielu publikacji. 

1. Z historii i współczesności Zespołu 

Szkół Medycznych / oprac. Mieczysław 

Miszkin, Gorzów Wielkopolski, 1986 

 

2. W przestrzeni tęczy / Dorota Frątczak, Bogdan J. Kunicki, Mieczysław Miszkin, 

Gorzów Wielkopolski, 1996 



3. W dorzeczu trzech 

rzek / Józef Cabaj, 

Mieczysław Miszkin, 

Florian Nowicki, 

Szczecin, 1987 

4. XXV lat Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Gorzowie Wlkp.: 1945-1970 

/ Teresa Przanowska, Ludwik Ziołek, Tadeusz Starzak, Kazimierz Regulski, 

Mieczysław Miszkin, Gorzów Wielkopolski, 1970 



5. Gorzowskie Zakłady Mechanizacji Budownictwa „Zremb” / oprac. Mieczysław 

Miszkin, Gorzów Wielkopolski,1975 

6. Państwowa Szkoła Muzyczna: przeszłość, współczesność 1946-1966 / Mieczysław 

Miszkin, Gorzów Wielkopolski,1965 

7. Trzydziestolecie Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Tadeusza 

Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim: 1946-1976 / Mieczysław Miszkin, 

Gorzów Wielkopolski,1976 



Dziennikarz z misją 

 Od 1973 roku Mieczysław Miszkin był związany ze „Stilonem 

Gorzowskim” jako dziennikarz, a od 1985 roku jako sekretarz 

redakcji. 

 Pierwsze wiersze i recenzje literackie drukował na łamach 

pisma „Od nowa”. 

 Publikował m. in. w „Polityce”, „Nadodrzu”. 

 



Pisał recenzje, reportaże, artykuły 

krytyczne, robił wywiady. 

 



Zespół redakcyjny „Stilonu Gorzowskiego”  

– 30 lecie najstarszej gorzowskiej gazety zakładowej 



Jak dostał pensję to zanim wrócił do domu, zahaczał  

o księgarnię przy Hawelańskiej i tam tracił część pieniędzy  

na książki – opowiada żona. 

Nauczyciel humanista i zapalony czytelnik 



Jego artykuły drukowane były nie tylko na łamach lokalnej prasy, 

ale też w ogólnopolskich pismach społeczno-literackich  

m.in. w „Życiu Literackim”. Tam właśnie we wrześniu  1973 roku 

ukazał się obszerny artykuł Mieczysława Miszkina  zatytułowany 

Recydywa mieszczaństwa, w  którym trafnie, ale bardzo 

zjadliwie opisał rodzimą kulturę i grzechy polskiego inteligenta. 

Jego rozważania wywołały lawinę listów i polemik.   

 



Miszkin M., Recydywa mieszczaństwa?,  

„Życie Literackie” 1973, nr 35, s. 1-2.  

 

 



Mieczysław Miszkin zakończył ten intelektualny  

spór celną repliką zatytułowaną  

Strzelanie do podrzutków.  

 

 

Miszkin M., Strzelanie do podrzutków, 

„Życie Literackie” 1973, nr 43, s. 13.  

 





Sen naczelnika 

Wczoraj rzecz straszną pan naczelnik wyśnił,  

że tonie bez ratunku w głębi własnych myśli. 

Lecz po przebudzeniu rzekł, by Bogu były dzięki,  

bo myśli żadnych nie ma, więc nie będzie męki.  

  

 

Mieczysław Miszkin bawił się słowami. Wymyślał 

wierszyki, fraszki, teksty piosenek. Na łamach 

„Stilonu Gorzowskiego” często publikowane były 

jego zabawne limeryki 



Don Juan 

 

Włos bujny a la’ Połomski 

Poza tym nijaki i szary. 

ale na baby nie pies to zwyczajny. 

Tylko straszliwy Szarik. 

 



Potyczki na cytaty 

 

Często przesiadywał ze Stefanem Kowalskim  

w Lamusie i prowadzili potyczki polonistów – mówi 

Leszek Bończuk. – Zadawali sobie bardzo 

szczegółowe pytania dotyczące „Trylogii”.  

Raz wygrywał Mietek, raz Stefan.   



Współzałożyciel „Stolika nr 1” 

„Stolik nr 1”  było to obiegowe określenie grupy gorzowskich artystów, 

społeczników i działaczy spotykających się  najpierw w kawiarni Letnia, 

a potem w Klubie Empik. Grupa ta była aktywna od początku lat 60.  

aż do końca lat 70. Dzięki niej rodziły się inicjatywy kulturalne,  

zawiązywały towarzystwa społeczne, powstawały gazety. 



Mieczysław Miszkin i Jerzy Szalbierz, 

artysta fotografik 



Jego pasją był sport był 

 

- Lubił grać w szachy ze swoim wnukiem Andrzejem,  

a jeszcze bardziej uwielbiał mecze piłki nożnej  

w telewizji. Bardzo przeżywał wszystkie bramki. 

Krzyczał. Zapisywał wyniki – opowiada żona Joanna. 



Spływ Dunajcem, lata 60. 



Były też nagrody i odznaczenia 

W 1980 roku odznaczony został  

za dwudziestoletnią sumienną pracę 

pedagogiczną Złotym Krzyżem Zasługi. 



W 1982 roku przyznano  

M. Miszkinowi odznakę 

honorową Za szczególne 

zasługi w rozwoju 

społeczno-gospodarczym  

i kulturalnym miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego. 

 



W 1983 roku został wyróżniony odznaką 

Zasłużony Działacz Kultury. 

 



W 1984 roku wyróżniony został 

odznaką honorową Za zasługi 

dla województwa gorzowskiego. 

 



W 1988 roku otrzymał srebrną 

odznaką Za zasługi dla przemysłu 

chemicznego. 



Mieczysław Miszkin żył 63 lata.  

Zmarł 19 kwietnia 1999 roku 

Odszedł tak szybko, że nie do końca zdążyliśmy Mu powiedzieć, 

ile dla nas znaczył  – napisała w czasopiśmie „Trakt”  

Stefania Kiełbasiewicz.  
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