
Andrzej Chwalba Kraków, 29 11 2021

Recenzja dorobku naukowego doktora Pawła Korzeniowskiego.

Dr Paweł Korzeniowski jest historykiem wojen i wojskowości XIX i XX 

stulecia, uczniem profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego Andrzeja Olejko. W 

2006 r. ukończył studia magisterskie w tamtejszym uniwersytecie na kierunku 

historia a w 2010 r. obronił rozprawę doktorską pt.: ’’Polska sztuka wojenna na 

przykładzie regulaminów broni i wojsk w latach 1921-1939”. Na tej podstawie 

Rada Wydziału Socjologiczno-Historycznego nadała mu tytuł doktora nauk 

humanistycznych.

W 2009 r. spod pióra habilitanta wyszły dwie monografie, w tym jedna z A. 

Olejko, a do 2021 r. kolejne osiem, naukowych i popularno-naukowych. Wśród 

nich wyróżnia się obszerna praca oparta na rozprawie doktorskiej, wydana w 

2013 r. Wszystkie monografie habilitanta odnoszą się do historii wojennej 

pierwszej oraz drugiej wojny światowej oraz dziejów polskich i nie polskich 

formacji wojskowych w XIX i XX wieku. W większości zostały wydane w 

Rzeszowie. Na szczególną uwagę zasługuje współautorska monografia pt: 

’’Wykorzystanie pól bitew w turystyce i promocji lokalnej”, która otwiera nowe 

pola badawcze i stanowi nowatorskie dokonanie w dorobku habilitanta.

Po obronie doktoratu habilitant opublikował ponad 20 tekstów w monografiach 

naukowych oraz 6 artykułów w czasopismach naukowych. Pod względem 

ilościowym jest to dorobek satysfakcjonujący. Szereg tekstów odnosi się do 

niekonwencjonalnej i niebanalnej tematyki, jak choćby historii wojskowej w 



nauczaniu szkolnym czy też kwestii czystości i higieny w polskich formacjach 

wojskowych.

Paweł Korzeniowski sięga zarówno do problematyki współczesnej, do czego 

upoważnia go warsztat politologa, a czego świadectwem jest m.in. publikacja na 

temat kierunków reformy niemieckich sil zbrojnych na przełomie XX i XXI 

wieku czy kolejna na temat znaczenia obrony terytorialnej we współczesnej 

Polsce, jak i historycznej, w tym do dziejów powstania styczniowego. Temu 

tematowi jest poświęcony cenny poznawczo tekst o charakterze powstania 

styczniowego w świetle regulaminów piechoty i kawalerii oraz teksty o sztuce 

wojennej hetmana Jana Tarnowskiego. Korzeniowskiemu nie są obce kwestie 

związane z popularyzacją broni i widowisk rekonstrukcyjnych. Wartościowe 

jest studium o obszarach zainteresowania polskich grup rekonstrukcyjnych. W 

sumie rozrzut tematyczny jest rozległy, aczkolwiek mieści się w ściśle 

określonych granicach historii wojen i wojskowości.

Dla habilitanta równie istotna w badaniach jest polska historia wojskowości, jak 

i historia konfliktów europejskich i światowych. To globalne spojrzenie na 

dzieje wojen nie przekłada się jednak na obecność habilitanta w europejskich 

gremiach badaczy historii wojskowej. Gdyby było inaczej, z pewnością, wiele 

mógłby skorzystać, gdyż w czołowych ośrodkach badawczych Europy i Stanów 

Zjednoczonych historię wojen i wojskowości bada się inaczej, niż z reguły w 

Polsce. Powiew świeżości i nowych inspiracji wzbogaciłby zapewne wartość 

tekstów habilitanta. Aplikant posiada już tak znaczące doświadczenie badawcze 

i znajomość języków, że z powodzeniem powinien się poddać konfrontacji z 

historiografią państw europejskich i poza europejskich, czy to poprzez udział w 

międzynarodowych grantach badawczych, konferencjach i panelach, czy 

poprzez publikowanie w renomowanych czasopismach, jak choćby 

anglosaskich, recenzowanych i wysoko punktowanych, co z pewnością 

przyniosłoby korzyści Autorowi, jak i polskiej historiografii wojskowej.



Owszem habilitant uczestniczył w kilku sesjach międzynarodowych, ale jedynie 

po sąsiedzku we Lwowie, z referatami w języku polskim oraz w sesji w Kijowie 

z tekstem w języku angielskim, który został opublikowany. Dlatego też 

sensowne i wartościowe studia habilitanta na temat wojskowej historii 

europejskiej i polskiej nie są, bo nie mogą być znane w historiografii 

europejskiej.

Paweł Korzeniowski jest historykiem badającym globalne dzieje wojen i 

wojskowości a jednocześnie jest badaczem lokalnym, gdyż konferencje, w 

których uczestniczył odbywały się najczęściej w jednym ośrodku, Rzeszowie, 

rzadziej w Toruniu. Podobnie lokalny charakter mają rozprawy zamieszczone w 

monografiach pokonferencyjnych. Również artykuły wydane w czasopismach 

krajowych dowodzą regionalnego charakteru obecności habilitanta w życiu 

naukowym. Artykuły jego autorstwa ukazały się m.in. w „Zeszytach 

Historycznych Semper Fidelis” Uniwersytetu Rzeszowskiego, w „Tarnowskich 

Szkicach Historycznych”, w „Humanities and Social Sciences”, czyli w 

zeszytach naukowych Politechniki Rzeszowskiej oraz w najwyżej cenionym 

„Roczniku Przemyskim”. Żaden artykuł autorstwa Pawła Korzeniowskiego nie 

został opublikowany w wysoko punktowanych polskich czasopismach 

naukowych.

Podstawą wniosku habilitacyjnego jest rozprawa pt.:” Gallipoli. Działania wojsk 

Ententy na półwyspie Gallipoli w 1915 r.”. Jej zapowiedzią były studia 

opublikowane w materiałach pokonferencyjnych oraz książka pt. ’’Nieśmiertelna 

dywizja” na Gallipoli. Walki 29. Dywizji Piechoty na półwyspie Gallipoli w 

1915 r.” , wydana w Rzeszowie w 2019 r.

Bitwa pod Gallipoli, jako temat rozprawy habilitacyjnej nie jest ani nowy ani 

tym bardziej nowatorski w historii wojennej, gdyż nad nim pochylały się 

dziesiątki badaczy z wielu krajów świata. Bitwa interesowała też dziennikarzy, 

pisarzy, filmowców. Autorem głośnego filmu pt. „Gallipoli” był wybitny 



reżyser australijski Peter Weir. Habilitant słusznie wspomina, że udział wojsk 

australijskich i nowozelandzkich w bitwie przyczynił się w istotnej mierze do 

ukształtowania się odrębnych narodów: australijskiego oraz nowozelandzkiego. 

Bitwa stała się dla Australijczyków i Nowozelandczyków coroczną okazją do 

patriotycznej celebry. Także we współczesnej Turcji bitwa pod Gallipoli, 

aczkolwiek pod inną nazwą, cieszy się zrozumiałem zainteresowaniem. Traktuje 

się ją, jako, mit założycielski nowoczesnej, republikańskiej Turcji i źródło kultu 

Mustafy Kemala. Stąd płynęło wyzwanie dla polskiego badacza, który musiał 

się zmierzyć również z mitologią, obecną w dziełach nie tylko popularnych, ale i 

naukowych.

Autor postawił we wstępie podstawowe pytania badawcze, na które szukał 

odpowiedzi. One również nie stanowią naukowej niespodzianki. Są typowe w 

tego rodzaju publikacjach. Skoro tak, to czy warto było się trudzić 

przygotowując monografię i to tak potężnych rozmiarów? W przekonaniu 

recenzenta decyzja Pawła Korzeniowskiego o przygotowaniu dzieła o Gallipoli 

broni się, gdyż potrafił w twórczy sposób odnieść się do tematu. Zweryfikował 

szeregu szczegółowych opinii obecnych w literaturze historycznej. Niektóre 

spośród nich uznał za nieuzasadnione i potrafił dowieść trafności swojego 
zdania.

Autora najbardziej zaciekawił udział w działaniach bojowych roku 1915 wojsk 

Ententy, zwłaszcza formacji Imperium Brytyjskiego. Poszukując odpowiedzi na 

pytania badawcze sięgnął do sumienie zgromadzonej bazy źródłowej. Dotarł nie 

tylko do zasobów archiwów brytyjskich, australijskich, francuskich, ale także 

osmańskich, a to dzięki przetłumaczeniu głównych zasobów archiwaliów 

tureckich na język angielski. Nie wykorzystał jedynie archiwaliów niemieckich, 

a niemieccy wojskowi, eksperci, inżynierowie, artylerzyści mieli nieskromnie 

znaczący udział w bitwie, formalnie będąc w drugim szeregu, ale faktycznie i to 

niejednokrotnie w pierwszym.



Autor zgodnie z zapowiedzią skoncentrował się na wojennej historii konfliktu. 

Jego wykład jest sumiennie przygotowany. Konstrukcja całości nie budzi 

zastrzeżeń. Jest logiczna i spójna. Narracja potoczysta, niemęcząca czytelnika 

nadmiarem sformułowań znanych z żargonu naukowego. Autor jest dobrym 

znawcą tematyki dzieła a jego warsztat badawczy nie budzi wątpliwości, 

aczkolwiek opiera się na tradycyjnych filarach historyka wojen. Z literaturze 

europejskiej i poza europejskiej znajdujemy prace zbudowane w oparciu o inne 

założenia metodologiczne i odmienne pytania badacze, których autorzy 

odwołują się do historii społecznej, kulturowej, antropologii historycznej i 

historii środowiskowej.

Zwycięstwo wojsk osmańskich to nie tylko kwestia odwagi, determinacji 

żołnierzy i oficerów oraz sprzyjającego obronie środowiska naturalnego, ale 

świadectwo wielkiej pracy, którą dokonali młodoturcy w okresie 

poprzedzającym wojnę. O tym można było więcej napisać. Rewolucję 

przeprowadzili tureccy nacjonaliści i jednocześnie zwolennicy modernizacji 

państwa. Osmańskość, jako wartość przeciwstawili tureckości. Turecka idea 

narodowa miała nadać większą spoistość państwu i armii. Młodoturcy 

rozpoczęli zakrojoną na dużą skalę propagandę tureckiego charakteru państwa, a 

inspirowane konflikty z Ormianami i Grekami miały to dodatkowo 

uwiarygodnić wśród mas, rozpalając nacjonalistyczny ogień. I przyniosło to 

efekty, co było widać także w walkach podczas Wielkiej Wojny w Palestynie, 

Syrii i Mezopotamii.

Autor w pierwszych rozdziałach powtarza stereotypowe opinie nt. 

anachroniczności państwa i armii osmańskiej, ale jego opowieść o przebiegu 

wojny jest tego zaprzeczeniem, co jednak nie powinno być zaskoczeniem, gdyż 

w ciągu kilku lat młodoturcy zmodernizowali, przynajmniej w pewnym 

zakresie, marynarkę wojenną, armię lądową, szkolenie wyższych oficerów. 

Uczynili aparat państwa sprawniejszym i przystąpili do tworzenia fundamentów 



przemysłu zbrojeniowego. I jeszcze drobiazg: Udział Wielkiej Brytanii w 

wojnie po stronie Francji był dla Berlina zaskoczeniem, ale nie dla Paryża, gdyż 

od kilku lat trwała intensywna praca sztabów wojskowych Wielkiej Brytanii i 

Francji przygotowujących wspólne plany wojenne na wypadek wojny z Rzeszą i 

jej sojusznikami.

Podsumowanie.

Dorobek naukowy habilitanta spełnia ustawowe kryteria w przewodach 

habilitacyjnych określone w art. 221 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. Po doktoracie dr Paweł Korzeniowski znacząco 

powiększył dorobek naukowy pod względem ilościowym i jakościowym. Na 

szczególną uwagę zasługuje rozprawa habilitacyjna pt.: ’’Gallipoli. Działania 

wojsk Ententy na półwyspie Gallipoli w 1915 roku”, która stanowi poważne 

osiągnięcie naukowe. Ma także niemały udział w popularyzacji historii, w tym 

za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Uważam wniosek habilitacyjny za uzasadniony.

Prof. Andrzej Chwalba


