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1. Imię i nazwisko.

Paweł Korzeniowski

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne - z podaniem podmiotu nadają

cego stopień, roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.

Dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Politologia na Uniwersytecie 

Rzeszowskim, 2006 rok;

Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Historia na Uniwersytecie 

Rzeszowskim, 2006 rok;
Tytuł doktora nauk humanistycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Socjologiczno- 

Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2010 roku. Tytuł rozprawy doktorskiej: Pol

ska sztuka wojenna na przykładzie regulaminów broni i wojsk w latach 1921-1939. Promotor 

dr hab. Andrzej Olejko prof. UR; recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kmiecik, dr hab. prof. UR 

Andrzej Bonusiak.

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub artystycz

nych.

2010 - obecnie - zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Uniwersy

tetu Rzeszowskiego.

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). 

Omówienie to winno dotyczyć merytorycznego ujęcia przedmiotowych osiągnięć, jak 

i w sposób precyzyjny określać indywidualny wkład w ich powstanie, w przypadku, 

gdy dane osiągnięcie jest dziełem współautorskim, z uwzględnieniem możliwości 

wskazywania dorobku z okresu całej kariery zawodowej.

P. Korzeniowski, Gałłipoli. Działania wojsk Ententy na półwyspie Gallipołi w 

1915 roku, Rzeszów 2021 (recenzent, dr hab. prof. UW Piotr Szlanta).
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Moje zainteresowania badawcze od lat koncentrują się wokół szeroko rozumianej bry

tyjskiej historii wojskowej z naciskiem na XX wiek. Z problematyką tą zetknąłem się już na 

początku mojej naukowej kariery. W monografiach Wojska pancerne i ich rola w pierwszym 

okresie II wojny światowej (1939-1941) oraz Flandria 1940 istotną część obu publikacji po

świeciłem analizie oraz opisowi wojsk brytyjskich. Kolejna moja publikacja, Falklandy 1982, 

w całości poświęcona jest udziałowi brytyjskich sił zbrojnych w konflikcie z Argentyną o 

sporny archipelag. W tym też czasie brałem udział w wyjeździe studyjnym z grupą studentów 

na półwysep Gallipoli. Wizyta w miejscu największej operacji inwazyjnej I wojny światowej 

zrobiła na mnie na tyle duże wrażenie, że postanowiłem szerzej zająć się tą tematyką, tym 

bardziej, że jak już wyżej naznaczyłem, brytyjska historia wojskowa nie była mi obca.

W kolejnych latach realizowałem szereg projektów badawczych finansowanych ze 

środków przeznaczonych na rozwój młodej kadry naukowej. Poświęcone były one najważ

niejszym problemom związanym z kampanią na półwyspie Gallipoli, tzn. analizą dowodze

nia, walczących stron oraz udziałowi w walkach brytyjskiej 29. DP. Pośrednio z tymi kwe

stiami związany był projekt dotyczący rozbudowy brytyjskiej armii w czasie pierwszego 

światowego konfliktu. W trakcie realizacji powyższych projektów przeprowadziłem grun

towną kwerendę w brytyjskich oraz francuskich archiwach. Zebrane materiały wykorzysta

łem do przygotowania monografii dotyczącej całej kampanii na półwyspie Gallipoli w 1915 

roku, stanowiącej podstawę mojego wniosku habilitacyjnego.

Kampania gallipolijska odegrała bardzo ważną rolę w trakcie zmagań z lat 1914-1918. 

Jej znaczenie nie dotyczy jedynie sfery militarnej. Udział w walkach żołnierzy z brytyjskich 

dominiów - Australii oraz Nowej Zelandii - stał się kluczowym elementem kształtującej się 

w tym czasie tożsamości młodych narodów. Dla Turków, zwycięstwo stanowiło, i do dziś 

stanowi, element odzyskania dumy narodowej, pomagając w budowie nowoczesnego, świec

kiego państwa narodowego powstałego na gruzach Imperium osmańskiego. Z kolei dla Bry

tyjczyków klęska z rąk pogardzanego przeciwnika stanowiła gorzką lekcję nowoczesnej woj

ny. Nie spełniły się ambitne cele sojuszników, liczących na szybkie pokonanie państwa sułta

nów, otwarcie cieśnin czarnomorskich dla żeglugi handlowej do rosyjskich portów czarno

morskich oraz przyłączenie do Ententy państw bałkańskich.

Klęska dardanelska nierozerwalnie wiąże się z postacią Winstona Churchilla. Porażka 

forsowanego przez niego planu niemal nie doprowadziła do zakończenia jego politycznej ka

riery. Przez resztę życie klęska na Gallipoli obciążała jego konto. W walkach na półwyspie 

odznaczył się młody pułkownik Mustafa Kemal. Zyskany autorytet pozwolił mu po wojnie 
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skupić wokół siebie działaczy narodowych i poprowadzić rodaków do zwycięskiej wojny z 

Grecją. Następnie, już pod nazwiskiem Atatürka - „Ojca Turków”- zbudować nową Turcję.

Początkowo sojusznicy liczyli, że Dardanele uda się sforsować wyłącznie przy pomo

cy okrętów wojennych. Niepowodzenie w tym zakresie i znacznie straty stanowiły bezpo

średnią przyczynę podjęcia decyzji o przeprowadzeniu inwazji na półstepie Gallipoli, co z 

kolei stanowiło początek wielomiesięcznej kampanii. Ta problematyka stanowi podstawę mo

jej monografii.

Przystępując do prac postawiłem sobie za cel przedstawienie dramatycznych wyda

rzeń, jakie rozegrały się na półwyspie Gallipoli w 1915 roku. Ponadto chciałem odpowiedzieć 

na najważniejsze pytania, na które do dziś historykom na całym świecie nie udało się znaleźć 

wyczerpującej i pełnej odpowiedzi, mianowicie:

- dlaczego w ogóle doszło do inwazji na półwysep Gallipoli, pomimo, że w trakcie 

planowania ekspedycji dardanelskiej z góry wykluczono taką ewentualność;

- gdy już doszło do lądowania, w jaki sposób i jakimi środkami próbowano rozstrzy

gnąć kampanię;

- jakie czynniki zdecydowały o takim a nie innym finale?

Aby odpowiedzieć na przedstawione wyżej problemy, stawiałem sobie także szereg 

pytań pomocniczych: jakie czynniki odegrały kluczową rolę w podjęciu decyzji o lądowaniu 

na półwyspie; jak zamierzano przeprowadzić operację inwazyjną, pomimo braku odpowied

nich sił i środków; dlaczego atakującym nie udało się osiągnąć zakładanych celów i czy w 

ogóle istniały realne szanse na ich realizację; jak brytyjskie dowództwa realizowały zadania 

taktyczne i operacyjne w specyficznych warunkach; na ile niepowodzenia alianckich oddzia

łów stanowiły efekt obiektywnych czynników, a na ile błędów dowódców; jak wyglądał bry

tyjski system kierowania państwem w czasie wojny i na ile jego wady wpływały na przebieg 

kampanii?

Zmagania sił Ententy z wojskami osmańskimi doczekały się bogatej literatury w hi

storiografii anglosaskiej. Mijająca niedawno setna rocznica wybuchu I wojny światowej do

datkowo zwiększyła zainteresowanie Wielką Wojną, w tym walkami w rejonie Dardaneli1. 

Natomiast pomimo swego znaczenia, kampania dardanelska w Polsce jest mało znana, nieja

ko będąc w cieniu najważniejszych wydarzeń na głównych frontach wojny. Jeśli chodzi o

1 Wykaz oraz charakterystyka najważniejszych opracowań znajduje się we wstępie mojej książki.
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działania morskie w rejonie Dardaneli, lukę w tym zakresie kilkanaście lat temu wypełnił 

Piotr Nykiel . Ja natomiast koncentruję się na działaniach lądowych.

Sama praca pisana jest z brytyjskiej, lub też szerzej, sojuszniczej perspektywy. Przy

jęcie takiego rozwiązania wynikało z faktu, że to w Londynie podjęto decyzję o rozpoczęciu 

ekspedycji, Brytyjczycy sprawowali ogólne dowództwo nad alianckimi siłami, brytyjskie od

działy stanowiły zdecydowaną większość zaangażowanych w walki sił, wreszcie także nad 

Tamizą zdecydowano o zakończeniu kampanii i ewakuacji półwyspu.

Prace podzieliłem na trzy części. W pierwszej (Preludium) omawiam zagadnienia sta

nowiące szeroko rozumiane tło zasadniczego tematu dalszych rozważań. W mojej ocenie bez 

nich ciężko o dogłębną analizę samej kampanii jak i czynników, które wpłynęły na taki a nie 

inny przebieg walk. W rozdziale pierwszym (Geneza) analizuję sytuację strategiczną Wiel

kiej Brytanii oraz Imperium Osmańskiego. Zrozumienie w jakim położeniu znajdowały się 

oba państwa jest niezbędne do wskazania przyczyn podjęcia decyzji o ekspedycji dardanel- 

skiej. Pozwala także wskazać na dylematy, przed jakimi już w trakcie kampanii stały naczel

ne dowództwa obu stron. Rozdział drugi (Działania morskie w rejonie Dardaneli) poświęci

łem na analizę procesu decyzyjnego, który doprowadził do rozpoczęcia ekspedycji dardaneł- 

skiej. Szczególną uwagę poświęciłem na pokazaniu brytyjskiego systemu kierowania pań

stwem w czasie wojny, w tym na szereg jego niedostatków i anachronizmów. Nie można tak

że pominąć roli postaci, które odegrały najważniejsza rolę w przeforsowaniu tego planu. Na 

pierwsze miejsce wysuwa się tutaj ówczesny Pierwszy Lord Admiralicji, Winston Churchill. 

To on, wbrew coraz wyraźniejszym krytycznym uwagom swoich współpracowników z Ad

miralicji, przeforsował plan ataku na Dardanele wyłącznie przez flotę.

Następnie omawiam osmańskie przygotowania obronne tego newralgicznego rejonu, 

na końcu zaś opisuję nieudaną próbę sforsowania cieśniny z tragicznym finałem, jaki rozegrał 

się 18 marca 1915 roku. Tego dnia sojusznicza eskadra całością swoich głównych sił wpłynę

ła do cieśniny, próbując zneutralizować osmańska obronę. Całodniowe zmagania zakończyły 

się bolesną porażką. Trzy okręty liniowe spoczęły na dnie cieśniny, trzy kolejne zostały bar

dzo mocno uszkodzone. 1/3 sił biorących udział w ataku została utracona lub wyłączona z 

walki.

Początkowo brytyjskie kierownictwo polityczno-wojskowe zakładało, że w razie na

potkania na trudności operacja zostanie przerwana i przedstawiona opinii publicznej jako 

demonstracja, mająca odciągnąć wojska osmańskie z innych teatrów wojny. Jednak tak duże

2 P. Nykiel, Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpień 
1914-marzec 1915), Kraków 2008.

4



straty sprawiały, że takie wytłumaczenie przestało być aktualne. W rezultacie zdecydowano, 

że to armia utoruje marynarce drogę na Morze Marmara poprzez opanowanie półwyspu Gal

lipoli. Przed omówieniem przygotowań do inwazji, wpierw w trzecim rozdziale (Wojska lą

dowe Ententy oraz Imperium Osmańskiego) scharakteryzowałem wojska przeciwników. 

Najwięcej miejsca oraz najdokładniej zanalizowałem wojska brytyjskie, stanowiące trzon so

juszniczych sił. W osobnym podrozdziale, ze względu na ich specyfikę, omówiłem oddziały 

ANZAC oraz francuski korpus ekspedycyjny, na końcu zaś przybliżyłem stan armii osmań

skiej na początku wojny. Wydzielenie osobnego rozdziału dotyczącego wojsk lądowych po

zwala lepiej zrozumieć silne i słabe strony walczących sił, a także specyfikę poszczególnych 

armii. Zwłaszcza brytyjska organizacja wojskowa bardzo dobiegała od wzorców przyjętych 

na kontynencie.
Ostatni rozdział w pierwszej części (Utworzenie Śródziemnomorskich Sił Ekspedycyj

nych i przygotowania do lądowania na półwyspie Gallipoli) poświeciłem na omówienie or

ganizacji Śródziemnomorskich Sił Ekspedycyjnych, ich koncentracje w rejonie Dardaneli 

oraz przygotowania planu inwazji. Ponieważ lądowanie na półwyspie Gallipoli stanowiło 

pierwszą operację inwazyjną na bronione wybrzeże w nowoczesnej wojnie, kwestie te stara

łem się omówić możliwie dokładnie, pokazując przed jakimi dylematami i problemami stali 

brytyjscy planiści. Na końcu tego rozdziału omówiłem osmańskie przygotowania do odparcia 

spodziewanej inwazji.

Druga cześć (Inwazja) obejmuje trzy rozdziały. Pierwszy z nich (Lądowanie na pół

wyspie Gallipoli) stanowi dokładne omówienie walk z 25 kwietnia 1915 roku. Tego dnia so

jusznicze oddziały, kosztem ogromnych strat, zdołały uchwycić przyczółki na półwyspie, ale 

nie zrealizowały głównych celów operacyjnych zakładanych w planie inwazji. Na niepowo

dzenie złożyło się wiele czynników, od błędów w planowaniu, po brak odpowiednich sił i 

środków, przez bezpośrednie błędy brytyjskich dowódców. Nie można pominąć także bardzo 

efektywnego dowodzenia po stronie osmańskiej oraz ogromnej determinacji i poświecenia 

obrońców. W anglosaskiej historiografii ta ostatnia kwestia jest albo pomijana, albo przed

stawiana w sposób tendencyjny, wskazując na decydującą rolę niemieckich oficerów w wal

kach. Tymczasem dokładna analiza zarówno przygotowań obronnych jak i samego przebiegu 

walki jednoznacznie wskazuje, że to osmańscy oficerowie kierowali walką, podejmując traf

ne decyzje, często bez czekania na zatwierdzenie przez dowódcę 5. Armii - gen. Otto Limana 

von Sandersa.

Drugi rozdział (Zmagania na przełomie kwietnia i maja) poświeciłem na omówienie 

pierwszych tygodni kampanii. Obie strony starały się doprowadzić do szybkiego rozstrzy
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gnięcia kampanii na swoją korzyść, nie chcąc dopuścić do stagnacji na froncie. Ze względu 

na trudny teren, ograniczone siły, braki materiałowe oraz błędy w dowodzeniu, żadnej ze 

stron nie udało się osiągnąć zbyt wiele. Jednocześnie obie strony starały się wzmocnić swoje 

siły, kierując na półwysep kolejne oddziały. Zwiększenie liczby żołnierzy wraz z postępującą 

rozbudową inżynieryjną zajmowanych pozycji sprawiał, że z każdym tygodniem uzyskanie 

powodzenia stawało się coraz trudniejsze. W ten sposób działania na półwyspie przeszły w 

fazę wojny pozycyjnej podobnej do tej, jaka miała miejsce na froncie zachodniemu.

Problematykę tą poruszyłem w trzecim rozdziale tej części (Wojna pozycyjna). Obie 

strony nie były to tej fazy przygotowane. Dla Brytyjczyków i Francuzów walki na półwyspie 

stanowiły drugorzędny front, na który kierowano jedynie to, co uznano za zbędne we Francji. 

Ponieważ jednak w tym czasie na froncie zachodnim sytuacja sojuszników byłą trudna, w 

rejon Dardanełi docierał jedynie niewielki ułamek niezbędnych sił i środków. Szczególnie 

duże braki odczuwano w artylerii, a dokładniej w amunicji artyleryjskiej, w tym tak bardzo 

potrzebnych pociskach odłamkowo-burzących. Bez nich likwidowanie osmańskich fortyfika

cji polowych było niemożliwe.

Z podobnymi trudnościami musieli zmierzyć się niemieccy oraz osmańscy oficerowie. 

Choć dla Imperium Osmańskiego zmagania na półwyspie stanowiły priorytetowy front woj

ny, to praktyczny brak przemysłu powodował, że jedynym sposobem na zaspokojenie rosną

cych potrzeb materiałowych stanowił import. Niestety, brak bezpośredniego połączenia z 

Niemcami i Austro-Węgrami powodował, że tą droga docierały szczupłe ilości materiału wo

jennego. Znacznie łatwiej oraz szybciej uzupełniano straty ludzkie, ale także w tym zakresie z 

czasem zaczęto napotykać na trudności, tym bardziej, że imperium toczyło walki także na 

kilku innych frontach (Kaukaz, Palestyna, Irak).

Część trzecią (Przesilenie) poświeciłem na omówienie punktu kulminacyjnego kam

panii. Impas do jakiego doszło w lecie postawił przed brytyjskimi decydentami duży dylemat. 

Do wyboru pozostawały trzy warianty dalszych działań. Ponieważ sojusznicy nie posiadali 

zasobów pozwalających prowadzić walkę na dwóch frontach, z militarnego punktu widzenia 

najrozsądniejsze wyjście stanowiła ewakuacji półwyspu. Jednak uznano, ze polityczne koszty 

takiej decyzji będą zbyt duże. Drugi wariant to utrzymanie zajmowanego obszaru na półwy

spie i przejście do operacyjnej obrony. Teoretycznie pozwalało to ograniczyć zasoby kiero

wane na półwysep do uzupełnień bieżących strat. Z drugiej strony wiązało znaczne siły na 

trudny do przewidzenia okres czas. Trzecie rozwiązanie obejmowało przejście do defensywy 

we Francji i znacznie wzmocnienie sił na półwyspie zarówno nowymi oddziałami, jak i zapa

sami i materiałem wojennym.
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To ostatnie rozwiązanie wydawało się najsłuszniejsze. Pozwalało uzyskać rozstrzy

gnięcie na tym froncie, na którym szanse na sukces były największe. Po zwycięskim zakoń

czeniu kampanii możliwe było ponowne skoncentrowanie wszystkich dostępnych zasobów 

we Francji. Jednak ze względu na sojusznicze zobowiązania oraz ogólną sytuację na frontach 

realizacja tego ostatniego wariantu okazała się niemożliwa. Ostatecznie przyjęto wariant po

średni. Wzmocniono gen. lana Hamiltona 5 dodatkowymi dywizjami. Były to siły na tyle du

że, by móc przeprowadzić nową, dużą ofensywę, ale zbyt szczupłe, by myśleć o pełnym zwy

cięstwie. Ponadto wraz z nowymi oddziałami nie otrzymał on odpowiednio dużych zapasów 

amunicji artyleryjskiej. Wreszcie, sztywne trzymanie się zwyczajów i etykiety związanej ze 

starszeństwem spowodowało, że dowództwo nad posiłkami powierzono oficerom nie posia

dającym doświadczenia frontowego.

Koncentracja wspomnianych wyżej sił wymagała czasu. Do momentu ich przybycia 

dowództwo MEF zdecydowało się przeprowadzić szereg lokalnych akcji, mających poprawił 

własne położenie oraz osłabić siły przewiewnika. Omówiłem je w rozdziale zatytułowanym 

Lokalne operacje (czerwiec-lipiec). Drugi rozdział tej części obejmuje omówienie głównych 

walk w sektorze ANZAC (Ofensywa sierpniowa). Dotychczas brytyjskie dowództwo szukało 

rozstrzygnięcia kampanii na południu półwyspu. Niepowodzenie spowodowały, że gen. Ha

milton zdecydował się przenieść punkt ciężkości na północ, do sektora zajmowanego przez 

oddziały z dominiów. Plan ofensywy zakładał obejście osmańskiej obrony od północy, przez 

trudnodostępny, a więc niemal niebroniony teren oraz opanowanie zaskakującym uderzeniem 

pasma San Bayir. Zbyt ambitne cele postawione przed oddziałami wyczerpanymi wielomie

sięcznymi zmaganiami spowodowały, że nie udało się opanować żadnego z dominujących 

nad okolicą wzniesień. Gdy obrońcy sprowadzili z zaplecza odwody, gwałtowny kontratak 

rozbił część brytyjskich oddziałów, odbierając atakującym szanse na sukces.

Niewielki obszar kontrolowany przez ANZAC spowodował, że w ofensywie możliwe 

było wykorzystanie jedynie część przybyłych posiłków. Aby je wykorzystać, gen. Hamilton 

zdecydował wykorzystać je do przeprowadzenia lądowania w zatoce Suvla, leżącej na północ 

od sektora ANZAC. Zadanie IX KA polegało na zabezpieczeniu zatoki poprzez opanowanie 

okalających ją wzniesień. Realizacja tego zadania dawała Brytyjczykom przestrzeń na wyko

rzystanie większej liczby żołnierzy, pozwalała wesprzeć uderzenie na San Bayir. Wreszcie, w 

razie niepowodzenie sierpniowej ofensywy, zatoka stawała się doskonałą bazą pozwalającą 

na zabezpieczenie oddziałów w czasie zimy.

Lądowanie w zatoce omówiłem w osobnym rozdziale (Suvla). W trakcie planowania 

operacji wykorzystano doświadczenia z kwietniowego lądowania na półwyspie. Przede 

7



wszystkim oddziały dysponowały motorowymi łodziami desantowymi. Nie uniknięto jednak 

także tym razem wielu błędów. Sam dowódca IX KA, gen. Frederick Stopford, nie posiadał 

żadnego doświadczenia na froncie. Dotychczas pełnił jedynie funkcje administracyjne lub 

reprezentacyjne, a przed objęciem obecnego stanowiska był komendantem Tower w Londy

nie. Także jego oddziały zostały sformowane niedawno i przeszły jedynie podstawowe prze

szkolenie. Rejon zatoki zabezpieczały szczupłe siły osmańskie, liczące jedynie cztery bata

liony piechoty, w tym dwa żandarmerii. Mimo to wspomniany brak doświadczenia zarówno 

dowódców jak i żołnierzy, w połączeniu z obiektywnymi problemami logistycznymi spowo

dował, że przez kilka dni nie opanowano wzgórz okalających zatokę. Pozwoliło to obrońcom 

sprowadzić rezerwy i zabezpieczyć kluczowe punkty terenowe.

W obliczu klęski uderzenie na Sari Bayir zabezpieczenie odpowiedniej bazy opera

cyjnej w zatoce Suvla nabrało pierwszorzędnego znaczenia dla gen. Hamiltona. Zebrał 

wszystkie dostępne rezerwy, sprawozdając także z południa półwyspu 29. DP, najbardziej 

doświadczoną jednostkę jaką dysponował. Jednocześnie odwołał gen. Stopforda oraz wymie

nił kilku dowódców dywizji. Były to jednak spóźnione decyzje. Obrońcy wykorzystali dany 

im czas na przygotowanie stanowisk obronnych. Próba uzyskania przynajmniej połowicznego 

sukcesu zakończyła się całkowitą klęską. Sierpniowa ofensywa kosztowała brytyjskie oddzia

ły ponad 40 tys. ofiar, nie przynosząc żadnych wymiernych korzyści.

Porażka ostatecznie uświadomiła politykom i wojskowym w Londynie, że bez zmiany 

priorytetów nie można liczyć na osiągnięcie sukcesu w Dardanelach. Ponieważ nie mogło 

być o tym mowy, pozostawanie na półwyspie nie miało żadnego racjonalnego uzasadnienia. 

Jednak podjęcie decyzji o ewakuacji zajęło politykom i wojskowym kilka miesięcy. Powolny 

proces dochodzenia do tej konkluzji oraz samą ewakuację opisałem w ostatnim rozdziale mo

jej pracy (Ostatni akt). Swoistym paradoksem pozostaje fakt, że wycofanie oddziałów stano

wiła najlepiej przeprowadzoną operację w całej kampanii. Sztabowcy otrzymali wystarczają

co dużo czasu by przygotować szczegółowe wytyczne, nadzór nad wykonaniem poszczegól

nych etapów powierzono doświadczonym oficerom posiadającym niezbędne kompetencje 

oraz cechy charakteru, do najważniejszych zadań skierowano najlepsze oddziały, zaś sam 

proces wycofania ostatnich formacji zabezpieczono szeregiem działań pozoracyjnych i ma

skujących. W rezultacie przeciwnik niemal do ostatnich minut pozostał w nieświadomości 

trwającej ewakuacji.

Pracę zamyka Zakończenie, w którym podsumowuję całą kampanię oraz odpowiadam 

na postawione we wstępie pytania badawcze. W przeciwieństwie do wielu autorów, nie szu

kam łatwych odpowiedzi na skomplikowane przecież problemy. Aby nie powtarzać długich 
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rozważań z mojej pracy, w tym miejscu zaznaczę jedynie, że w mojej ocenie klęska aliantów 

wynikała ze splotu wielu nakładających się czynników, zarówno obiektywnych jak i popeł

nionych błędów.

W pierwszej kolejności już na etapie planowania zbyt optymistycznie oceniono wła

sne możliwości, szczególnie licząc na sforsowanie Dardaneli wyłącznie przez siły morskie. 

Ponadto nie doceniono trudności związanych z prowadzeniem operacji na odległym teatrze 

wojny, a także z lekceważeniem postrzegano siły zbrojne Imperium Osmańskiego. W trakcie 

dyskusji nad ekspedycją, pominięto zarówno Imperialny Sztab Generalny jak tez Sztab Wo

jenny Admiralicji. W rezultacie w dyskusji brakło najbardziej merytorycznie predestynowa

nych do oceny operacji ciał. Zamiast tego decydującą rolę odegrali politycy nie mający szer

szej wiedzy na temat prowadzenia działań zbrojnych. Za jednego z głównych odpowiedzial

nych za rozpoczęcie niefortunnej ekspedycji, słusznie zresztą, uważa się Winstona Churchil

la. Jednak ograniczenie się do wskazywania personalnych odpowiedzialnych jest zbytnim 

uproszczeniem. Churchill nie miał możliwości samodzielnie podejmować decyzji strategicz

nych, ale musiał uzyskać zgodę premiera i rządu. To, że to politycy bez konsultacji z woj

skowymi decydowali o kierunkach prowadzonej wojny, świadczy o anachronicznym i niee

fektywnym systemie kierowania państwem. W mojej opinii to stanowi źródło wielu później

szych błędów i wypaczeń.

Ponieważ nie przewidywano prowadzenia rozległych działań lądowych, wysłane w re

jon cieśniny oddziały były nieliczne, przeznaczone do pełnienia funkcji okupacyjnych nie zaś 

bojowych. Rozpoczęcie operacji lądowej przy pomocy niewystarczających sił nie posiadają

cych środków do jej przeprowadzenia musiało zakończyć się porażką. Jeśli dodać do tego 

ogromny pośpiech związany z planowaniem inwazji oraz brak doświadczenia w zakresie 

prowadzenia tego typu działań, już sam fakt opanowania przyczółków uznać należy za suk

ces.

W trakcie walk na półwyspie sojusznicy popełnili wiele błędów, zarówno w skali ope

racyjnej jak i taktycznej, musząc jednocześnie zmierzyć się z wieloma wyzwaniami natury 

logistycznej. Wydaje się jednak, że nawet gdyby ich uniknięto, ostateczny wynik kampanii 

byłby identyczny. Uniknięto by jedynie wielu niepotrzebnych ofiar, być może zdobyto nieco 

więcej terenu, który ostatecznie i tak zostałby porzucony.

Przez cały czas trwania walk zmagania na półwyspie traktowano jako drugorzędne 

względem Francji. W rezultacie nigdy nie trafiało w ten rejon wystarczająco dużo ludzi i ma

teriału wojennego. Nawet gdy zdecydowano się znacznie wzmocnić siły ekspedycyjne, bra

kło konsekwencji. Decydenci w Londynie uczynili wiele, by kampania zakończyła się klęską, 
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a gdy wreszcie fakt ten stał się dla nich jasny, nie mieli odwagi, by się do tego przyznać, od

kładając na wiele miesięcy decyzję o ewakuacji półwyspu.

Starając się możliwie szeroko spojrzeć na kampanię gallipolijską musiałem ograni

czyć opis zmagań w skali taktycznej, szczególnie w późniejszym jej okresie, kiedy na półwy

spie znalazło się kilkanaście alianckich dywizji. Dokładną analizę wyzwań na tym szczeblu 

dowodzenia przedstawiłem na w osobnej pracy poświęconej udziałowi w kampanii brytyj

skiej 29. Dywizji Piechoty (P. Korzeniowski, „Nieśmiertelna” dywizja na Gallipoli. Walki 

29. Dywizji Piechoty na półwyspie Gallipoli w 1915 roku, Rzeszów 2019). Dywizja ta brała 

udział w walkach od pierwszego do ostatniego dnia kampanii. Uznawana za najwartościow

szą jednostkę w siłach ekspedycyjnych, uczestniczyła niemal w każdym większym starciu na 

półwyspie. Przez pryzmat jednej dywizji przedstawiłem trudności związane z walką na tym 

specyficznym obszarze i sposoby, w jaki brytyjskie dowództwo próbowało je pokonać.

W pracy w minimalnym stopniu poruszałem kwestie związane z wykorzystaniem 

przez sojuszników lotnictwa. Wynika to z prostego faktu, że odegrało ono w kampanii sto

sunkowo znikomą rolę. Nie oznacza to, że nie doceniano jego roli na nowoczesnym polu 

walki. Po prostu było ono zbyt słabe i dysponowało nielicznym, technicznie zawodnym 

sprzętem, by móc odegrać większa rolę. Tym niemniej jest to na tyle interesująca tematyka, 

że poświeciłem jej dwa osobne artykuły.

Sojuszniczą eskadrę próbującą sforsować Dardanele wspierały wodnosamoloty z 

HMS Ark Royal. Ich wysiłki poddałem analizie w pracy Operacje lotnicze HMS Ark Royal w 

rejonie Dardaneli (luty-maj 1915 roku) [w:] Od Gorlic po Kaukaz, Lewant, Alpy i Adriatyk, 

czyli lotnictwo na froncie wschodnim, nad Bałkanami i na Bliskim Wschodzie 1914-1918, 

red. A. Olejko, P. Korzeniowski, G. Artl, Rzeszów 2017.

Początkowo wojska lądowe nie dysponowały własnym lotnictwem, z czasem otrzy

mały niewielkie wsparcie w tym zakresie. Działalność brytyjskich lotników opisałem w arty

kule Brytyjskie lotnictwo w rejonie Dardaneli w 1915 roku, „Humanities and Social Scien

ces”, 2018, nr 1.

5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną reali

zowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w 

szczególności zagranicznej.

Ze względu na moje zainteresowania badawcze aktywnie współpracuję z lwowską 

Narodową Akademią Wojsk Lądowych Ukrainy. W ramach tej współpracy brałem czynny 

10



udział w organizacji międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących bezpieczeń

stwa międzynarodowego oraz historii wojskowej (patrz wykaz konferencji). Moje zadanie 

obejmowały m.in. organizację oraz koordynację udziału polskich uczestników wspomnianych 

konferencji, którzy licznie oraz czynnie brali w nich udział.

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących 

naukę lub sztukę.

W trakcie pracy w Instytucie Historii UR prowadzę zajęcia dydaktyczne na studiach I 

oraz II stopnia na kierunkach Historia, Kulturoznawstwo oraz Turystyka Historyczna i Kultu

rowa. Jestem promotorem ponad 50 prac licencjackich oraz recenzentem podobnej liczby 

prac licencjackich oraz magisterskich. Przez większość czasu pracy pełniłem funkcję opieku

na jednego z roczników na kierunku Historia. Od 2010 roku jestem opiekunem naukowym 

Studenckiego Koła Historyków UR, zaś od 2016 roku koordynatorem instytutu programu 

wymiany studentów MOST.

Bardzo mocno angażuję się w działalność organizacyjną na Uniwersytecie. Od 2013 

roku do chwili obecnie pełnię funkcję wicedyrektora Instytutu Historii. Ponadto w latach 

2015-2019 pełniłem funkcję przewodniczącego wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego na 

ówczesnym Wydziale Socjologiczno-Historycznym. Od 2019 roku do chwili obecnej jestem 

jednym z czterech pełnomocników JM Rektora ds. Rekrutacji w Kolegium Humanistycznym. 

Od 2020 roku jestem członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UR 

oraz koordynatorem ds. współpracy z Uniwersyteckim Centrum Transferu Technologii.

Równie istotne dla mnie są wysiłki na rzecz popularyzacji wiedzy historycznej. Od 

2015 roku uczestniczę w pracach komisji rejonowych oraz wojewódzkich Ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza oraz dzieje oręża polskiego 1772-1945” (zazwy

czaj jako przewodniczący komisji). Olimpiada ma na celu promowanie postaw patriotycz

nych oraz wiedzy z zakresu historii Wojska Polskiego oraz polskich formacji wojskowych. 

Regularnie także uczestniczę w pracach komisji oceniających w ramach Olimpiady Histo

rycznej dla szkół ponadpodstawowych organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historycz

ne.
Aktywnie udzielam się także w mediach jako komentator oraz konsultant tekstów pra

sowych oraz programów radiowych Polskiego Radia przygotowywanych z okazji najważniej

szych świąt państwowych oraz rocznic historycznych.
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7. Oprócz kwestii wymienionych w pkt. 1-6, wnioskodawca może podać inne informa

cje, ważne z jego punktu widzenia, dotyczące jego kariery zawodowej.

- 2013 - Wyróżnienie Rektora UR Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego;

- 2014 - ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie finansami uczelni”.

- promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej gen. rez. Fryderyka Czekaja - Działania 

nocne w doktrynie i praktyce Wojska Polskiego 1921-1939 (promotor: prof. dr hab. Grzegorz 

Ostasz). Praca obroniona w 2018 roku, wydana drukiem w 2019 nakładem Wydawnictwa Po

litechniki Rzeszowskiej;

- 2020 - odznaczenie medalem Pro Patria przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i 

Osób represjonowanych.

Moje główne zainteresowania badawcze związane są z historią wojskową, szczególnie 

XX wieku. Tym niemniej ze względu na posiadane także wykształcenie politologiczne jestem 

aktywny również w tej dziedzinie, choć oczywiście w mniejszym, zakresie. Koncentruję się 

na badaniu współczesnych konfliktów zbrojnych oraz szeroko pojętej problematyce bezpie

czeństwa, zarówno w aspekcie krajowym jak i międzynarodowym.

(podpis wnioskodawcy)
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