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1. Imię Nazwisko: Andrzej Krzak 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej: 

aJ Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu - studia 

zawodowe (licencjackie) - Poznań 1988 rok; 

b/ Akademia Obrony Narodowej - Wojskowy Instytut Historyczny - studia magisterskie z dzie-

dziny: historia — tytuł: magister historii - Warszawa 2000 rok; 

c/ Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny - stopień doktora nauk humanistycznych w 

specjalności historia, (nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Historii i Stosunków Między-

narodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego) w 2006 roku, na pod-

stawie rozprawy doktorskiej pt. Kontrwywiad Wojskowy II Rzeczpospolitej przeciwko radzieckim 

służbom specjalnym 1921-1939, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Wróblew-

skiego (recenzenci: prof. dr hab. Karol Olejnik, prof. dr hab. Andrzej Pepłoński). 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych: 

• 2016 -2014- adiunkt - Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa, Akademia im. Jana 

Długosza w Częstochowie; 

• 2014-2010 - adiunkt - Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem, Wydział Humanistycz-

ny, Uniwersytet Szczeciński; 

• 2010-2008 - wykładowca - Instytut Nauk Społecznych, Akademia Podlaska w Siedlcach 

(umowa o dzieło); 

• 2006-2012 - wykładowca - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (umowa o dzieło). 



4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DzU 

nr 65, poz. 595 ze zm.): 

a/ tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 

Wielka Wojna na Bałkanach. Działania militarne i polityczne 

podczas I wojny światowej 1914-1918, Częstochowa 2016. 

b/ omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: 

Wskazana jako osiągnięcie naukowe publikacja jest pracą z zakresu historii powszechnej, 

prezentującą charakterystykę i analizę działań militarnych z uwzględnieniem gier dyplomatycz-

nych oraz uwarunkowań geostrategicznych i geopolitycznych. 

Po uzyskaniu stopnia doktora rozpocząłem badania nad dziejami politycznymi i wojskowymi 

państw bałkańskich w XX wieku. Przeprowadziłem kwerendę w Archiwum Państwowym Bośni 

i Hercegowiny, Chorwacji oraz Chorwackim Instytucie Historycznym, a także Serbskim Instytu-

cie Historii Najnowszej. W efekcie podjętych badań powstała monografia Wielka Wojna na Bał-

kanach. Działania militarne i polityczne podczas I wojny światowej 1914-1918, szereg artyku-

łów opublikowanych w periodykach zachodnich oraz krajowych, a także w monografiach zbio-

rowych. Do najważniejszych z nich zaliczam: 

- I wojna światowa na Bałkanach. Działania polityczne i militarne w latach 1914-1918, pod 

red. Andrzeja Krzaka, Szczecin 2014, ss. 396; 

- Poludniowoslowiańska mozaika. Charakterystyka geograficzno-polityczna państw postjugo-

slowiańskich, [współautor: Danuta Gibas-Krzak], Szczecin 2010, ss. 257; 

- 1 wojna bałkańska - plany wojenne i charakterystyka sił zbrojnych stron konfliktu [w:] Po-

znać Bałkany. Historia-Polityka-Kultura-Języki, pod red. Katarzyny Taczyńskiej, Aleksan-

dry Twardowskiej, Toruń 2012, s. 47-78; 

- Półwysep Bałkański jako obszar działań militarnych podczas wojen bałkańskich. Charakte-

rystyka geograficzno-wojśkowa, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia" 2012, T. XIX, 

s. 149-168; 

- Działania partyzanckie i powstańcze w Serbii w latach 1916-1917 [w:] I wojna światowa na 

Bałkanach. Działania polityczne i militarne w latach 1914-1918, pod red. Andrzeja Krzaka, 

Szczecin 2014, s. 126-156; 
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- Armia Królestwa Serbów, Chorwatów, Słoweńców/Jugosławii w informacjach i ocenach 

attaches wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Oddziału II Sztabu Generalnego 

(Głównego) Wojska Polskiego w latach 1918-1936 [w:] Poznać Bałkany. Historia-Polityka-

Kultura-Języki, pod red. Katarzyny Taczyńskiej, Aleksandry Twardowskiej, Toruń 2013, 

s. 13-44; 

- Operation „Manta": The Attack Against Yugoslavia in 1941, „The Journal of Slavic Mili-

tary Studies" 2006, Volume 19, nr 3; s. 543-600; 

- Guerilla Operations In Yugoslavia on the Basis of the Battle of Kozara, „Journal of Slavic 

Military Studies" 2010, Volume 23, s. 477^189; 

- Charakterystyka działań militarnych w Bośni w latach 1992-1993 [w:] Bośnia i Hercegowi-

na 15 lat po Dayton. Przeszlość-teraźniejszość-perspektywy. Studia i szkice, red. Paweł 

Chmielewski, Sławomir L. Szczesio, Łódź 2011, s. 25-49; 

- Słowenia - początek końca Jugosławii. Wojna dziesięciodniowa [w:] Bałkany Zachodnie 

między przeszłością a przyszłością, red. Paweł Chmielewski, Sławomir L. Szczesio, Łódź 

2013, s. 105-127; 

- Wojna w Chorwacji 1991. Oblężenie Vukovaru [w:] Konflikty militarne i niemilitarne na 

Bałkanach w XX i XXI wieku w perspektywie polemologicznej, pod red. Danuty Gibas-

Krzak, Andrzeja Krzaka, Szczecin-Warszawa 2013; s. 133-162; 

- Asymmetry of the Albanian-Macedonian Military Conflict in 2001. Military Characteristics 

of the Fight in the Regions ofTetovo, Kumanovo, Araćinovo and Yaksince, „Politeja" 2014, 

nr 30, s. 295-316. 

Maria Todorowa, wybitna bułgarska bałkanistka, nie bez przyczyny pisała, że od początku 

XX wieku „widmo krąży po Europie - widmo Bałkanów". Słusznie bowiem przyjęto, że zmia-

ny, jakie nastąpiły w Europie w ostatnim stuleciu, swój początek miały na Bałkanach - najbar-

dziej niestabilnym i jednocześnie fascynującym regionie Europy. Zanim wybuchła Wielka Woj-

na doszło na Bałkanach do wydarzeń, które stały się zapowiedzią tego wszystkiego, co miało 

spotkać Europę w latach 1914-1918. Kanclerz zjednoczonych Niemiec Otto Bismarck na długo 

przed wojnami bałkańskimi oraz Wielką Wojną wyraził opinię, że ,jakieś nowe błazeństwo za-

cznie się na Bałkanach". Były to prorocze słowa. Nierozwiązane spory i konflikty, nieposkro-

mione ambicje, niezwykła mozaika etniczna i kulturowa, a także partykularne cele wielkich mo-

carstw stały się powodem niekończących się walk, jakie miały miejsce na Bałkanach w XX wie-

ku. 
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Celem podjętych przeze mnie badań było przedstawienie przebiegu działań militarnych na 

Bałkanach w trakcie I wojny światowej w szerokim kontekście politycznym, polemologicznym i 

geostrategicznym. 

U podstaw procesu badawczego, który został zainicjowany kilka lat temu, legło zaintereso-

wanie zmianami politycznymi, jakie zachodziły na obszarze Półwyspu Bałkańskiego, a zwłasz-

cza duża liczba konfliktów militarnych, etnicznych, religijnych i kulturowych. Analiza złożono-

ści procesów narodowotwórczych pozwoliła na wyciągnięcie wstępnych wniosków i postawienie 

podstawowych pytań badawczych, które na tym etapie dociekań sprowadzały się do skonstru-

owania koncepcji i planu badań. W pierwszym etapie określiłem cezurę czasową i problemową, 

po czym dokonałem wstępnej kwerendy źródeł. Następnie rozpocząłem pracę nad zebraniem 

źródeł i materiałów oraz ich wstępną analizę. Pozwoliło mi to na opracowanie harmonogramu 

badań oraz doprecyzowanie celu, problemu i pytań badawczych a także hipotezy naukowej. 

W wyniku podjętych prac mogłem stwierdzić, że główny obszar badawczy powinien obej-

mować rozważania nad istotą prowadzonych wojen na Bałkanach w XX wieku. Przy czym ba-

dania nie mogły sprowadzać się do samej analizy i syntezy poszczególnych kampanii, operacji 

czy sporów o charakterze militarnym, lecz ze względu na złożoność sytuacji wewnętrznej, jak 

również ukształtowanie i położenie geograficzne Półwyspu. Musiały również dotyczyć takich 

kwestii, jak geostrategiczne położenie państw bałkańskich, stosunki międzynarodowe, społecz-

ne, religijne i kulturowe wpływające i kształtujące omawiany obszar. 

Pozwoliło mi to na dokonanie podziału problemowego badań na cztery obszary: 

• pierwszy z nich dotyczył wojen bałkańskich 1912-1913; 

• drugi obejmował I wojnę światową na bałkańskim teatrze działań (czasami spotyka się w 

serbskiej i bułgarskiej literaturze przedmiotu, że jest ona nazywana III wojną bałkańską); 

• trzeci dotyczący okresu II wojny światowej, tj. kampanii bałkańskiej (jugosłowiańskiej i 

greckiej) oraz walk ruchu oporu; 

• czwarty natomiast obejmuje wydarzenia związane z powojenną historią Bałkanów aż do 

rozpadu Federacji Jugosławii. 

W pierwszym etapie, biorąc pod uwagę złożoność problemu, postanowiłem zająć się wojnami 

bałkańskimi i I wojną światową na Półwyspie. Po przeanalizowaniu literatury przedmiotu uzna-

łem, że oba te wydarzenia nie tylko doprowadziły do znacznych zmian geostrategicznych i geo-

politycznych na Bałkanach, ale miały też wpływ na kolejne wojny i konflikty na Półwyspie Bał-

kańskim. 
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Efektem podjętych badań było zgromadzenie znacznej ilości materiału badawczego (pocho-

dzącego m. in. z Archiwum Bośni i Hercegowiny [Arhiv Bosne i Hercegovine] oraz Państwowe-

go Archiwum Republiki Chorwacji [Hrvatski Drżavni Arhiv], który posłużył do opracowania 

maszynopisu monografii poświęconej wojnom bałkańskim (materiał został przygotowany do 

druku, niestety brak czasu i koniecznych przy tym środków finansowych nie pozwolił Autorowi 

na opublikowanie tej pracy). 

Dzięki zakończeniu prac nad dziejami państw bałkańskich w dobie wojen 1912-1913 mogłem 

przystąpić do szerszej analizy politycznych i militarnych wydarzeń na obszarze Półwyspu Bał-

kańskiego w kontekście Wielkiej Wojny. Miałem dwa cele: ukazanie gier dyplomatycznych 

prowadzonych przez dwa przeciwstawne obozy - tj. Ententę i państwa centralne, realizowanych 

dla pozyskania państw bałkańskich oraz przedstawienie działań militarnych, jakie prowadzono w 

latach 1914-1918 w szerokim kontekście, z uwzględnieniem specyfiki terenu górskiego i rodza-

ju prowadzonych działań bojowych. 

Bałkany, jak się powszechnie przyjmuje, nie odgrywały istotnego znaczenia jako obszar walk 

w Wielkiej Wojnie. Czy faktycznie tak było? W większości monumentalnych opracowań we 

wnioskach końcowych stwierdzono, że zasadniczy ciężar wojny znajdował się na froncie za-

chodnim i tam właśnie doszło do rozstrzygnięcia. Nikt jednak - zwłaszcza, jeśli chodzi o auto-

rów anglosaskich - nie zwrócił uwagi i nie podjął próby przeanalizowania wydarzeń związanych 

z walkami na tzw. drugorzędnych (pomocniczych) frontach. Autorzy (historycy) nie dostrzegli 

roli, jaką odgrywał front serbski w 1914 roku i jaki miał wpływ na działania na Zachodzie, ale 

przede wszystkim na Wschodnim Teatrze Wojny. Klęska wojsk austro-węgierskich w 1914 roku 

spowodowała przecież pośrednio klęskę austriacką na wschodzie. Serbowie angażowali („wiąza-

li") dwie armie austriackie, które mogłyby zostać wykorzystane w operacjach przeciw Rosji. 

Jeszcze inną kwestię, która jest bagatelizowana lub tylko wzmiankowana, stanowi utrata za-

ufania niemieckiego dowództwa do możliwości prowadzenia samodzielnych działań przez armię 

habsburską. Porażka Grupy Armijnej dowodzonej przez gen. Oskara Potiorka miała cały szereg 

negatywnych następstw. Po pierwsze, dowództwo niemieckie zdało sobie sprawę, że cały ciężar 

zmagań będzie spoczywał na ich armiach i będą musieli dodatkowo zaangażować się w walkę na 

Bałkanach. Ponadto klęska na Bałkanach doprowadziła do powstania poważnego „pęknięcia w 

monolicie", jakim wydawały się jeszcze przed I wojną światową Austro-Węgry, i to zarówno w 

obszarze potencjału militarnego, jak również w ujęciu całościowym — jako jednolite wielonaro-

dowe państwo. Dla wielu politycznych przywódców narodów, żyjących pod panowaniem Habs-
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burgów, zwycięstwo Serbów okazało się pierwszym sygnałem, że zrzucenie kilkusetletniego 

jarzma niewoli było realne. 

Kolejnym argumentem, który przeczy podstawowej tezie mówiącej o tym, że Bałkany były 

drugorzędnym teatrem działań, były gry dyplomatyczne, mające na celu przyciągnięcie Bułgarii i 

Rumunia - a także pośrednio Włoch - na stronę jednego z walczących sojuszy. Niemcy, co jest 

niezwykle istotne, widziały w Bałkanach obszar niezwykle ważny dla planowania i prowadzenia 

działań wojennych. Panowanie na Półwyspie, z jednoczesnym pozyskaniem do sojuszu Bułgarii, 

stanowiło z jednej strony poważny sukces polityczno-wojskowy, a z drugiej - zabezpieczało całą 

południową flankę frontu Państw Centralnych w toku I wojny światowej. Jeśli uwzględnimy do 

tego klęskę Ententy w zmaganiach z Turcją na Gallipoli oraz Serbii w 1915 roku, to ogólne po-

łożenie geostrategiczne Niemiec i jej sojuszników uległo znaczącej poprawie po porażkach, jakie 

odnotowali wcześniej na frontach zachodnim i wschodnim. Tak zmieniająca się sytuacja nie po-

zwalała wojskom Ententy na przejęcie strategicznej inicjatywy. Należy pamiętać, że opanowanie 

Serbii zaktywizowało działania tureckie na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz Kaukazie, co 

z kolei doprowadziło do konieczności utrzymania na tych frontach znacznych sił kolonialnych i 

rosyjskich, które nie mogły zostać wykorzystane na zachodnim i wschodnim teatrze działań wo-

jennych Wielkiej Wojny. Mając powyższe na względzie należy zadać sobie pytanie: czy można 

traktować Bałkany jako drugorzędny front? 

Ostatecznym argumentem, który może przekonać naukowców do konieczności weryfikacji 

dotychczas obowiązujących poglądów oraz zmienić ich stanowisko wobec roli Bałkanów w 

dziejach I wojny światowej, powinna być wnikliwa analiza operacji salonickiej, znana w literatu-

rze przedmiotu jako przełamanie frontu salonickiego. Operacja ta jest jedną z tych nielicznych, 

przeprowadzonych w toku Wielkiej Wojny, która przyniosła nieoczekiwane i znaczne korzyści 

Entencie. Przy stosunkowo niewielkich siłach zaangażowanych po stronie sojuszników w niecałe 

dwa tygodnie doszło do wyeliminowania dwóch sojuszników państw centralnych i otworzenia 

„wrót" do Europy Środkowej. Unieszkodliwienie armii bułgarskiej i rozbicie jej trzonu stało się 

przyczyną klęski Bułgarii. Sytuacja ta spowodowała również przejęcie kontroli nad strategicz-

nymi szlakami komunikacyjnymi północ-południe, co z kolei spowodowało odcięcie Turcji od 

dostaw zaopatrzenia z Niemiec i Austro-Węgier, w efekcie końcowym prowadząc do eliminacji 

tego państwa z wojny. Innym skutkiem sukcesu operacji salonickiej był rozpad struktur pań-

stwowych i wojskowych Austro-Węgier, co doprowadziło do sytuacji, iż spośród państw cen-

tralnych na placu boju pozostały tylko Niemcy. Niezaprzeczalnym pozostaje zatem fakt, że ar-
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mia niemiecka, chociaż nie pobita, nie mogła w tych warunkach samodzielnie prowadzić działań 

wojennych. Faktem jest, że dysponowała ona jeszcze znacznym potencjałem bojowym, lecz 

ewentualne dalsze prowadzenie walki byłoby tylko przedłużeniem agonii. Należy również pa-

miętać o tym, że Niemcy, podobnie jak i inni uczestnicy ponad czteroletnich zmagań, byli skraj-

nie wyczerpani wojną. W Europie za sprawą bolszewików rozprzestrzeniała się idea niosąca za 

sobą unicestwienie wszelkich form demokracji. Dlatego też zarówno Niemcom, jak i Entencie 

musiało w równym stopniu zależeć na zakończeniu konfliktu. Niewątpliwie przejęcie przez so-

juszników inicjatywy strategicznej na froncie zachodnim było istotnym sukcesem. Jednak w 

mojej ocenie, to przełamanie frontu salonickiego doprowadziło do ostatecznej klęski państw 

centralnych. 

Podczas prowadzonych badań pojawiło się szereg cennych wskazówek, które pozwoliły na 

sformułowanie wniosków, mogących z jednej strony posłużyć jako podstawa do podjęcia badań 

na dziejami wojen na Bałkanach, a z drugiej - mogą one stanowić interesujący materiał z zakre-

su sztuki wojennej. 

Na uwagę szczególnie zasługuje planowanie, przygotowanie wojsk i prowadzenie działań mi-

litarnych. Należy stwierdzić, że kampania 1914 roku została przez Serbów zaplanowana i prze-

prowadzona fenomenalnie. Pomimo ewidentnej przewagi liczebnej i technicznej Austro-Węgier, 

wojska serbskie nie tylko nie pozwoliły na opanowanie terytorium własnego państwa, lecz zada-

ły Austriakom tak znaczne straty, że dalsze operacje ze strony armii Habsburgów okazały się 

niemożliwe do zrealizowania. 

Serbowie, umiejętnie wykorzystywali warunki terenowe. W pierwszej fazie pokonali prze-

ciwników, nie pozwalając im na wkroczenie w głąb swojego terytorium, ani też na opanowanie 

podstaw do kontynuowania działań aktywnych. Skłonili gen. Oskara Potiorka, aby prowadził 

walkę pod dyktando Naczelnego Dowództwa Serbii. W decydującej bitwie nad Cerem, Serbowie 

doskonale wykorzystując miejsce i czas, a także ekonomię sił. Zmusili wojska austro-węgierskie 

do ciężkich walk. które doprowadziły do wyczerpania rezerw i - w końcu - do utraty inicjatywy 

w skali taktycznej i taktyczno-operacyjnej. Należy stwierdzić, że zasadniczym powodem porażki 

strony austro-węgierskiej było zlekceważenie przeciwnika (wszak miała to być „karna ekspedy-

cja") oraz nieprawidłowe wyznaczenie zasadniczych i pomocniczych kierunków działań (zostało 

to szerzej omówione w rozprawie). Druga i trzecia faza kampanii jest natomiast przykładem wie-

lu błędów, będących udziałem obu stron. Przy czym serbska koncepcja, wciągnięcia przeciwnika 
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w głąb własnego terytorium i stopniowego wyczerpywania jego potencjału, okazała się skutecz-

niejsza. 

Serbowie po zakończeniu wałk w grudniu 1914 roku, chociaż zwycięscy, nie byli w stanie 

wyzyskać powodzenia. Co więcej, byli skrajnie wyczerpani dotychczasowymi walkami. Ponieśli 

też znaczne straty w ludziach i sprzęcie. Bez pomocy sojuszników nie byliby w stanie odtworzyć 

gotowości bojowej. Inną kwestią pozostaje stan epidemiologiczny w armii serbskiej i w pań-

stwie. Wybuch epidemii pod koniec walk miał znaczny wpływ na przygotowania państwa serb-

skiego i jego armii do dalszej walki. Należy jednak nadmienić, że w ówczesnych warunkach i 

przy ówczesnym poziomie zabezpieczenia medycznego rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych 

nie było czymś niezwykłym. Znaczna zachorowalność wśród żołnierzy walczących na frontach I 

wojny światowej była dość częstym zjawiskiem. 

Przykład kampanii 1914 roku pokazuje, że strategia i taktyka, na której oparto szkolenie i 

planowanie przed rozpoczęciem wojny, tylko częściowo sprawdziła się w praktyce. Już w grud-

niu 1914 roku wszyscy głównodowodzący powinni byli wyciągnąć wnioski, że bezmyślne ude-

rzenia wielkimi masami wojsk muszą w końcu doprowadzić do wyczerpania się rezerw i przej-

ścia do działań defensywnych. Ta przerażająca wizja nie doprowadziła do poszukiwań innych 

rozwiązań, lecz upartego kontynuowania przyjętych wcześniej założeń, polegających na zadaniu 

jednego rozstrzygającego ciosu. 

Z kolei kampania 1915 roku miała zupełnie inny charakter. Przy czym jest ona charaktery-

styczna dla działań aktywnych. Przy przygniatającej przewadze liczebnej i technicznej doświad-

czony dowódca, jakim niewątpliwie był feldmarszałek August von Mackensen, w ciągu niespeł-

na dwóch miesięcy osiągnął to, czego nie udało się wcześniej gen. O. Potiorkowi. Z jednym za-

strzeżeniem: nawet jemu nie udało się rozbić armii serbskiej. Jego plan, w ogólnym założeniu, 

dotyczący wyeliminowania Serbii i zajęcia jej terytorium został osiągnięty i to za stosunkowo 

niewielką cenę własnych strat. Jednak mimo dwukrotnych prób, feldm. A. v. Mackensenowi nie 

udało się doprowadzić do zamknięcia w okrążeniu i zniszczenia wojsk serbskich. Chociaż potra-

fił wyzyskać dla siebie teren, przewagę i doświadczenie własnych wojsk, to im głębiej wchodził 

w obszar Serbii, tym więcej napotykał problemów. Wyhamowanie impetu działań wojsk państw 

centralnych, zwłaszcza niemieckich, było przede wszystkim związane z koniecznością prowa-

dzenia walk w trudnym górzystym terenie, praktycznie pozbawionym dróg i szlaków komunika-

cyjnych. W tych warunkach przygotowanie i wyszkolenie serbskich żołnierzy okazało się decy-

dującym atutem. Dlatego też feldm. A. v. Mackensen, po uzyskaniu zgody niemieckiego Na-
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czelnego Dowództwa, zdecydował się na wprowadzenie do walki specjalistycznej formacji, czyli 

Korpusu Alpejskiego. Należy jednak wspomnieć, że w tych trudnych warunkach jedynie żołnie-

rze bułgarscy byli w stanie dotrzymać kroku Serbom. 

Przegrana Serbów miała kilka przyczyn. Zasadniczym powodem było wadliwe zaplanowanie 

działań, które oparto na założeniu, że Serbia otrzyma aktywne wsparcie wojsk Ententy. Dlatego 

też przyjęto takie ugrupowanie, które nie pozwalało wojewodzie Putnikowi na elastyczne ope-

rowanie posiadanymi siłami. Być może wystarczyłoby to na walkę z połączonymi siłami austro-

węgiersko-niemieckimi, lecz w momencie wejścia do walki Bułgarii plan serbski, wobec braku 

aktywności Ententy, okazał się kompletnie zdezaktualizowany. Innym błędem serbskiego do-

wództwa było nieprzygotowanie trwałego, rozbudowanego systemu fortyfikacyjnego. Powinny 

to być przeszkody i dzieła inżynieryjne (forty i schrony) zarówno w pierwszej linii, jak również 

w głębi obrony. Nie wykorzystano także oddziałów nieregularnych w kolejnych fazach walk, a 

wręcz zmarnowano ich potencjał, wcielając je do jednostek regularnej armii. Dobrze by było, 

aby nasi decydenci polityczni wnikliwie przeanalizowali ten fragment kampanii 1915 roku, gdy 

będą podejmowali decyzje o tworzeniu jednostek Obrony Terytorialnej - może uda im się wy-

ciągnąć konstruktywne wnioski? 

Dowództwo serbskie popełniło jeszcze jeden znaczący błąd, który wymusił na nim przepro-

wadzenie manewru odwrotowego przez góry Albanii i Czarnogóry. Słabe lewe skrzydło 

wschodniego odcinka frontu armii serbskiej, nigdy nie gwarantowało (nawet czasowego) zabez-

pieczenia zaplecza i newralgicznych szlaków komunikacyjnych wojsk serbskich walczących na 

północy. Utrzymanie pod kontrolą magistrali wardarsko-morawskiej oraz jej odnóg stanowiło o 

dopływie zaopatrzenia dla wojsk walczących na północy i pozwalało na przerzut jednostek so-

juszniczych. 

Serbowie nie po raz pierwszy (i jak pokaże historia - nie ostatni) zawierzyli zapewnieniom 

swoich sojuszników, co okazało się tragiczne w skutkach. 

Należy też zwrócić uwagę na manewr wycofania sił głównych serbskich wojsk w skrajnie 

trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych. Przeprowadzenie prawie dwustutysięcznej 

armii było majstersztykiem sztuki wojennej, chociaż cena okazała się bardzo wysoka. Po raz 

kolejny jednak należy podkreślić, że powodzenie tego manewru było możliwe tylko i wyłącznie 

dzięki determinacji i wytrzymałości serbskich żołnierzy. 

Działania militarne na Bałkanach w latach 1916-1918 miały charakter wojny pozycyjnej, przy 

czym, zarówno w 1916 jak i 1917 roku, przeprowadzono kilka operacji zaczepnych jednak tylko 
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jedna z nich zakończyła się powodzeniem Ententy. Nie zmieniło to jednak ogólnej sytuacji na 

Bałkańskim Teatrze Działań Wojennych. Na uwagę natomiast zasługuje dostosowanie jednostek 

sojuszniczych do prowadzenia walk w górach. Polegało ono przede wszystkim na zintensyfiko-

waniu szkolenia w warunkach górzystych, przezbrojeniu oddziałów artylerii w działa i haubice 

górskie oraz zwiększeniu liczby dział okopowych w pododdziałach artylerii i piechoty. Zwięk-

szono także liczbę najcięższych dział, osiągając tym samym znaczną przewagę nad przeciwni-

kiem. Z analizy źródeł i literatury wynika też, iż rozbudowano infrastrukturę logistyczną. Nie 

udało się natomiast poprawić sytuacji epidemiologicznej (pod koniec 1916 roku i w kolejnych 

latach do 30% całości sił przebywało na leczeniu szpitalnym). Innym problemem był brak jed-

nego dowództwa sił sojuszniczych oraz koncepcji i planów prowadzenia operacji na froncie bał-

kańskim. Ta złożona sytuacja trwała do lata 1918 roku. Szczegółowe przyczyny takiego podej-

ścia ze strony dowództwa sojuszniczego zostały wyjaśnione w rozprawie. W zakresie taktyki i 

sztuki wojennej odrzucono zasadnicze elementy sposobu prowadzenia walki, charakterystyczne 

dla frontu zachodniego. Powodem wypracowania nowej formuły w prowadzeniu działań były 

doświadczenia nieudanych operacji z lat 1916 i 1917. Zaniechano prób przełamania frontu na 

wybranych odcinkach na rzecz skupienia się na wąskim sektorze z równoczesnym absorbowa-

niem całości sił przeciwnika na całej linii obrony. Dzięki takiemu podejściu w sierpniu i w ko-

lejnych miesiącach 1918 roku wojskom Ententy udało się z sukcesem dokonać przełamania fron-

tu salonickiego i rozbicia wojsk bułgarskich i niemieckich. Dzięki znakomitej postawie żołnierzy 

serbskich i francuskich perfekcyjnie wykorzystano to powodzenie, przechodząc do pościgu za 

wycofującymi się jednostkami wojsk państw centralnych, nie pozwalając im na odtworzenie 

gotowości bojowej i stworzenie trwałych rubieży obrony. 

Kolejnym wnioskiem nasuwającym się z analizy literatury było przekonanie, że większość 

wyższych dowódców wojsk sojuszniczych, z wyjątkiem Serbów, była kompletnie nieprzygoto-

wana do dowodzenia w warunkach wojny w terenie górzystym oraz stając wobec konieczności 

wypracowania nowych modeli kierowania wojskami. Taktyka, która sprawdzała się w walkach 

w koloniach oraz doświadczenia wyniesione z frontu zachodniego - były nie do zastosowania w 

warunkach gallipolijskiego i bałkańskiego frontu. Lekceważenie przeciwnika, ale też i własnych 

sojuszników (Serbów czy Rosjan), brak znajomości terenu, użycie przestarzałych form walki -

UUUi ł uli A1C4 VJ IcilIiUHU Uwluiuolll* ilłWOlO U oU.il 

stratami wśród żołnierzy. Nikt z dowódców Ententy nie zastanawiał się nawet nad rozważeniem 

użycia manewru oskrzydlenia, czy wysadzenia desantów poza główną linią obrony państw cen-
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tralnych. Dlatego obrona zarówno na lewym, jak i prawym skrzydle frontu salonickiego prak-

tycznie od 1916 do października 1918 roku pozostała nienaruszona. 

Natomiast fenomenem Bałkańskiego Teatru Działań Wojennych pozostaje powstanie różnych 

form masowego ruchu oporu. Na żadnym innym froncie I wojny światowej nie doszło do wystą-

pienia w skali masowej oraz do utworzenia tylu ognisk zbrojnego oporu, co w Serbii i Czarnogó-

rze. Walka z okupantem już w 1917 roku przybrała charakter powstań zbrojnych i pomimo ich 

stłumienia, opór nie został zlikwidowany, a działania o charakterze nieregularnym narastały. W 

1918 roku liczne oddziały partyzanckie wzięły też udział, u boku regularnych sił, w wyzwalaniu 

Serbii i Czarnogóry. 

Opierając się na źródłach, wspomnieniach (serbskich czetników oraz oficerów austro-

węgierskich), udało się ustalić skalę ruchu oporu na ziemiach serbskich i czarnogórskich oraz 

zasięg oddziaływania sił (czet) powstańczych. Niewątpliwie problematyka ta, praktycznie zupeł-

nie nieznana w polskiej (ale i też zachodniej) historiografii, wymaga dalszych pogłębionych ba-

dań. Można jednak stwierdzić, że ruch oporu w Serbii i Czarnogórze jest pierwszym przykładem 

tworzenia masowego, jeszcze nieujętego w ramy organizacyjne, wystąpienia skierowanego prze-

ciwko władzom okupacyjnym. 

Rozprawa stanowi pierwszą pracę naukową, która ukazuje w ujęciu całościowym (holistycz-

nym) dzieje działań militarnych na Półwyspie Bałkańskim w okresie I wojny światowej. Należy 

podkreślić, że wiele problemów podjętych w procesie badawczym wymaga pogłębionych badań 

i rozwinięcia. Jednak wydaje mi się, że pierwszy krok został uczyniony, zwłaszcza, że od dłuż-

szego czasu nikt w Polsce nie podjął trudu zbadania działań militarnych w szerszym kontekście 

na opisywanym obszarze. Pomimo że mija właśnie sto lat od Wielkiej Wojny, ukazało się nie-

wiele publikacji poświęconych tamtym wydarzeniom. Należy zatem mieć nadzieję, że monogra-

fia na temat walk na Bałkanach w latach I wojny światowej w jakiejś części wypełni tę próżnię, 

stając się podstawą do podjęcia kolejnych eksploracji. 

Podsumowując - warto podkreślić, że przekleństwo konfliktów, którego doświadczały narody 

i państwa bałkańskie, nie odeszło ani z I wojną światową, ani też z kolejnym konfliktem global-

nym. Trwa ono do dzisiaj. Wpisuje się we współczesny żywot mieszkańców Bałkanów, podob-

nie jak miało to miejsce przed laty. Chociaż współcześnie nie słyszy się o roszczeniach teryto-

rialnych, to naiwnością byłoby twierdzić, że demony związane z „wielkim państwami bałkań-

skimi" odeszły do lamusa historii. Nadal też wśród narodów bałkańskich drzemią nienawiść i 

poczucie krzywdy. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych): 

Drugim obszarem tematycznym, w którym prowadzę naukowe badania są dzieje służb spe-

cjalnych. Od 2003 roku prowadzę badania nad organizacją i funkcjonowaniem służb specjal-

nych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności kontrwywiadu i wywiadu II Rzeczypospoli-

tej (m.in. w oparciu zasób archiwalny znajdujący się w Centralnym Archiwum Wojskowym oraz 

Archiwum Akt Nowych). Efektem tych prac było opublikowanie kilku monografii, w tym pod 

moją redakcją, oraz kilkunastu artykułów. 

Do najważniejszych opracowań w tym obszarze zaliczam monografie: Kontrwywiad Wojsko-

wy II Rzeczpospolitej przeciwko radzieckim służbom specjalnym 1921-1939, Toruń 2007, ss. 381 

(monografia ta powstała na bazie mojego doktoratu); Ochrona tajemnicy w Wojsku Polskim w 

latach 1921-1939, Warszawa 2009, ss. 151; Czerwoni Azefowie. Afera „MOCR-Trust" 1922-

1927, Warszawa 2010, ss. 197; Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość-

Teraźniejszość- Przyszłość. Materiały i Studia, pod red. Andrzeja Krzaka i Danuty Gibas-Krzak, 

t. I i II, Szczecin- Warszawa 2012, t. I, ss. 533, t. II, ss. 347; Sprawa majora Sosnowskiego w 

świetle dokumentów analitycznych Oddziału II Sztabu Głównego i zeznań Franza Pfeifera, 

[współautor Piotr Kołakowski], Słupsk-Warszawa 2015, ss. 272 oraz artykuły: The Cooperation 

the Second Department Polish Army and American Military Attaches as a part of Information 

Activity ofSoviet Military Potential in the First half of the 1930s, „The Journal of Slavic Military 

Studies" 2008, Volume 21, nr 4, ss. 642-657; Afera Morska, „Studia i Materiały do Historii 

Wojskowości", 2009, T. XLVI, ss. 213-229; Sprawa „Świerszcza" i „Wilka" por. Ignacy Do-

brzyński vel tow. Sosnowski oraz Wiktor Steckiewicz vel tow. Kijakowski. Niektóre epizody z ży-

cia i działalności polskich renegatów [w:] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. 

Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość. Materiały i Studia, 1.1, pod red. Andrzeja Krzaka i Danuty 

Gibas-Krzak, Szczecin-Warszawa 2012, ss. 89-107; „ A f e r a Sosnowskiego" w świetle „sprawy 

Pfeifera " [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948), red. Z. Nawrocki, t. 1, Warszawa 

2013; ss. 211-225; Jerzy Sosnowski - obraz życia i działalności wywiadowczej w opracowaniu 

pt. „Afera Sosnowskiego" (Synapsis) [w:] Za kulisami wywiadu i dyplomacji. Polski wywiad 

wojskowy 1918-1939, materiały pod red. Piotra Kołakowskiego, Andrzeja Pepłońskiego, Kra-

ków 2014, ss. 111-136. 
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Pragnę podkreślić, że aktywnie uczestniczyłem w pracach nad projektem powstania Słownika 

Polskich Służb Specjalnych w ramach zespołu kierowanego przez prof. dr. hab. Konstantego A. 

Wojtaszczyka. Oprócz pełnionej funkcji redaktora naukowego opracowałem ponad dwieście 

haseł słownikowych (Polskie Służby Specjalne - Słownik, red. Konstanty A. Wojtaszczyk, War-

szawa 2011). 

Jestem również autorem dwóch recenzji naukowych - wydawniczych (P. Zając, Attachat Pa-

ryski 1921-1926, Szczecin 2011; „ Cichy front". Służby wywiadu i kontrwywiadu w systemie 

bezpieczeństwa państwa. Materiały i analizy, pod red. Maksymiliana Awadziuna i Sandry Ko-

chanowicz, Szczecin 2012) oraz recenzji naukowych monografii (O służbie konsularnej, „Prze-

gląd Historyczno-Wojskowy" 2008, nr 4. s. 175-183; Zakręty naszej historii - P. Kołakowskiego 

Między Warszawą i Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918-1939, 

„Kwartalnik Bellona" 2008, nr 1; s. 192-193; J. Elsasser, Jak dżihadprzybył do Europy. Wojow-

nicy Boga i tajne służby na Bałkanach, „Bezpieczeństwo - „Teoria i Praktyka" 2008, nr 1-2, 

s. 305-311; Po angielsku o 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, „Przegląd Historycz-

no-Wojskowy" 2010, nr 1, s. 215-219 [Recenzja książki Evana McGilvary'ego - Marsz Czarnych 

Diabłów Odyseja Dywizji Pancernej Generała Maczka, Poznań 2006]; Martin von Creveld, 

Zmienne oblicza wojny. Od Marny do Iraku, „Bezpieczeństwo - „Teoria i Praktyka" 2010, nr 1 -

2, s. 151-161; Czas próby: polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku, 

Piotr Kołakowski, „Dzieje Najnowsze" 2012, T. 44/3, s. 185-192). 

Kolejny obszar moich zainteresowań i badań obejmuje aspekty politologiczne oraz nauk o 

bezpieczeństwie. W tej dziedzinie podjąłem się eksploracji zjawisk związanych z zagrożeniami o 

charakterze asymetrycznym oraz szeroko rozumianą polemologią. Moje zasadnicze zaintereso-

wania skupiają się na działaniach specjalnych, a także organizacji i funkcjonowaniu sił zbroj-

nych państw Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Sił Zbrojnych Federacji Ro-

syjskiej. 

Aktywnie uczestniczyłem w konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu historii, 

politologii, nauk o bezpieczeństwie i innych (w tym dwóch zagranicznych - zorganizowanej 

przez Wojskowy Instytut Historyczny Armii Słowacji oraz Instytut Historii Bośni i Hercegowi-

ny). Byłem też organizatorem i współorganizatorem dwóch konferencji. 
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6. Współpraca zagraniczna 

Od kilku lat aktywnie współpracuję z ośrodkami naukowymi na Bałkanach - m.in. z 

Chorwackim Instytutem Historycznym, Instytutem Historii Bośni i Hercegowiny oraz Serbskim 

Instytutem Historii Najnowszej. Uczestniczyłem w projektach badawczych z udziałem 

naukowców z Chorwackiego Instytutu Historycznego, Instytutu Historii Bośni i Hercegowiny, 

Uniwersytetu Belgradzkiego, który zakończył się opublikowaniem monografii pt.: Asymetryczne 

Bałkany. Działania asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim 

w XX i XXI wieku, pod red. Danuty Gibas-Krzak, Częstochowa 2015. 

Prowadziłem badania w archiwach (m.in. w chorwackich i bośniackich) oraz jednostkach na-

ukowych w Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji (Chorwackim Instytucie Historycznym 

w Zagrzebiu w latach 2011-2015; Instytucie Historii Bośni i Hercegowiny w Sarajewie - 2012 

rok i 2010 rok oraz w Serbskim Instytucie Historii Najnowszej w Belgradzie - 2010 rok). 

Odbyłem również staże w zagranicznych ośrodkach naukowych w ramach programu Erasmus 

LPP, gdzie obok uczestniczenia w szkoleniach typu job shadowing, dokonałem kwerend w ar-

chiwach i bibliotekach. 

7. Działalność w zakresie popularyzowania historii 

Zajmuję się także działalnością popularyzatorską, biorąc udział w wykładach, programach 

telewizyjnych i radiowych. W latach 2008-2010 współuczestniczyłem w produkcji dwóch 

filmów dokumentalnych poświęconych dziejom walk wywiadów II Rzeczypospolitej Polskiej i 

ZSRR (wyemitowane w TVP, TVP2 i TVP Historia). Pragnę podkreślić, że udzieliłem też kilku 

wywiadów dla programów radiowych o charakterze popularyzującym historię, które były 

emitowane w rozgłośniach regionalnych w Krakowie i Szczecinie. 

8. Uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych i ogólnopolskich gremiach 

naukowych, współpraca naukowa z innymi ośrodkami: 

Jestem członkiem: 

• Komisji Bałkanistyki PAN (od września 2012 r.), 

• Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Oddział Warszawa (od 2015 r.) 

• Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (członek założyciel, od 2014 r). 

Biorę aktywny udział w pracach: 
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• Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma naukowego „Ćasopis za suvremenu 

povijest" (od 2015 roku), wydawanego w Chorwacji (Zagrzeb), 

• Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma „Vojna Povijest", wydawanego w 

Chorwacji (Zagrzeb) - od 2013 roku, 

• Międzynarodowej Rady Naukowej, wydawanego w USA (Filadelfia), czasopisma „The 

Journal of Slavic Military S tud ie s" -od 2015 roku. 

Plany i prace naukowo-badawcze 

Obecnie pracuję nad trzema projektami naukowo-badawczymi: 

1. Wojny na Bałkanach w XX wieku. Zakończy się on opublikowaniem trzech monografii 

poświęconych wojnom bałkańskim 1912-1913, działaniom militarnym na Półwyspie w 

latach 1940-1947 oraz wojnie domowej w byłej Jugosławii w latach 1991-1995; 

2. Dzieje służb specjalnych, w tym działalność polskiego II Oddziału SG WP, oraz dzieje 

wywiadu i kontrwywiadu ZSRR i Federacji Rosyjskiej w latach 1917-2015 (planuję 

opracowanie Słownika biograficznego radzieckich i rosyjskich służb specjalnych [przygo-

towałem już około 400 hasał encyklopedycznych]); 

3. Wojny i Armie XX i XXI wieku - projekt poświęcony teorii i praktyce wojowania, 

przemianom w organizacji sił zbrojnych, roli sił zbrojnych w stosunkach 

międzynarodowych i systemach bezpieczeństwa, nowych trendach w sztuce wojennej 

(planuję wydać pracę o współczesnych siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz armiach 

państw bałkańskich w latach 1918-1941). 
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