
MJR LUDWIK MISIEK  

Współorganizator Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska, obecnie 

wiceprezes. Jest majorem rezerwy Wojska Polskiego w stanie spoczynku. 

 

Był żołnierzem ZWZ/AK, pseudonim „Robert”. 9 października 1942 roku został zaprzysiężony do Armii 

Krajowej. W latach 1943–1944 działał w ostrowskim Kedywie. Brał udział w walkach o wyzwolenie 

Ostrowa Wielkopolskiego. Był awansowany do stopnia kaprala AK. W styczniu 1945 roku nie ujawnił 

się w Urzędzie Bezpieczeństwa i do sierpnia 1945 roku działał w tak zwanej II konspiracji, współpracując 

z Oddziałem Partyzanckim Ludwika Sinieckiego „Szarego”, operującym w ramach Wielkopolskiej 

Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”.  

 

Wojna zabrała mu brata i ojca. Po wojnie akowska przeszłość stała się powodem szykan i przeszkodą 

w rozpoczęciu studiów, które udało mu się podjąć z opóźnieniem w  Wyższej Szkole Inżynierskiej, a 

następnie w latach 1967–1969 na Politechnice Poznańskiej. Na pewien czas odebrano mu również 

prawo latania na samolotach. 

 

Jako inżynier dostał nakaz pracy w Wojewódzkim Zarządzie Dróg Publicznych w Poznaniu i według jego 

projektów zbudowano wiele mostów i wiaduktów. W 1963 roku podjął pracę w zakładzie usług 

inwestycyjnych Invest Projekt w Poznaniu, gdzie brał udział w projektowaniu dzielnic mieszkaniowych 

Winogrady i Piątkowo oraz wielu osiedli na terenie Wielkopolski. Był współautorem hoteli (Polonez, 

Poznań) i ośrodków sportowych w Kaliszu, Poznaniu i innych miastach. W latach 1977–1980 pracował 

jako urbanista na kontrakcie w Libii. 

 

W 1986 roku przeszedł na emeryturę, a w roku 1989 podjął działalność społeczną w organizacji 

kombatanckiej Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Jako współorganizator tego związku założył 

15 jednostek terenowych w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Pełnił funkcję w Zarządzie Okręgu jako 

inspektor ds. południowej Wielkopolski, a następnie jako wiceprezes Zarządu Okręgu. Należy do 

współzałożycieli Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” przy Instytucie Pamięci 

Narodowej w Poznaniu i zasiada w jego radzie programowej. Był Członkiem Społecznego Komitetu 

Budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. 

Do dziś prowadzi działalność historyczną, odbywając liczne spotkania z młodzieżą szkół średnich. Jest 

autorem i współautorem wielu artykułów i książek, dokumentujących dzieje konspiracji wielkopolskiej, 

między innymi „Encyklopedii Konspiracji Wielkopolskiej” (Poznań 1998), „Lotnicze historie” (Poznań 

2005), „Okręg Poznański Armii Krajowej w końcowej fazie okupacji (1943–1945)” (Poznań 1995). Pisze 

drugą część „Lotniczych historii”. 

Od początku powołania Instytutu Pamięci Narodowej, współpracuje z poznańskim Oddziałem  IPN, 

udostępniając swoje cenne zbiory pracownikom Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej oraz 

przekazując ich część do zasobu Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów. 

Unikalne fotografie z jego zbiorów wzbogaciły wiele publikacji IPN. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i 

służy pomocą w działaniach podejmowanych przez IPN. Współpracował m. in. Przy redagowaniu pięciu 

tomów z cyklu „Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce 1939–1945”. Uczestniczy we wszystkich 

organizowanych przez poznański Oddział IPN wydarzeniach upamiętniających ważne fakty z 

najnowszej historii Polski oraz uroczystościach patriotycznych. 



 

W latach powojennych, do 2006 roku, uprawiał sporty lotnicze w Aeroklubie Ostrowskim, a następnie 

Poznańskim, odnosząc wiele sukcesów jako pilot szybowcowy. Największe z nich to: ustanowiony w 

1955 roku rekord Polski w prędkości przelotu na trasie Poznań – Warszawa na odległość 300 km, w 

1955 roku rekord Polski w przelocie docelowym na odległość 552 km, w 1959 roku rekord Polski i 

świata w przelocie docelowo – powrotnym na trasie Poznań – Olsztyn – Poznań. Za swoje osiągnięcia 

otrzymał tytuł Mistrza Sportu oraz został wyróżniony Złotą Odznakę Szybowcową z trzema 

diamentami. Swoją pasję szybowcową realizował do 80. roku życia.  

 

Został odznaczony między innymi Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  

  

 

 


