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Na  mocy  uchwały  Rady  Dyscypliny  Naukowej  Historia  Wydziału  Nauk  Historycznych

iPedagogicznych  Uniwersytetu  Wrocławskiego  z 1 lipca  2022  r. przedstawiam  recenzję  pracy

doktorskiej  Krzysztofa  Gajewskiego,,Dzieje  Muzeurn  Wojsk  Inżynieryjnych  we  Wrocławiu  w

latach  1974  -  2015"

Wojska  inżynieryjne  są  specyficznym  rodzajem  broni  technicznych  Wojska  Polskiego,

bowiem  w ich  składzie  organizacyjnym  występują  nie  spotykane  gdzie  indziej  różnorodności

specjalności.  Zasadniczo  są one przeznaczone  do inżynieryjnego  zabezpieczenia  działań

bojowych  wszystkich  rodzajów  Sił Zbrojnych.  Ich głównym  zadaniem  jest  prowadzenie

inżynieryjnego  rozpoznaniaterenu  i przeciwnika,  zabezpieczenie  pod  względem  inżynieryjnym

działań  wojsk  własnych  i stworzenie  im  dogodnych  warunków  do manewru.  W zależności  od

przeznaczenia  zorganizowane  są  między  innymi  w  pododdziały,  oddziały  i związki  taktyczne

saperów,  pontonowe,  desantowo  - przeprawowe,  inżynieryjno  - drogowe  czy maszyn

irmynieryjnych.  Współcześnie  ten  rodzaj  wojsk  wchodzi  organizacyjnie  w skład  oddziałów  i

związków  taktycznych  wojsk  lądowych  oraz jednostek  różnych  rodzajów  wojsk  bądź

występuje  samodzielnie.

Stan badań  nad dziejami  wojsk  inżynieryjnych  Rzeczypospolitej  jest  stosunkowo

bogaty  i nadal  się  powiększa.  Dominują  w nim  opracowania  dotyczące  głównie  aspek'U5w

polityczno  -  militarnych  czy  rodzajów  broni  technicznych.  Wiele  z tych  opracowań  wyróżnia

się  bogatą  warstwą  informacyjną,  opartą  na źródłach  archiwalnych  i memuarystycznych  oraz
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właściwej  interpretacji.  Natomiast  brak  jest w  historiografii  polskiej  i powszechnej

opracowania  traktującego  o muzealnictwie  tego  rodzaju  wojsk.

Zadaniatego  podjął  się magister  Krzysztof  Gajewski,  który  opracował  projekt  naukowy

na temat,,Dziejów  Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych  we  Wrocławiu  w  latch  1974  -  2015.

Bardzo  pozytywnie-zdaniem  recenzenta-należy,  więc  ocenić  wybórtematu  dysertacji

doktorskiej,  która  z jednej  strony  uszczegóławia  polską  myśl  wojskową,  z drugiej  zaś wypełnia

lukę  w naszej  wiedzy  o historii  inżynierii  wojskowej  państwa  polskiego  oraz  zapotrzebowanie

środowiska,,saperów  i chemików",  szczególnie  zaś absolwentów  tych  uczelni  wojskowych.

Rozprawa  magistra  Krzysztofa  Gajewskiego  o objętości  321 stron,  zawiera  292 strony

tekstu  wydruku  komputerowego,  20 stron  bibliografii,  9 stron  załączników  (w  tym  spis tabel,

schematów  i wykresów)  wraz  z ilustracjami.  Punkt  wyjścia  to wstęp,  który  został  opracowany

według  ogólnie  przyjętych  reguł  metodologicznych  i pod  tym  względem  nie  budzi  większych

zastrzeżeń,  za wyjątkiem  zbędnych  śródtytułów  zastosowanych  w  tej części  pracy  (s. 8-16).

Autor  rozprawy  przedstawia  w nim  swoje  założenia  badawcze  oraz  w sposób  właściwy

przeprowadza  analizę  źródeł,  literatury  przedmiotu  i aktualnego  stanu  badań.  Wskazuje  przy

tym,  iż opracowanźe  stanowź  wynik  długotrwałych  poszukiwań  i jest  próbą  szerszego  nźż

dotychczas  przedstawierńaiudokumentowarńa  dziejów  wyjątkowej  instytucji  na  polskiej  mapźe

muzeów  ku[tywujących  i hołdujących  tradycjom  muzealnictwa  wojskowego.  Muzeum  Wojsk

Inżyrńeryjnych  od  początków  wypełniania  swojej  trńsji  pokazywało  Mstońę  ź rozwój  wojsk

in0rńeryjnych od najdawniejszych czasów do współczesności. (s. 8)

Recenzowana  praca  została  podzielona  na cztery  podstawowe  rozdziały  liczące  średnio

od 13 do 114 stron.  Rozdział  pierwszy  (Powstarńe  Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych)  o łącznej

objętości  71 stron  wydruku  komputerowego  otwiera  zasadniczy  wątek  dociekań  poprzez

ukazanie  genezy  powstania,  proces  projektowania  oraz  główne  etapy  budowy  tej placówki

muzealnej.

Zbiory  muzealne  (s. 89 - 202),  to rozważania  zawarte  w rozdziale  drugim.  Omówiono

w nim  sposoby  pozyskiwania  eksponatów  z różnych  źródeł  między  innymi  z jednostek

wojskowych  czy  chociażby  od indywidualnych  darczyńców.  Przedstawiono  również  proces

dokumentowaniaźewidertcjoriowanźa  eksponatów  w księgach  irtwentarzowychirejestrach  (s.

15). Ten rozdział charakteryzuje ponadto ekspozyc5ę planszowo - eksponatową zawierającą

trzy  działy:  historyczny  obrazujący  dzieje  wojsk  inżynieryjnych  ze  szczególnym

uwzględrńeniem  działań  w rozminowywaniu  obszaru  Polski;  sprzętowy  określany  także  jako

techniczny,  w którym  zgromadzone  jest  wyposażenie  materiałowo  -  techniczne  oraz  trzeci

nazwany  skansenem  ciężkiego  sprzętu  inż:ynieryjnego.  Zasadnicze  treści  eksploracji  tego
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rozdziału  są bardzo  interesujące  pod względem  poznawczym  i w sposób  kompetentny

przedstawiane  przez  autora  projektu  naukowego.  Zresztą  szam  autor  stwierdza,  iż rozbudowany

opis  dotyczący  muzealźów  zasługuje  na szczególne  podkreślenźe  ze względu  na swój  urńkalny

charakter  (s. 15).

Rozdział  trzeci  Działalność  (s. 203 -  271)  przedstawia  przede  wszystkim  specyfikę

funkcjonowania  obiektu  znajdującego  się na zamkniętym  (wojskowym)  terenie  i eksploruje

sposób  finansowania  oraz  źródła  działalności  tej placówki  muzealnej.  Istotną  częścią  rozdziału

są treści dotyczące frekwencji  muzealnej poprzez przedstawźenie w formie graficznej źktści ź

różnorodności  środowźsk  społecznych  żnteresujących  się  eksponatami  zgromadzonymź  w

muzeum  (s.  16).  W tej części  projektu  badawczego  doktorant  umiejętnie  scharakteryzował

jednocześnie  działalność  wewnętrzną  (zarnkniętą)  oraz  zewnętrzną  (otwartą)  muzeum.  Według

autora  dysertacji  pierwsza  działalność  przejawiała  się w aktywności:  naukowo  -  badawczej;

oświatowo  -  wychowawczej;  wystawienniczej  ze zbiorów  własnychźpopulizatorskiej  (s. 233).

Natomiast  działalność  otwarta  dotyczyła  aktywności:  naukowo  -  badawczej;  wystawienniczej

ze złńorów innych murzów, udostęprńarńa ekspozycfi zwiedzającym; promocji żmarketingu

muzealnego  oraz  przedsłęwzźęć  z udzźałem  instytucjiiosób  spoza  środowźska  wojskowego  (s.

242).  Końcowe  partie  rozdziału  uwzględniają  analizę  porównawczą  Muzeum  Wojsk

Inżynieryjnych  z innymi  placówkami  muzealnymi  znajdującymi  się na obszarze  Polski  oraz

podobnymi  muzeami  innych  rodzajów  wojsk,  które  mieszczą  się  w  Toruniu  (Muzeum

Artylerii)  i Poznaniu  (Muzeum  Broni  Pancernej).  Podkreślić  należy,  iż zasadnicze  rozważania

zawarte  w  tej części  dysertacji  są  przedstawione  w sposób  przejrzysty.

Ostatni  rozdział  Kontakty  (s. 272 -  284)  charakteryzuje  udokumentowane  kontakty

Muzeurn  Wojsk  Inżynieryjnych  z przedstawicielarni  muzealnictwa  wojskowego  w Polsce  i

poza granicami  kraju.  Zdaniem  recenzenta  - miały  i mają  one nadal  istotny  wpływ  na

kultywowanie tradycji inżynierii wo5skowe5 w dziejach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

Rozdział  kończą  syntetyczne  wnioski  z tego  etapu  postępowania  badawczego  (s. 282  -  284).

W tym  miejscu  muszę  szczególnie  podkreślić,  że są one wielką  zaletą  rozprawy  z

punktu  widzenia  przyjętego  rozwiązania  metodologicznego.  Zresztą  te elementy  występują  w

kaźdym  rozdziale  dysertacji.  Są bardzo  interesujące  pod  względem  poznawczym  i w sposób

właściwy  przedstawiane  przez  autora  projektu  badawczego.

Pracę  wieńczy  zakończenie  oraz  wartościowy  pod  względem  źródłowo  -

dokumentacyjnym serwis fotograficzny, który występuje jednocześnie bardzo często  w cśe5

rozprawie.
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Oceniając  generalnie  ukończony  projekt  badawczy  magistra  Krzysztofa  Gajewskiego

należy  stwierdzić,  że wieńczy  on jego  badania  naukowe  nad dziejarni  muzealnictwa  wojsk

inżynieryjnych,  pośrednio  także  wojsk  obrony  przeciwchemicznej  - wojsk  chemicznych  Sił

Zbrojnych  Rzeczypospolitej  przełomu  XX  i XXI  wieku.  Stanowi  jednocześnie  całościową,

zwartą  -  pionierską  monografię  wypełniającą  lukę  w  historii  wojskowości  polskiej  i

powszechnej  analizowanego  okresu.  Podkreślenia  wymaga  fakt,  iż powstał  on jako  rezultat

rzetelnych,  niekiedy  drobiazgowych  badań  archiwalnych  oraz  analizy  literatury  przedmiotu.

Recenzowana  praca  została  napisana  z wykorzystaniem  szerokiej  bazy  źródłowej.  Ze

swoich  poszukiwań  archiwalnych  autor  wykorzystał  dokumenty  zgromadzone  w Archiwum

Wojskowym  w Oleśnicy,  w Archiwum  Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych  i Chemicznych  we

Wrocławiu  -  Oddział  Muzeum  Wojsk  Lądowych  w Bydgoszczy,  Archiwum  Akademii  Wojsk

Lądowychim.  gen.  Tadeusza  Kościuszki  we  Wrocławiu  oraz  Archiwum  Wojskowego  Instytutu

Tecłu'iiki  Inżynieryjnej  im. profesora  Józefa  Kosackiego  we Wrocławiu.  Są to - zdaniem

recenzenta  - najistotniejsze  archiwa,  w  których  znajdują  się zasadnicze  dokumenty  i materiały

źródłowe  dotyczące  tego  obszaru  badawczego.  Tak  obszema  podstawa  źródłowa  pozwoliła

autorowi  na przedstawienie  dziejów  Muzeurn  Wojsk  Inżynieryjnych  w latach  l974  -  2015.

Oceniam  stopień  wykorzystania  źródeł  archiwalnych  i drukowanych  jako  zadawalający

recenzenta.

Bez  większych  zastrzeżeń  należy  uznać  również  sposób  wykorzystania  zgromadzonej

literatury  przedmiotu.  Na szczególne  podkreślenie  zasługuje  czerpanie  wiedzy  z ustaleń

badawczych  autorów  szkiców,  refleksji  naukowych  zamieszczonych  na łamach  periodyków

wojskowych,  takich  jak:  ,,Bellona",  ,,Muzealnictwo  Wojskowe"  oraz  specjalistycznych

publikatorów  wojsk  inżynieryjnych  między  innymi  ,,Biuletynu  Inżynierii  Wojskowej"

,,Biuletynu Naukowo -  Metodycznego ';J'Jyższe5 Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im.

gen. Jakuba  Jasińskiego",  Kwartalnika  Saper"  -  Pisma  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich'  czy

,,Sapera"  - Biuletynu  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  na Obczyźnie.  Wskazać  muszę

jednocześnie,  iż przedstawiony  wykaz  piśmiennictwa  jest  w miarę  trafnym  rozwiązaniem

kanonu  metodologicznego.

Magister Gajewski zastosował w swo5e5 rozprawie optymalny układ chronologiczno -

problemowy,  co uznaję  za prawidłowe  rozwiązanie  z punktu  widzenia  metodologicznego.

Wszystkie  rozdziały  i  podrozdziały  mają  ujęcie  wielowątkowe,  natomiast  ich  treść

prezentowanajest  z zachowaniem  chronologii  opisuprocesów,  zjawisk  iwydarzeń.  Nie  wnoszę

większych  zastrzeżeń  co do konstrukcji  pracy,  poza  sugestiarni  -  może  to być odczucie

subiektywne:
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- połączeniu:  wykaz  skrótów  (s. 4) i wykaz  skrótów  wojskowych  (s. 5 -  7) w  jeden  o

nazwie  wykaz  najczęściej  stosowanych  skrótów;

- dokonaniu  weryfikacji  treści  rozdziahi  drugiego  ( Zbiory  muzealne  s. 89 - 202:)

poprzez  je(,o  skrócenie  i z trzech  podrozdziałów  utworzyć  dwa:  Zbiory  muzealne  dńału

historycznegoitechrńcznego  oraz  Zbźory  muzealne  skansenu  ciężkiego  sprzętu  inżynieryjnego;

- dokonaniu  skrótów  dość  rozbudowanych  treści  notek  biograficznych  zamieszczonych

w  przypisach  dolnych  (gen.  Piotrowskiego;  gen.  Kuczko,  płk  Jastrzębskiego,  gen.

Barszczewskiego,  płk  Iwaszko,  gen. Raznowieckiego,  ppłk  Gołeckiego,  gen.  Boguszewskiego)

oraz  wybitnych  inżynierów  wojskowych  nas stronach  126  -  129;

- obszerniejszą  charakterystykę  najciekawszych  zbiorów  muzealnych  podanych  w

przypisach  dolnych:  np. zdalnie  sterowana  mirta,,Goliat  (przypżs  299, s. 142  -  144);  czołg

saperskź,,Klon"  (przypis  378, s.182  -  185)  umieścić  jako  osobne  załączniki  dysertacji;

- przedstawiony  na  s. 72 - 78 wykaz  obsady  personalnej  muzeum  przedstawić  w  formie

załącznika  do dysertacji;

- tabelę  na s. 97-100  ( Wybrane  eksponaty  przekazane  do Muzeum  WI  według  daty

przekazania)  należy  potraktować  również  jako  oddzielny  załącznik  do rozprawy.

Jestem  zdania,  że proponowane  rozwiązaniamogłyby  uczynić  pmcę  znacznie  pełniejszą

iprzejrzystą  pod względem układu treści, a tym samym 5e5 objętości.

Nie  wnoszę  też  większych  zastrzeżeń  do języka  opracowania,  który  charakteryzuje  się

poprawnością  stylistyczną.  Dla  pojęć  tradycyjnych  użyto  powszechnie  przyjętą  terminologię

wojskową.

Lektura  przedłożonej  do  recenzji  rozprawy  nasunęła  mi również  kilka  usterek

merytorycznych  i metodologicznych  (nie zajmuję  się  nimi,  w zasadzie,  w odniesieniu  do

wszystkich  rozdziałów),  które  w  ujęciu  ogólnym  i chronologicznym  dotyczą  m.in.:

- s. 9 jest  treść,  że twórca  niniejszego  opracowania  jest  absolwentem  Wyższej  Szkoły

Oficerskiej  Wojsk  Inżynieryjnych  (WSOWI).  Recenzent  w tym  przypadku  uważa,  że skrót

powinien  brzmieć  następująco  WSOWInż.  Ponadto  skrót  ten  występuje  bardzo  często  wtekście

dysertacji,  np. s. 19,  20,  23, 30, 31, 32-  33, 53 -  54, 56, 62, 104,  107;

- doktorant  niekiedy  w rozważaniach  używa  czasu  teraźniejszego,  miast  przeszłego

dokonanego,  np. s. 50, 62, 75, 79, 84,158;

- na s. 52 -  53 każdy  akapit  zaczyna  się  od określenia  projekt  techniczny.  Recenzent

sądzi,  iż  jest  to błąd  stylistyczno  -  edytorski;

- przypis  68 na s. 36,,Biule1yn  Naukowo-Metodyczny",  nr  3, 1979,  s. 141  wykonany

nieprawidłowo.  Powinno  być  rok  wydania,  numer  i strona;
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- podrozdziały  1.4  (Okres  przejściowy  2010  -  2015)  oraz  1.5 (Muzeum  w strukturach

uczelni  wojskowych)  na s. 79 -  85 należy  określić  jako  luźne  wywody  autora,  bądź  typowy

zapis  kronikarski.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  również  tre6>ci  paragraf  2.4.1  (Zbiory  muzeałne  -

pawilon  B)  na  s. 154-161  oraz  treści  podrozdziału  3.5 (Działalność  otwarta)  na  s. 243  - 249

- s.113  przypis  241 jest  zwrot  Przed  wojną  Armźa  Czerwona  miała  w służbie  dwa

rodzaje  lekkźch  parków.  Recenzent  uważa  to za błąd  edytorski  bowiem  w  tym  przypadku  te

parki  są częścią  wyposażenia  materiałowo  -  tecłu'iicznego  armii;

- s. 124 jest zwrot Mimo, =e pomnźk powstał w czasach komunizmu, autor potrafił

umiejętrńe  przemycźć  ówcześnźe  zakazany  przez  władze  symbol.  Recenzent  sądzi,  że są to  nadal

potknięcia  stylistyczno  -  gramatyczno  i językowe  autora  rozprawy,  które  mają  miejsce  w

innych partiach rozprawy: s. 133 epizody formacji  saperskich zśązanych  z Polskźmi Siłami

Zbrojnymi  na  zachodńe  Europy  -  czy  nazwa  jest  inna;  s. 143  pochodzi  z czasów  oblężenźa

stolźcy  Dolnego  Śląska  przez  wojska  radziec1ae  w 1945  roku  -  czy  Wrocław  był  w  tym  czasie

stolicąDolnego  Śląska;  s. 200  Trzeba  zaznaczyć,  że wrocławskie  muzeum  było  w  pewnym  sensie

odizolowane  od  społeczeństwa,  porńeważ  znajdowało  się  w kompleksie  zamkniętym,  który

stanovńł  strzeżoną  część  WSOWI  -  jakie  to jest  wrocławskie  muzeum;  s. 272 Ponad

czterdńestoletnie  źstn'tenźe  Muzeum  WI  zostało  zauwa=one  przez  osoby  będące  w ró=nych

organizacjach  iinstytucjach  oraz  ośrodkach  masowego  przekazu  -  jakie  osoby  ma  na myśli

autor  rozprawy;

- zrezygnować  z dość  rozszerzonej  charakterystyki  danych  techniczno  -  materiałowych

najciekawszych  zbiorów  muzealnych  podanych  w przypisach  dolnych  podrozdziału  2.5.

(Skansen  ciężkiego  sprzętu  inżynieryjneg)  na  s. 170  -  197;  bowiem  nie  wnoszą  one  istotnych

treści  do dziejów  tej palcówki  muzealnej.

Natym  etapie  oceny  całościowej  projektu  badawczego  magistra  Gajewskiego  recenzent

chce  nadmienić,  iż  z  punktu  widzenia  kanonu  merytorycznego  i  metodologicznego

uwzględnienie  tych  problemów  byłoby  bardzo  pożądane.

Reasumując  uznaje,  iż  otrzymaliśmy  wartościową  w  warstwie  dokumentacyjnej,  jak  i

analitycznej  dysertacje  doktorską.  Pogłębia  ona  naszą  wiedzę  nie  tylko  w zakresie  podjętym

przez  Autora,  ale również  w  odniesieniu  do  całości  szeroko  rozumianych  zagadnień

muzealnictwa  wojskowego,  w  tym  Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych  lat  l974  -  2015.  Natomiast

zgłoszone  uwagi  i zastrzeżenia  (niektóre  o charakterze  polemicznym)  nie pomniejszają

całościowych  walorów  naukowych  rozprawy.



Praca  w  pełni  odpowiada  wymaganiom  stawianym  rozprawom  doktorskim.  Wnioskuję,

zatem  o jej  przyjęcie  i dopuszczenie  magistra  Krzysztofa  Gajewskiego  do dalszych  faz

przewodu  doktorskiego.

praca  w  pełni  zasługuje  na  publikację.

Wrocław  25 sierpnia  2022  r.

Jednocześnie  podkreślić  należy,  iż po uzupełnieniach  i korektach  metodologicznych


