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I . Sylwetka Habilitanta 

Dr Pawel Korzeniowski jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2006 r. 

ukonczyl studia magisterskie na kierunku historia oraz uzyskal licencjat z politologii. Nast^pnie 

podj^l na swojej Alma Mater studia doktoranckie. Zostaiy one uwienczone nadaniem przez rad? 

Wydzialu Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego tytulu doktora nauk 

humanistycznych na podstawie publicznej obrony rozprawy Polska sztuka wojenna na 

przykladzie regulaminow broni i wojsk w latach 1921 - 1939. 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych, dr Pawel Korzeniowski zostal 

zatradniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii, gdzie pracuje do chwili obecnej. Od 

pocz^tku aktywnie wl^czyl si? w zycie Instytutu, zostaj^c jeszcze w 2010 r. opiekunem 

naukowym Studenckiego Kola Historykow Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stosunkowo szybko, 

bo juz w 2013 r., obj^l funkcj? wicedyrektora Instytutu Historii, ktorq sprawuje do chwili 

obecnej. 

I I . Ocena dorobku naukowego 

W swojej dotychczasowej dzialalnosci naukowej dr Pawel Korzeniowski zajmowal si? 

kilkoma obszarami badawczymi. Jako pierwszy nalezy wskazac wojskowosc okresu 

mi?dzywojennego oraz dmgiej wojny swiatowej. Nalezy tu wspomniec o takich publikacjach 

ksiazkowych (w kolejnosci chronologicznej), jak Zarys historii Wojska Polskiego 1914-1939 
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(Wspolnie z A. Olejko; Krakow 2009), Wojska panceme i ich rola w pierwszym okresie II 

wojny swiatowej (1939-1941) (Warszawa 2009), Zasady walki piechoty Wojska Polskiego w 

latach 1921-1939 (Raciborsko 2011), Flandria 1940 (Warszawa 2013) czy 9. Dywi^a Piechoty 

w operacji luzyckiej (1945) (Rzeszow 2013). Do tego grona nalezy takze zaliczyc monografi? 

Polska sztuka wojenna na przykladzie regulaminow walki Wojska Polskiego 1921-1939 

(Oswi^cim 2013), powstat^ na bazie rozprawy doktorskiej. Ksi^zka ta zostala dose krytycznie 

przyj?ta przez srodowisko i wydaje si?, ze Habilitant na tym polu badawczym nie czul si? 

najlepiej. 

Dr Pawel Korzeniowski opublikowat rowniez monografi? Falklandy 1982 (Oswi?eim 

2012), ale poza ni^ i pojedynczymi artykuiami naukowymi i popularnonaukowymi nie rozwinqt 

badan w kierunku historii wojskowej po 1945 r. Na owczesnym etapie rozwoju naukowego byl 

to najwyrazniej jedynie epizod, ktory nie przyniosl do tej pory wi?kszych efektow zarowno w 

rozwoju dyscypliny, jak i kariery Habilitanta. Nie mniej jednak, biorqc rowniez pod uwag? 

wyksztalcenie politologiczne dra Pawla Korzeniowskiego, stwierdzic nalezy, ze ma on 

niezb?dne narz?dzia i potencjal do uczynienia z historii wojskowej po 1945 r. istotnego obszaru 

swojej dzialalnosci naukowej w przyszlosci. 

Trzeeim polem badawczym, ktorym zainteresowal si? dr Pawel Korzeniowski, jest 

pierwsza wojna swiatowa ze szczegolnym uwzgl?dnieniem Kampanii Dardanelskiej. Oprocz 

cyklu artykulow, Habilitant opublikowal na ten temat dwie publikacje ksiqzkowe: 

„Niesmiertelna dywizja" na Gallipoli. Walki 29. Dywizji Piechoty na poiwyspie Gallipoli w 

1915 roku (Rzeszow 2019) oraz rozpraw? habilitacyjn^, Gallipoli. Dzialania wojsk Ententy na 

poiwyspie Gallipoli w 1915 roku (Rzeszow 2021). Obie zostaiy zyczliwie przyj?te zarowno 

przez grono zawodowych historykow, jak i pasjonatow historii wojskowej. Z tego wzgl?du z 

zadowoleniem przyj^lem wiadomosc, ze w ramach serii „Historyczne Bitwy" wydawnictwa 

Bellona zapowiedziana jest „Gallipoli 1915-1916" autorstwa Habilitanta, ktora b?dzie 

zapewne skrocon^ i przyst?pniejsz^ wersj^ rozprawy b?dqcej przedmiotem niniejszego 

post?powania. 

Oceniaj^c zatem calosciowo dorobek naukowy dra Pawla Korzeniowskiego uwazam, 

ze - mimo pewnych perturbacji w pocz^tkowym okresie - jest juz dojrzaly i rozwini?ty. 

Zdecydowanie uprawnia do ubiegania si? na jego podstawie o stopien doktora habilitowanego 

w zakresie historii. 

III . Ocena rozprawy habilitacyjnej 
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Podstaw^ post?powania habilitacyjnego dra Pawia Korzeniowskiego jest monografia pt. 

Gallipoli. Dzialania wojsk Ententy na poiwyspie Gallipoli w 1915 roku, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow 2021, s. 658. Recenzentem wydawniczym tej 

monografii byl dr hab. Piotr Szlanta z Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny znawca I wojny 

swiatowej. 

Oceniaj^c prac? nalezy zwrocic uwag? na podtytul, ktory jednoznacznie wskazuje, ze 

dr Pawel Korzeniowski skupil si? na jednej ze stron walczqcych w opisywanej przez niego 

operacji. Nie oznacza to, ze nie dotarldo zadnych material6w strony tureckiej, nie mniej jednak. 

dysproporcja w bazie zrodlowej jest wyrazna. W kontekscie zastrzezenia w podtytule, nie 

mozna z tego czynic Habilitantowi zarzutu. 

Monografia sktada si? z trzech zasadniczych cz?sci, nazwanych odpowiednio 

„Preludium", ,Jnwazja" oraz „Przesilenie". W pierwszej z nich zawarto rozdzialy zatytulowane 

„Geneza", „Dzialania morskie w rejonie Dardaneli", „Wojska l^dowe Ententy oraz Imperium 

Osmanskiego", a takze „Utworzenie Srodziemnomorskich S i l Ekspedycyjnych i przygotowanie 

do l^dowania na pohvyspie Gallipoli". W ramach pierwszej cz?sci znalazly si? informacje na 

temat okolicznosci przyst^pienia Imperium Osmanskiego do wojny, sil zbrojnych panstw 

zaangazowanych w walki na Iqdzie. 

W cz?sci drugiej, ,Jnwazja", dr Pawel Korzeniowski umiescil nast?puJ4ce rozdzialy 

„L^dowanie na pohvyspie Gallipoli (25 kwietnia 1915 roku)", ,2magania na przetomie 

kwietnia i maja" oraz „Wojna pozycyjna". Habilitant przedstawil w niej dramatyczne 

okolicznosci l^dowania wojsk ententy na poiwyspie oraz walki pierwszych tygodni. 

Trzecia cz?sc, „Przesilenie" zawiera rozdzialy „Lokalne operacje (czerwiec-lipiec)", 

„Ofensywa sierpniowa", „Suvla oraz „Ostatni akt". Dr Korzeniowski rozpoczql od walk o 

ograniczonym charakterze, przez wielk^ operacj? w sierpniu 1915 r., a zakonczyl na ewakuacji 

zolnierzy z Pohvyspu. 

Godna pochwaly jest podstawa zrodtowa, wykorzystana przez Habilitanta podczas 

pisania ksi^zki. Lektura przypisow jednoznacznie dowodzi, ze dr Korzeniowski rzeczywiscie 

korzystal z materialow wyszczegolnionych w bibliografii. Znalazly si? tarn archiwalia z 

Austrahan War Memorial (dzienniki bojowe A N Z A C ) , Imperial War Museum (dokumentu 

osobowe), Liddel Hart Centre for Mlitary Archives (dokumenty generala lana Hamiltona), czy 

Service Historique de la Defense (dokumenty francuskiego korpusu ekspedycyjnego). 

Najwi?kszy zbior wykorzystanych materialow pochodzi oczywiscie z The National Archives 

(m.in. dzienniki bojowe jednostek brytyjskich). Bior^c pod uwag? temat ksi^zki, nie dziwi brak 

dokumentow proweniencji tureckiej czy chocby niemieckiej. W moim odczuciu z pewnosci^ 
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by si? przydaJy, nie s^ jednak niezb?dne do oceny dzialah Sprzymierzonych, co bylo przeciez 

celem, jaki postawit sobie Habilitant. 

Dr Korzeniowski wykorzystal takze dose nieliczne zrodla drukowane, w tym dwa 

brytyjskie regulaminy. Nalezatoby si? zastanowic czy nie nalezatoby rozszerzyc bibliografii 

rowniez o instrukcje francuskie, ktore s^ dost?pne chocby w sieci Internet. Wsrod wspomnien 

brak Das Teufelsschijf und Seine Kleine Schwester („diabelski okr?t i jego mala siostra", ktory 

od razu oddaje znaczenie SMS Goeben i SMS Breslau) Georga Koppa, gdyz SMS Goeben dose 

ez?sto przewija si? na kartach publikacji. Rowniez liczba opraeowah jest zadowalaj^ca, zawiera 

pozycje w j?zyku angielskim, polskim i francuskim. Mozna si? ewentualnie zastanwic czy nie 

byloby celowe jej rozszerzenie o materialy niemieckie. 

Warto rowniez wspomniec o dodatkach takich, jak ilustracje oraz mapy. O ile te 

pierwsze w moim odczuciu s^ pomocne w wyobrazeniu sobie warunkow na Poiwyspie 

Gallipoli, ale nie niezb?dne, o tyle material kartograficzny wydatnie pomaga sledzic przebieg 

wydarzen. Bez niego zrozumienie dzialan licznych batalionow byloby po prostu niemozliwe. 

Brak mi jedynie map przedstawiajqcych sytuacj? ogoln^, narysowanych na podkladzie z mapy 

1 (s. 187). Dodanie po jedn^ na kazd^ z trzech cz?sci ksi^zki uiatwitoby orientacj? w rozwoju 

sytuacj i . 

Dr Korzeniowski dol^czyl do ksi^zki aneksy, z ktoryeh najwartoseiowsze s^ O.de B sil 

zaangazowanych w walki na Poiwyspie Gallipoli. Przy mnogosci batalionow, walcz^cych w 

skladzie M E F , znacznie ulatwia to ustalenie podporz^dkowania danego pododdziahi. 

Omawiana tu monografia nie tylko zawiera opis dzialan sprzymierzonych na Poiwyspie 

Gallipoli, ale takze nakresla niezb?dne tlo tych wydarzen, jak kontekst strategiczny i polityczny, 

sily stron czy teren dzialan wojennyeh. Dodatkowo same walki, stanowi^ee przeciez zasadnicz^ 

cz?sc pracy, s^ omowione na w pelni wystarczalnym poziomie szczegotowosci. Podkreslic przy 

tym trzeba, ze Habilitant nie ogranicza si? w zaden sposob do referowania suchych faktow czy 

odtwarzania rzeczywistosci, ale takze nie stroni od oceniania i komentowania dzialan 

poszczegolnych wyzszych oficerow. Mimo iz, zgodnie z tematem, dr Korzeniowski skupia si? 

na dowodcach brytyjskich i francuskich, to jednak stosunkowo duzo miejsca poswi?ca rowniez 

stronie przeciwnej. W ten sposob moim zdaniem dowodzi, ze praca jest napisana przez 

dojrzalego historyka, ktory w pelni zashiguje na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez 

Komisj? Habilitacyjnq. 

Nie mniej jednak dr Korzeniowski nie ustrzegl si? w swej pracy pewnych potkni?c, 

ktore dobrze byloby wyeliminowac przy kolejnym wydaniu ksi^zki. Niektore z nich maj^ 

charakter ogolny i warto przy dalszej pracy badawczej wystrzegac si? ich popetniania. Jako 
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przyktad mozna podac chocby tresc przypisu nr 3 ze s. 13 oraz nr 252 ze s. 130. Habilitant 

wyjasnia tam miano Brytyjski Korpus Ekspedycyjny. Na s. 135 powtorzona jest informacja ze 

s. 131, ze marszalek Kitchener spodziewal si?, ze wojna b?dzie dlugotrwala. Zdarzaj^ si? takze 

przypadki, ze informacje z tekstu glownego s^ w zasadzie powtarzane w przypisach (np. s. 29, 

gdzie opis braku map pojawia si? takze w przypisie 57). Przyklady mozna byloby mnozyc. 

Szkoda, ze tych potkni?c nie wyeliminowala solidna redakcja, jakiej mozna byloby si? 

spodziewac po wydawnictwie uniwersyteckim. 

W tekscie monografii znajduj^ si? takze liczne powtorzenia tych samych wyrazow czy 

fraz w zdecydowanie zbyt bliskim sqsiedztwie. Przykladem moze tu bye s. 75, gdzie w zaledwie 

dwoch hnijkach trzykrotnie pada slowo „fort". Mozna przeciez uzyc b^dz podmiotu 

domyslnego czy synonimu „dzielo". Podobnie, na s. 200, gdzie na czterech linijkach Autor 

napisal 2 razy „lotniezego" i raz „lotniez4". Nie jest to przeciez termin techniczny, ktorego nie 

udaloby si? zastqpic jakims synonimem. Takze i tu przyklady mozna byloby mnozyc. 

Odpowiedzialnosc za to jednakze ponosi glownie wydawnictwo, gdyz daloby si? tego unikn^c 

przez przeprowadzenie wtasciwej redakcji j?zykowej. 

Autorowi nie udato si? rowniez unikn^c anglicyzmow. Przykladem jest mechaniczne 

tlumaczenie class jako klasa w przypadku jednostek morskich. Tymczasem prawidlowo 

nalezatoby przeiozyc to stowo jako typ. Z tego wzgl?du HMS „Theseus" byl typu „Edgar", a 

klasy ,Jfrqzownik pancernopokladowy" (s. 401). Inny przyklad - osiem niszczycieli klasy 

„Beagle" (s. 182) - oczywiscie typu „Beagle"! Podobnie anglicyzmem jest tlumaczenie local 

jako lokalny, podczas gdy prawidtowy polski odpowiednik w wi?kszosci przypadkow to 

miejscowy. Poprzez zastosowanie takiej kalki j?zykowej zapewne Pawel Korzeniowski napisal 

wykorzystujqc lokalne formacje wojskowe oraz policyjne (s. 51). Inny, kuriozalny przypadek, 

to angielski seasoned, ktory znaczy zaprawiony, zahartowany. Tymczasem Habilitant zapewne 

w oparciu bl?dny przeklad tego stowa stworzyl informacj?, ze Krolewsk^ Dywizj? Morsk^ 

stanowili takze doswiadczeni sezonowani zoinierze Armii Regulamej (s. 19). 

O ile potkni?c j?zykowych jest w ksiqzce calkiem sporo, o tyle pod wzgl?dem 

merytorycznym publikacja stoi na wysokim poziomie. Nie mniej jednak takze i tu Habilitant 

nie zdolal uniknqc paru uchybien czy niescislosci. Pawel Korzeniowski myli poj?cia nabdj i 

pocisk. W pewnym uproszczeniu mozna rzec, ze w przypadku amunicji zespolonej nabojem 

jest to, CO wktadamy do lufy, a pociskiem zas to, co leci w kierunku nieprzyjaciela. Nie moze 

bye czegos takiego, jak kanonada z broni karabinowej (s. 238). Kanonada moze bye - zgodnie 

z etymologic swojej nazwy - tylko z uzyciem dzial. Dodatkowo termin bron karabinowa jest 
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wyj^tkowo niefortunny, gdyz nie istnieje w j?zyku polskim. Nalezalo napisac albo broni 

r^cznej albo karabindw. Na okr?tach wojennyeh nie ma kapitana, jest dowodca (s. 363). 

Reasumuj^e, nalezy uznac monografi? Gallipoli. Dzialania wojsk Ententy na poiwyspie 

Gallipoli w 1915 roku za publikacj? udanq, ktorej najpowazniejsze braki dotycz^ jedynie 

warstwy j?zykowej, latwej do poprawienia przy ewentualnym drugim wydaniu. Od strony 

merytoryeznej zas potkni?c jest zdeeydowanie mniej. Wartosc przekazywanych tresci 

zdeeydowanie przewaza i rekompensuje ci?zki miejseami styl. 

IV. Ocena dzialalnosci dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzuj^cej nauk? 

^ a) Dzialalnosc dydaktyczna 

Wedhig informaeji zamieszczonych przez Habilitanta w autoreferacie prowadzi on 

zaj?eia zarowno na pierwszym, jak i drugim stopniu takich kierunkow, jak historia, 

kulturoznawstwo oraz turystyka historyczna i kulturowa. Swiadczy to o szerokiej wiedzy i 

umiej?tnosei jej prezentowania roznym grupom odbiorcow. 

Dr Pawel Korzeniowski ma takze juz bogate doswiadczenie w sprawowaniu opieki nad 

pracami dyplomowymi. Wypromowai bowiem ponad 50 licencjatow. B y l takze recenzentem 

zblizonej liczby prac licencjackich oraz magisterskich. 

Z innych aspektow dzialalnosci dydaktycznej warto wspomniec o sprawowaniu funkcji 

opiekuna naukowego Studenckiego Kola Historykow UR, a takze koordynatora ze strony 

macierzystego instytutu w programie wymiany studentow MOST. B y l takze wielokrotnie 

opiekunem naukowym rocznika studentow na kierunku historia. 

Analizuj^c dzialalnosc dydaktycznq dra Pawla Korzeniowskiego nalezy podkreslic duze 

doswiadczenie w tym zakresie, ktore z pewnosci^ pozwoli mu poradzic sobie z dodatkowymi 

obowi^zkami po otrzymaniu stopnia doktora habilitowanego, jak np. promotorstwo prac 

magisterskich czy doktorskich. 

b) Dzialalnosc oi^anizacyjna 

Dr Pawel Korzeniowski od 2013 r. zajmuje odpowiedzialne stanowisko wicedyrektora 

Instytutu Historii. Oprocz tego w swojej karierze sprawowal szereg innych funkcji. Wymienic 

nalezy tu chociaz bycie przewodniczqcym wydzialowego Zespolu Rekrutacyjnego w latach 

2015-2019, a nast?pnie nominacj? na jednego z czterech pelnomocnikow J M Rektora 

Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Rekrutacji w Kolegium Humanistycznym. Od 2020 r. 
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Habilitant jest czlonkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UR. Zajmuje 

si? takze koordynowaniem wspolpracy z Uniwersyteckim Centrum Transferu Technologii. 

O ile dzialalnosc dydaktyczna Habilitanta prezentuje si? co najmniej dobrze, o tyle 

organizacyjna wr?cz znakomicie. Funkcje sprawowane przez Habilitanta na macierzystej 

uczelni s^ nie tylko liczne, ale przede wszystkim odpowiedzialne. Trudno jest zatem miec 

jakiekolwiek zastrzezenia do aktywnosci dra Korzeniowskiego na tym polu. 

c) Dzialalnosc popularyzujqca nauk? 

Jezeli chodzi o popularyzacj? nauki, to Habilitant wskazal na swoje uczestnictwo w 

pracach komisji na szczeblu zarowno rejonowym, jak i wojewodzkim olimpiady 

przedmiotowej „Losy zolnierza oraz dzieje or?za polskiego 1772-1945", a takze w ramach 

Olimpiady Historycznej dla szkot ponadpodstawowych. Dr Korzeniowski rowniez wyst?puje 

jako komentator czy konsultant dla prasy czy Polskiego Radia. Wydaje si?, ze powyzsza 

dzialalnosc promuje nauk? w srodowisku lokalnym, a takze czyni Habilitanta osobq w nim 

rozpoznawaln^. 

V. Konkluzja 

Konkluduj^c, w moim odczuciu Habilitant na wszystkich omawianych powyzej -

polach, tj. naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym oraz popularyzujqcym nauk? 

zdecydowanie spelnia warunki konieczne do uzyskania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, zdefiniowane w art. 219 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce z dnia 

20 lipca 2018 r. (Dz. U . z 2021 r., poz. 48, 619 i 1630). Z tego wzgl?du jestem w pelni 

przekonany, ze dr Pawel Korzeniowski powinien uzyskac stopien doktora habilitowanego w 

obszarze nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Zwracam si? zatem zarowno do 

Komisji Habilitacyjnej oraz Rady Dyscypliny Historia Uniwersytetu Rzeszowskiego z 

rekomendacjc poparcia wniosku dra Pawla Korzeniowskiego. 
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