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Prof. Czesław Mojsiewicz

Wspomnienia – Prof. Czesław Mojsiewicz

Prof. Czesław Mojsiewicz, honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych urodził się 1 stycznia 1925 roku w Miratyczach, pow. Nowogródek. W roku 1940
wraz z rodziną został wysiedlony w rejon Archangielska, skąd trafił do 1 Dywizji im. T. Kościuszki. W jej szeregach brał udział w bitwie pod Lenino, a kampanię wojenną zakończył
w 5 Dywizji II Armii Wojska Polskiego. Po zakończeniu działań wojennych pozostał żołnierzem zawodowym, a w latach 1951-1961 był wykładowcą Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W roku 1954 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Społeczno-Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, co w kilka lat później zaowocowało objęciem funkcji zastępcy komendanta Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu. W 1964 roku
obronił rozprawę doktorską na temat pracy wychowawczej w armii amerykańskiej.
Jako osoba o wyrazistych i nie zawsze zgodnych z linią władz partyjnych, poglądach
został zmuszony do odejścia z armii, co nastąpiło w roku 1966. Po roku, dzięki postawie
poznańskiego środowiska uniwersyteckiego, został zatrudniony na stanowisku asystenta
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Do końca życia związał się z tą uczelnią, pełniąc
między innymi funkcje: kierownika Zakładu Stosunków Międzynarodowych i zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Politycznych.
Profesor Czesław Mojsiewicz był jedną z najważniejszych osobistości politologii polskiej, sprawował szereg funkcji, w tym przewodniczącego Komitetu Nauk Politycznych
PAN oraz International Political Science Association. Przez kilka kadencji był członkiem
Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Szczególnym przejawem
szacunku, jakim cieszył się w środowisku politologów było powierzenie mu w 2004 roku
funkcji honorowego przewodniczącego Komitetu Nauk Politycznych PAN. Był wielokrotnie odznaczony, między innymi Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Profesor Mojsiewicz był autorem ponad 300 publikacji naukowych, w których odnosił
się do problematyki bezpieczeństwa, wojny, zbrojeń i rozbrojenia, globalizacji i kultury politycznej. Wypromował także ponad trzydziestu doktorów, wśród których znaczącą grupę
stanowią tytularni profesorowie. W pamięci zapisze się jednak jako osoba o nieocenionej
wręcz życzliwości i szacunku do współpracowników, niekwestionowany autorytet etyczny
i naukowy oraz współtwórca polskiej politologii.
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