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Recenzja  rozprawy  doktorskiej  mgra  Krzysztofa  Gajewskiego

pt.  Dzieje  Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych  we  Wrocławiu  w  latach  1974-2015

Opracowanie  poświęcone  Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych  we Wrocławiu  autorstwa  mgra  Krzysztofa

Gajewskiego  zostało  napisane  pod kier.  prof.  dr hab.  Jerzego  Maronia  (promotor  pomocniczy  dr

Tomasz  Landmann).  Rozprawa  liczy  aż 321  stron.  Po spisie  treści  Autor  zamieścił  wykazy  skrótów,  a

następnie  wstęp,  w którym  uzasadnił  temat  pracy,  określił  cele i metody  badawcze,  omówił  bazę

źródłową  do podejmowanego  tematu,  po czym  przedstawił  strukturę  opracowania.  Zasadniczą  część

pracy  stanowią  4 rozdziały,  w których  Autor  przedstawił  wyniki  swych  badań.  Po nich  zamieszczone

zostało  zakończenie  będące  swego  rodzaju  podsumowaniem,  a dalejobszerna  bibliografia,  spisy:  tabel,

schematów  i wykresów.  Całość  kończy  załącznik  zawierający  1l  dodatkowych  fotografii.  W czerech

rozdziałach  Autor  zamieścił  aż 137  fotografii  ilustrujących  omawiane  zagadnienia.  We wstępie  nie

znalazłem  informacji,  dlaczego  dodatkowe  fotografie  zostały  zamieszczone  w załączniku  za tekstem.

Ponadto  korzystanie  z bardzo  bogatego  materiału  ilustracyjnego  ułatwiłby  spis ilustracji,  którego  w

pracy  brakuje.

Autor  stosuje  przypisy  dolne,  w których  podaje  źródła  przytaczanych  informacji.  Ponadto  do przypisów

zostały  przesunięte  szczegółowe  informacje  (m.in.  uzupełniające  opisy  wydarzeń  nie posiadających

kluczowego  znaczenia  dla prowadzonej  narracji,  szczegóły  techniczne  muzealiów)  czy też  sylwetki  osób

mających  związek  z muzeum.  Na końcu  każdego  z rozdziałów  znajdują  się  wnioski.  Zarówno  układ

opracowania,  jak  też  sposób  przywoływania  źródeł  i podawanie  uzupełniających  informacji  nie budzi

większych  zastrzeżeń.

Przedmiot  badań  i przyjęta  metodologia

Przedmiot  rozprawy  został  przestawiony  we  wstępie.  Jest nim  wg  Autora:  geneza,  podstawy

organizacyjne,  zakres  zgromadzonych  zbiorów  muzealnych,  formy  działalności  oraz  kontakty

podejmowane  przez  Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych  w kraju  i za granicą.  Jednocześnie  został  określony

przedział  czasowy  będący  przedmiotem  zainteresowania  badawczego-lata  1974-2015.  Główny  celem

badawczym  jest  wzbogacenie  wiedzy  na temat  dziejów  Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych  w latach  1974-

2015.  Cząstkowymi  zadaniami,  wynikającymi  z celu  głównego  są m.in.:  poznanie  genezy  muzeum,

ustalenie  sposobów  pozyskiwania  zbiorów,  ustalenie  zasad  ewidencjonowania  muzealiów,  wykazanie

sposobów  pozyskiwania  środków  na  działalność  instytucji,  określenie  frekwencji,  określenie

działalności  merytorycznej  muzeum,  porównanie  opisywanej  placówki  z innymi  muzeami  wojskowymi
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oraz  ustalenie  kontaktów  placówki  z instytucjami  i ważnymi  osobistościami  z kraju  i z zagranicy.  Należy

zaznaczyć,  że celi  zadania  przyjęte  przez  Autora  zostały  osiągnięte.

Autor  postawił  tezę  o następującej  treści:,,Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych  odgrywało  bardzo  istotną

rolę  w procesie  kultywowania  tradycji  wojsk  inżynieryjnych  oraz  w procesie  kształtowania  postaw

patriotycznych  kolejnych  saperskich  pokoleń".  Teza  została  w rozprawie  uzasadniona.

Główną  metodą  badawczą  przyjętą  w pracy  jest  metoda  historyczna.  W jej  ramach  przeprowadzono

badanie  dokumentów  archiwalnych,  poddano  analizie  informacje  z literatury  fachowej,  kronik,

biuletynów  itp.  materiałów.  Autor  uzyskał  również  wiele  informacji  od osób  związanych  z muzeum,

zapewne  na zasadzie  przeprowadzania  wywiadów.

Materiał  źródłowy

Rozprawa  powstała  na solidnej  podstawie  licznych  dokumentów  archiwalnych  zgromadzonych  w

wojskowych  archiwach:  Akademii  Wojsk  Lądowych  im.  Tadeusza  Kościuszki  we Wrocławiu,  Muzeum

Wojsk  Inżynieryjnych  i Chemicznych  we  Wrocławiu,  Wojskowego  Instytutu  Techniki  Inżynieryjnej  im.

Józefa  Kosackiego  we  Wrocławiu  oraz  w Archiwum  Wojskowego  w Oleśnicy.  Autor  korzystał  również  z

aktów  prawnych  (ustaw,  statutów  i zarządzeń),  instrukcji,  regulaminów  i podręczników  obsługi

sprzętu,  czasopism  wojskowych,  prasy  regionalnej  oraz  licznych  opracowań  (w Bibliografii  wymieniono

107  publikacji  w j. polskim  i 22 w j. rosyjskim).  Cenne  informacje  mgr  Gajewski  uzyskał  od 1l  osób

związanych  lub mających  kontakt  z Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych.  Wykorzystał  także  liczne  portale

internetowe  (w  j. polskim  i rosyjskim),  fotografie  archiwalne  oraz  szereg  innych  materiałów  zawartych

w Bibliografii  zajmującej  aż 20 stron.  Tak  obszerny  materiał  źródłowy  został  sprawnie  wykorzystany  do

przygotowania  rzetelnego  opracowania  ilustrującego  dzieje  wrocławskiego  Muzeum  Wojsk

Inżynieryjnych.

Zakres  rozprawy  i ocena  poszczególnych  rozdziałów

W pierwszym  rozdziale  (s. 17-88)  w sposób  niezwykle  skrupulatny  została  opisana  historia  muzeum:

koncepcja  utworzenia  placówki,  budowa  poszczególnych  obiektów  muzealnych  oraz  kwestie

personalne  i organizacyjne.  Inicjatorem  utworzenia  Muzeum  był gen.  bryg.  Czesław  Piotrowski,

pełniący  w latach  1972-1981  obowiązki  Szefa  Wojsk  Inżynieryjnych  MON.  Placówkę  usytuowano  na

terenie  Wyższej  Szkoły  Oficerskiej  Wojsk  Inżynieryjnych  we  Wrocławiu.  Umiejscowiono  ją  w

wybudowanych  w tym  celu  dwóch  obszernych  garażach  magazynowych.  Po otwarciu  muzeum  w

połowie lat 70. XX w. do 1982 r. jego kustoszem/kierownikiem  był ppłk Konstanty  Machajski

wcześniej  wykładowca  Wyższej  Szkoły  Oficerskiej  Wojsk  Inżynieryjnych.  W latach  1974-1977  muzeum

podlegało  Komendantowi  Wyższej  Szkoły  Oficerskiej  Wojsk  Inżynieryjnych,  od 1977  do 1990  r. było

podporządkowane  Wydziałowi  Politycznemu  uczelni,  w  latach  1990-1994  Szefowi  Wydziału
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Wychowawczego  Wyższej  Szkoły  Oficerskiej  Inżynierii  Wojskowej,  w latach  1994-2009  Zastępcy

Komendanta  ds. Inżynierii  Wojskowej  Wyższej  Szkoły  Oficerskiej.  W 2009  r. przemianowane  zostało  na

Salę Tradycji  w ramach  Sekcji  Wychowawczej  Centrum  Szkolenia  Wojsk  Inżynieryjnych  i Chemicznych.

W 2015  r. placówka  została  przejęta  przez  Muzeum  Wojsk  Lądowych  w Bydgoszczy,  tracąc  swą

odrębność.

Drugi  rozdział  (s. 89-202)  dotyczy  zbiorów  zgromadzonych  przez  muzeum  i zaprezentowanych  na

poszczególnych  ekspozycjach.  Autor  omawia  zasady  i proces  rozbudowy  kolekcji  oraz kwestie

dotyczące  zarządzania  muzealiami.  Muzeum  otrzymywało  eksponaty  głównie  od jednostek  saperskich

z różnych  części  kraju.  Z reguły  były  to  wycofywane  z eksploatacji  urządzenia  i sprzęt.

Na podstawie  danych  przytoczonych  przez  Autora  można  stwierdzić,  że wrocławskie  Muzeum  Wojsk

Inżynieryjnych  należało  bo ciekawszych  muzeów  w regionie  pod  względem  zgromadzonych  zbiorów.

Były  one  prezentowane  na wystawach  w dwóch  pawilonach  (które  Autor  bardzo  drobiazgowo  omawia)

oraz  pod  oddaną  do użytku  w 1984  r. wiatą  na zasadzie  skansenu.  Te z reguły  pokaźnych  rozmiarów

urządzenia  były  świadectwem  postępu  w technikach  stosowanych  w inżynierii  wojskowej.

Rozdział  trzeci  (s. 203-271)  dotyczy  szeroko  pojętej  działalności  placówki,  m.in.  zasad  finansowania,

statystyk  dotyczących  zwiedzania  wystaw,  działalności  wewnątrzwojskowej  oraz skierowanej  na

zewnątrz.  W rozdziale  tym  jako  podrozdział  nr 3.2.  Autor  omówił  finansowanie  placówki.  Można  się

zastanowić,  czy lepszym  miejscem  dla spraw  związanych  z finansowaniem  nie byłby  rozdział  pierwszy,

w którym  mowa  o tworzeniu  i organizacji  muzeum?  Ponadto  przy  omawianiu  spraw  finansowych  Autor

pisze  o Fundacji  Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych,  która  działała  w  latach  1992-1996,  została

reaktywowana  w 1998  r.,lecz,,  (...) W drugiej  połowie  1999  roku  ponownie  wstrzymano  działalność

Fundacji".  Brakuje  w tym  miejscu  odrobiny  szczegółów  na temat  przyczyn  likwidacji  tego  źródła

dofinansowania  muzeum.

W podrozdziale  nr 3.3. Autor  drobiazgowo  analizuje  rok po roku  liczby  zwiedzających  muzeum,

ustalone  w niektórych  latach  w pewnym  przybliżeniu,  z powodu  dotkliwych  luk w dokumentacji.

Największą  frekwencję  odnotowano  w 1986  r. -  18.690  osób,  a najgorszym  dla muzeum  był  rok  2008,

kiedy  to nie przyjęto  żadnego  zwiedzającego  gdyż  ekspozycja  była  zamknięta.  W kolejnych  latach  liczba

zwiedzających  kształtowała  się  na poziomie  1249-20301  osób  rocznie.  Łącznie  Od 1975  do 2015  r.

muzeum  zwiedziło  ponad  ćwierć  miliona  osób.  Autor  drobiazgowo  analizuje,  kto zwiedzał  muzeum.

Okazuje  się, że placówka  cieszyła  się dużym  zainteresowaniem  społeczeństwa;  w latach  1976-1984

tylko  21%  zwiedzających  stanowiło  wojsko,  w latach  1998-2007  było  to  już  47%,  a w latach  2009-2015

45%.  Analizie  poddani  zostali  zwiedzający  pod  kątem  kraju  z którego  pochodzili.  W latach  1976-1984

ponad  płowa  cudzoziemców  zwiedzających  muzeum  pochodziła  z ZSRR. Wg  danych  z po 1998  r. Rosjan

nie ma w wykazach  zwiedzających  muzeum  w ogóle,  za to coraz  więcej  osób  pojawia  się z Niemiec,

USA oraz  przedstawicieli  NATO.
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Ostatni  podrozdział  trzeciego  rozdziału  zawiera  krótkie  charakterystyki  kilku  innych  muzeów

wojskowych  działających  w Polsce.  Dzięki  temu  Autor  dokonuje  oceny  wrocławskiej  placówki  na tle

innych  jej  podobnych.  Z dokonanych  tu ustaleń  wynika,  że muzeum  będące  przedmiotem  dysertacji

zgromadziło  największą  liczbę  muzealiów  oraz  cieszyło  się największym  zainteresowaniem  ze strony

zwiedzających.

Porównując  potencjał  i osiągniecia  poszczególnych  muzeów  wojskowych,  Autor  zakwestionował

zasadność  włączenia  Muzeum  Inżynierii  Wojskowej  do Muzeum  Wojsk  Lądowych,  stwierdzając  że to

właśnie  do wrocławskiej  placówki  powinny  zostać  włączone  inne  muzea  na zasadzie  oddziałów.  Po

wczytaniu  się w obiektywną  analizę  stanu  poszczególnych  muzeów  dokonaną  przez  Autora,  można  w

pełni  zgodzić  się  z tym  stwierdzeniem.

Rozdział  czwarty,  zatytułowany,,Kontakty"  dotyczy  współpracy  muzeum  zinstytucjami  oraz  ważnymi

osobistościami  z kraju  i z zagranicy.  Z przedstawionego  materiału  wynika,  że placówka  prowadziła

aktywną  współpracę  ze środowiskiem  zewnętrznym.  Zdaniem  Autora  świadczy  to o bardzo  dużym

zainteresowaniu  tematyką  inżynierii  wojskowej  oraz  o szacunku  jakim  społeczeństwo  darzy  saperów.

Ponadto  zauważa,  że kontakty  muzeum  ze szkołami  na przełomie  lat  70.  i80.  XX w. były  swego  rodzaju

agitacją  do szkół  wojskowych.  Jednak  przede  wszystkim  współpraca  ze środowiskiem  zewnętrznym

umożliwiała  popularyzowanie  wiedzy  o historii  wojskowości,  w tym  o wojskach  inżynieryjnych,  co

należy  uznać  za właściwe  stwierdzenie.

Rozprawę  kończy  Zakończenie,  w którym  Autor  w sposób  syntetyczny  podsumował  wyniki  swoich

badań.

Mgr  Krzysztof  Gajewski  w sposób  rzetelny  i niezwykle  skrupulatny  przedstawił  dzieje  wrocławskiego

Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych.  Szczególnie  dokładnie  został  opisany  proces  tworzenia  placówki  oraz

jej  ekspozycje  i zbiory  muzealne.  Przedstawione  do recenzji  opracowanie  ma zatem  duże  znaczenie

jako  materiał  dokumentujący  działalność  muzeum,  jego  osiągnięcia  oraz  znaczenie  na muzealnej  mapie

Polski.  Jednocześnie  Autor  przedstawia  postacie  osób  zasłużonych  dla placówki,  upamiętniając  w ten

sposób  ich niewątpliwe  osiągnięcia  dla dokumentowania  i upowszechniania  wiedzy  o zasługach

polskich  saperów.

Uwagi  krytyczne

Przedstawiona  do recenzji  praca  została  napisana  bardzo  starannie.  Zauważono  nieliczne  literówki

m.in.  na s. 108  (jest:  Podkreślono  umiejętne  wyeksponowanie  historiiirozwój...,  lepiej:  Podkreślono

umiejętne  wyeksponowanie  historiiirozwoju...),  czy 288  (jest:...  związanych  z realizmowaniem...,

powinno  być:  zwiqzanych  z realizowaniem).  Dostrzeżono  również  brak  logiki  w sformowaniu  zdania  na

s. 137: Wyeksponowano  również operację  berlińska, na której  były dokumenty  ifotografie  archiwalne
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zapewne  chodzi  o to,  że dokumenty  i fotografie  o operacji  berlińskiej  były  zaprezentowane  na

wystawie.  Na s. 199  pojawiła  się błędna  konstrukcja:...  w latach  1989  -  1993  XX wieku.  Podobnie  jest

na kolejnej  stronie:  W  latach  1984  -  1985  XX  wieku  na s. 200.

Największe  wątpliwości  budzi  stosowanie  w niektórych  częściach  pracy  czasu  przeszłego w stosunku

do opisywanych  ekspozycji,  w wyniku  czego  czytający  może  wnioskować,  że te ekspozycje już nie

istnieją.  Przykładowo,  na s. 257  przy  opisie  Muzeum  Sił Powietrznych  w Dęblinie  czytamy:  Znajdowały

się tam  między  innymi:

*  osobiste  rzeczy  po  tragicznie  zmarłym  mjr  Eugeniuszu  Horbaczewskim  (... ),

*  odznaki  lotnicze  od  czasów  zaborów  do współczesności,

@ sztandar  -  relikwia  (... ),

@ zrekonstruowany  domek  polotów  (...),  i tak  dalej.

Wymienione  zbiory  nadal  znajdują  się w Muzeum  w Dęblinie.  Podobnie  czas przeszły  w sposób błędby

zastosowany  jest  jeszcze  w kilku  innych  miejscach.

Na s. 259  przy  opisie  Muzeum  Historii  i Militariów  w Jeleniej  Górze  Autor  podaje  nieprecyzyjnie,  że

placówka  ta  była  wcześniej  Skansenem  Uzbrojenia  Wojska  Polskiego  - Oddziałem  Muzeum

Karkonoskiego  w  Jeleniej  Górze.  Należy  zauważyć,  że Muzeum  Historii  i Militariów  nadal  jest  oddziałem

Muzeum  Karkonoskiego.

W  związku  ze  stosowaniem  w  pracy  licznych  skrótów,  czytanie  tekstu  niekiedy  nie stwarza

przyjemności.  Należy  jednak  zaznaczyć,  że  Autor  poprawnie  zastępuje  długie  nazwy  skrótami

zamieszczonymi  w wykazie  poprzedzającym  tekst.

Drobne  uchybienia  dostrzeżone  na etapie  recenzowania  rozprawy  doktorskiej  nie podważają  jednak

jej  wartości  naukowej,  a w przypadku  ewentualnej  decyzji  o do druku  rozprawy,  można  będzie  usunąć

je na etapie  korekty.

Wniosek  końcowy

W konkluzji  stwierdzam,  że przedstawione  do recenzji  opracowanie  mgra  Krzysztofa  Gajewskiego

pt.  Dzieje  Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych  we  Wrocławiu  w latach  1974  - 2015  spełnia  wymagania

stawiane  rozprawom  doktorskim.  W związku  z tym  wnoszę  o dopuszczenie  mgra  Krzysztofa

Gajewskiego  do  dalszych  etapów  przewodu  doktorskiego.
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