
UCHWAŁA

Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Krzysztofa Mroczkowskiego z dnia 
26 listopada 2019 roku zawierająca opinię w sprawie nadania doktorowi Krzysztofowi 
Mroczkowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie 
historia

§1

Działając na podstawie art. 18a ust. 8 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 882) i 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w 
sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, 
Komisja habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, po zapoznaniu 
się z recenzjami i z auto referatem oraz po przeprowadzeniu dyskusji stwierdza, że aktywność 
naukowa oraz osiągnięcie naukowe doktora Krzysztofa Mroczkowskiego w postaci publikacji 
zatytułowanej Wojna i „Pokój dla Galilei”. Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji 
Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na terytorium Libanu w latach 1970-1985, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018 stanowią znaczny wkład w rozwój 
dyscypliny historia i wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania doktorowi Krzysztofowi 
Mroczkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w 
dyscyplinie historia.

§2

Na podstawie art. 18a ust. 11 powołanej Ustawy Komisja wnosi do Rady Naukowej Kolegium 
Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego o nadanie dr. Krzysztofowi 
Mroczkowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w 
dyscyplinie historia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Komisja stwierdza, że Pan dr Krzysztof Mroczkowski posiada stopień doktora nauk 
humanistycznych w zakresie historii, uzyskany 24 września 2008 roku. W toku postępowania 
habilitacyjnego Komisja poddała wszechstronnej ocenie osiągnięcia naukowo-badawcze w 
dziedzinie nauk humanistycznych, współpracę międzynarodową oraz dorobek dydaktyczny i 
organizacyjny Habilitanta, czyniąc to zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie 
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, 
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 r., 
poz. 261).
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Komisja w wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdza przede wszystkim, co 
następuje:

1. Opinie o dorobku naukowym i aktywności naukowej doktora Krzysztofa Mroczkowskiego, 
sporządzone zostały przez trzech Recenzentów. Z których dwie mają jednoznacznie pozytywne 
konkluzje, jedna kończy się wnioskiem negatywnym.

2. Osiągnięcie naukowe w postaci publikacji zatytułowanej Wojna i „Pokój dla Galilei”. 
Militarne i polityczne konfrontacje Organizacji Wyzwolenia Palestyny i Państwa Izrael na 
terytorium Libanu w latach 1970-1985, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 
2018 w związku z jego zaletami, a wśród nich przede wszystkim z:

■ cennym wkładem w polskie piśmiennictwo naukowe, wypełniającym istotną lukę w rodzimej 
literaturze,

■ charakteryzującym się nowatorskim podejściem do tytułowego problemu, zwłaszcza odnośnie 
umiejętnego łączenia narracji historycznej z rozważaniami typowymi dla literatury 
teoretyczno-wojskowej, znajomością tematu,

■ dużym wysiłkiem włożonym w celu udowodnienia postawionych hipotez badawczych i, co 
istotne, zawierającym szereg intersujących i odważnych spostrzeżeń,

■ gruntowną znajomością krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu,

• opracowaniem nie pozbawionym uchybień, ale o istotnej wartości informacyjnej, stanowiące 
także „wkład” w rozwój dyscypliny

a także pozostałe elementy dorobku naukowego, wśród nich w szczególności:

■ autorstwo pięciu monografii, współautorstwo sześciu monografii naukowych,

■ autorstwo i współautorstwo - w okresie po doktoracie, poza wskazanymi jako części 
głównego osiągnięcia - piętnastu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach 
wieloautorskich,

■ współredakcja - w okresie podoktorskim - monografii wieloautorskich.

■ uczestnictwo w roli referenta w 30 konferencjach krajowych oraz 9 międzynarodowych, 
(USA, Republika Federalna Niemiec, Republika Czeska, Ukraina),

wnoszą znaczny wkład Habilitanta w rozwój dyscypliny historia.

3. Dorobek w zakresie działalności dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej

oraz współpracy międzynarodowej, obejmujący m.in. takie elementy jak:

■ organizacja jednej konferencji (krajowej), a współorganizacja sześciu kolejnych (w tym 
czterech międzynarodowych),

• członkostwo międzynarodowej organizacji The International Council of Museums (ICOM),

■ zaangażowanie w pełnienie funkcji organizacyjnych, tj. w szczególności pełnienie funkcji 
zastępcy dyrektora ds. naukowych i Głównego Inwentaryzatora Zbiorów w Muzeum Lotnictwa 



Polskiego w Krakowie. Habilitant posiada tytuł zawodowy Kustosza Dyplomowanego” 
(decyzja DDK/DEC.KWAL/465/2014 z dnia 28 października 2014 r.),

■ odznaczenia w uznaniu zasług dla działalności muzealniczej i kultury polskiej, Srebrny Krzyż 
Zasługi oraz Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej,

• współpraca programowa przy projekcie edukacyjno-ekspozycyjnym For Your Freedom and 
Ours. Historia dywizjonu 307 realizowanym wspólnie z 307 Squadron Project z Exeter,

■ opracowanie koncepcji i przygotowanie merytoryczne ekspozycji czasowej m.in. Polska myśl 
techniczna w przemyśle lotniczym prezentowanej podczas XXIV Międzynarodowego Salonu 
Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2017 roku. Znaczną rangę miał też wcześniejszy udział 
Kandydata w organizacji, wspólnie z Museum of Flight ze Seattle w Stanach Zjednoczonych 
wystawy Frank Piasecki and the Other Polish Aviation Designers,

■ kuratorstwo szeregu wystaw w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i autorstwo 
katalogów naukowych wystaw,

■ opracowanie programów konserwatorskich samolotów: Li-2 - 2008; z tzw. kolekcji berlińskiej 
- Sopwith F.l Camel, Halberstadt CL.II, LFG Roland D.VI, - 2013/2014; MD12F - 2017; 
LWD Żuraw-2017;

■ prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, w 
tym autorskich wykładów monograficznych,

• prowadzenie licznych zajęć o charakterze popularyzatorskim np. paneli dyskusyjnych, 
wykładów popularnonaukowych,

• udział w opracowaniu merytorycznych założeń programów ekspozycyjnych; organizacja 
cykli imprez muzealnych, kulturalnych oraz współpraca z krajowymi i zagranicznymi 
towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami popularyzującymi itp.

świadczy o wysoko ocenionej, efektywnej współpracy międzynarodowej, zróżnicowanej 
aktywności dydaktycznej i organizacyjnej, co pozwala w pełni i jednoznacznie pozytywnie 
ocenić aktywność zawodową Habilitanta.

Wobec braku uwag co do proponowanej treści uchwały Przewodniczący Komisji przedstawił 
wniosek o przeprowadzenie głosowania nad podjęciem uchwały zawierającej pozytywną opinię 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Mroczkowskiemu. 
Wyjaśnił jednocześnie, że jeśli głosowanie wykaże brak poparcia dla przedstawionego 
wniosku, będzie to znaczyło automatycznie, że Komisja wyraża opinię negatywną odnośnie 
nadania Kandydatowi stopnia doktora habilitowanego, a uchwała będzie miała treść 
zawierającą opinię w sprawie poparcia wniosku o odmowę nadania stopnia doktora 
habilitowanego. Przypomniał, że głosowanie odbędzie się na zasadzie zwykłej większości 
głosów.

Ponieważ we wniosku wszczynającym postępowanie Habilitant nie wniósł prośby o 
głosowanie w trybie tajnym, Przewodniczący poprosił członków Komisji o oddanie głosów w 
trybie jawnym przez podniesienie ręki i pisemne potwierdzenie swojej decyzji na 
przygotowanym formularzu protokołu z przebiegu głosowania.



W głosowaniu wzięło udział 6. członków Komisji habilitacyjnej. Wniosek o przyjęcie 
UCHWAŁY z dnia 26 listopada 2019 roku o wyrażeniu pozytywnej opinii w sprawie nadania 
doktorowi Krzysztofowi Mroczkowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
humanistycznych w dyscyplinie historia uzyskał 4 głosów na „tak”, 0 na „nie” oraz 2 
wstrzymujący się.

Przewodniczący stwierdził, że Komisja większością głosów przyjęła UCHWAŁĘ z dnia 26 
listopada 2019 roku o wyrażeniu pozytywnej opinii w sprawie nadania doktorowi Krzysztofowi 
Mroczkowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w 
dyscyplinie historia.

Przewodniczący polecił sekretarzowi przekazanie dokumentacji postępowania Radzie 
Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przewodniczący Komisji podziękował Recenzentom i Członkom Komisji za obecność i 
dyskusję, po czym zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji habilitacyjnej:

1. prof. dr hab. Marek Jabłonowski- przewodniczący

2. dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki - sekretarz

3. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak - recenzent

4. dr hab., prof. ASzWoj., Krzysztof Bojko - recenzent

5. prof. dr hab. Kuba Jałoszyński - recenzent...S............................. .Vr.....................

6. prof. dr hab. Hassan Ali Jamsheer - członek............................................................................

Rzeszów, 26 listopada 2019 roku
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