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Przedłożona do oceny rozprawa doktorska ma objętość 285 stron i składa się 
z dziewięciu rozdziałów oraz nienumerowanego krótkiego zakończenia. Ponadto zawiera 
spis źródeł i ilustracji, streszczenie (w j. polskim i j. angielskim) a także załączniki (8 tabel, 
5 rycin, słownik terminów fortyfikacyjnych). Praca jest bogato ilustrowana, zamieszczono w 
niej 23 fotografie (złożone), 45 rycin (niektóre złożone) oraz 13 tabel. W spisie literatury 
Autorka odwołała się do 308 pozycji literatury (w tym 48 obcojęzycznych), 23 stron 
internetowych oraz 13 dokumentów.

Struktura pracy jest przejrzysta, choć rozbudowana. Główną jej część (rozdziały 4-7.) 
stanowi charakterystyka krajobrazów militarnych (w tym Pomorza Zachodniego) w podziale 
na cztery okresy („nowożytność", I wojna światowa, II wojna światowa, „zimna wojna"), 
stanowiące kolejne etapy militaryzacji krajobrazu. Struktura tych rozdziałów jest podobna: 
europejski kontekst historyczny, rozwój fortyfikacji nowożytnych, rola fortyfikacji 
nowożytnych w działaniach wojennych, wpływ działalności fortyfikacyjnej człowieka 
na krajobraz, krajobraz militarny Pomorza Zachodniego okresu ..., warunki geopolityczne 
Pomorza Zachodniego, rozwój założeń obronnych Pomorza Zachodniego, krajobraz militarny 
Pomorza Zachodniego okresu ... - wybrane twierdze/aspekty (Kołobrzeg, Szczecin, 
Świnoujście i inne). Syntezą opisanej części pracy jest rozdział 8., stanowiący podsumowanie 
analizowanych studiów przypadków. Dodatkowo rozprawa zawiera rozdziały teoretyczne 1- 
3., dotyczące m.in. założeń i celów pracy, jej zakresu czasowego i przestrzennego, metod 
i metodologii oraz terminologii - rozważania nad istotą oraz zakresem pojęć „krajobraz 
kulturowy" i „krajobraz militarny". Zasadniczą część pracy kończą wnioski merytoryczne, 
metodyczne i aplikacyjne oraz zakończenie.

Oceniana praca dotyczy bardzo interesującej tematyki badawczej o znaczeniu 
praktycznym. Krajobrazy militarne jako typ krajobrazów kulturowych są stosunkowo słabo 
rozpoznane (teoretycznie i regionalnie), w przeciwieństwie do turystyki militarnej, dla której 
wspomniane krajobrazy, wraz z obiektami stanowiącymi ich część, są podstawą rozwoju.
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Celem badań, których rezultatem jest oceniana praca, było (jak napisała Autorka 
na s. 9.) „ilościowe i jakościowe rozpoznanie i charakterystyka wybranych komponentów 
krajobrazowych (materialnych i niematerialnych) z uwzględnieniem tła historycznego 
związanych z działaniami militarnymi z okresu XVII-XX w. na obszarze Pomorza 
Zachodniego". Poza celem podstawowym Autorka wymieniła liczne (7) cele poznawcze 
(m.in. „ustalenie definicji, uporządkowanie terminologii i przedstawienie obecnego stanu 
badań nad militarnymi krajobrazami", „identyfikacja istniejących komponentów militarnych 
krajobrazów północno-zachodniej Polski oraz określenie ich stanu zachowania i trwałości", 
„jakościowa charakterystyka krajobrazów militarnych północno-zachodniej Polski", 
„rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych, historycznych i społeczno-gospodarczych 
mających wpływ na rozwój i współczesne zróżnicowanie przestrzenne militarnych 
krajobrazów północno-zachodniej Polski"), cel metodologiczny („wypracowanie metod 
identyfikacji i analizy różnorodności form militarnych krajobrazów kulturowych") oraz cel 
aplikacyjny („przedstawienie stanowiska w toczącej się dyskusji na temat istnienia 
i przyszłości krajobrazów militarnych"). Na podstawie przedstawionych powyżej celów 
można wnosić, że praca reprezentuje ujęcie geograficzne, polegające na analizie struktury 
krajobrazów militarnych oraz wielu uwarunkowań, zwłaszcza przyrodniczych i historycznych, 
kluczowych do ich powstania. W mojej ocenie jest to właściwe podejście, choć Autorka nie 
odniosła się szerzej do zaakcentowanych w tytule badań geograficznych. Dodatkowo 
zauważyć należy, że zdecydowanie dominuje w rozprawie podejście jakościowe - opisowe, 
ze znaczącymi~ odniesieniami historycznymi i stosunkowo niewielkimi odniesieniami 
aplikacyjnymi. Jak Autorka zaznacza, praca została przygotowana „w układzie problemowo- 
chronologicznym, z wyeksponowaniem zasadniczych kwestii badawczych i ich opisem 
przyczynowo-skutkowym" (s. 12.). W mojej ocenie problemowość występuje w pracy, ale 
mogła być bardziej wyeksponowana.

Badania opisane w pracy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metod 
właściwych dla nauk przyrodniczych oraz humanistycznych przy zastosowaniu narzędzi GIS. 
Dane pozyskane w badaniach kameralnych (m.in. analiza literatury, kwerenda archiwalna) 
zostały poddane weryfikacji terenowej oraz służyły przygotowaniu przestrzennej bazy 
danych o obiektach, składających się na krajobrazy militarne. Szkoda, że Autorka nie 
wykorzystała metod badań społecznych, które mogłyby dopełnić kompleksowości ujęcia 
geograficznego, dotyczącego krajobrazów militarnych. Kwestia percepcji i partycypacji 
społecznej nie została jednak całkowicie pominięta w pracy (jest m.in. na s. 36, 27, 43, 204- 
206). Natomiast przeprowadzenie badań społecznych nie wiąże się bezpośrednio z celem 
ocenianej pracy i mogłaby być przedmiotem kolejnej rozprawy doktorskiej.

Kluczowe dla rozważań pojęcie krajobrazów militarnych zostało wielokrotnie 
przywołane w pracy (m.in. na s. 7, 9,10, 31, 33, 211). Bardzo dobrze, że Autorka podjęła się 
trudu uporządkowania istniejącej terminologii. W tym celu odwołała się do literatury 
tematycznej, nie tylko polskojęzycznej (m.in. Asadpour 2016) i swoje rozważania osadziła 
w teorii krajobrazu kulturowego. Krajobrazy militarne zostały określone jako zapis „historii 
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konfliktów z elementami dawnych i obecnych założeń strategicznych, rozwiązań 
technologicznych, ale też wydarzeń i idei" (s. 7.) a jednocześnie są rozumiane jako „zestaw 
elementów połączonych genezą i specyficznym sposobem użytkowania, istotnych 
w interpretacji krajobrazu, szczególnie w ujęciu regionalnym" (s. 9.), „przestrzeń 
ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca materialne i niematerialne 
wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze, której charakter jest wynikiem pośredniej 
i bezpośredniej aktywności militarnej" (s. 33.). Ta ostatnio przywołana definicja wyznaczyła 
zakres działań badawczych, podjętych przez Autorkę pracy. Jednak podkreślić należy, że 
lektura rozprawy wykazała, że dominujące jest w niej podejście realne (materialne) badań 
krajobrazowych. Natomiast podejście niematerialne, semiotyczne, estetyczne jest 
reprezentowane w małym stopniu, choć Autorka odniosła się do niego w podsumowaniu - 
syntezie zagadnienia. Ponadto podkreślić należy trafne spostrzeżenie Autorki, że krajobraz 
militarny „odzwierciedla szerokie oddziaływanie działalności wojskowej" i można go 
rozważać m.in. w nurcie geografii wojskowej (s. 30.).

Uwagi szczegółowe

1. We wstępie (s.8.) oraz rozdziale 2. (s. 18.) Autorka odwołała się do Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK), choć dokument ten ma charakter 
archiwalny (przestał obowiązywać z dn. 13.listopada 2020 r.).

2. W rozdziale 1.2. (Zakres przestrzenny i czasowy) przydałaby się rycina 
przedstawiająca obszar badań - Pomorze Zachodnie, z historycznymi zmianami granic 
regionu.

3. W rozdziale 1.3. (Metody i postępowanie badawcze) Autorka napisała, że etap IV 
objął 20 obszarów dla szczegółowych studiów przypadków; wskazane byłoby podanie 
jakie są to konkretnie obszary; przydałaby się też mapa prezentująca ich położenie.

4. W rozdziale 2.2. (Krajobraz kulturowy - definicje) Autorka przywołała różne definicje, 
m.in. z tzw. Ustawy Krajobrazowej, choć zaznacza że to definicja europejska. 
Najważniejsza jest jednak ta zamieszczona na s. 20. („ogół obiektów i cech 
fizycznych, obserwowalne wzrokowo wyobrażenie kultury ludzkiej na powierzchni 
Ziemi, łączący elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego), przywołana ze 
strony Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Ponadto za J. Solonem (2014) 
zaprezentowała różne podejścia do krajobrazu, choć zapomniała o zamieszczeniu 
wspomnianej publikacji w spisie literatury.

5. W rozdziale 2.3. (Główne nurty badawcze krajobrazu kulturowego w geografii) 
niepotrzebnie Autorka traktuje odrębnie podejście geografii humanistycznej, 
geografii kultury i antropogeografii; szkoda, że pomija aspekt percepcji.

6. W rozdziale 3.1. (Geneza krajobrazu militarnego i zakres znaczeń) Autorka 
wspomniała o licznych monografiach poszczególnych fortyfikacji (s. 30.), jednak nie 
podała konkretnych przykładów, potem przywołanych w bibliografii.

7. W rozdziale 3.2. (Krajobraz militarny-definicja) cenna jest tabela 2., w której 
Autorka przedstawiła konteksty użycia pojęcia krajobraz militarny, ze wskazaniem 
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przykładów publikacji; nie wiem tylko dlaczego nie ma tu odniesienia do publikacji A. 
Asadpour (2016), która został przywołana m.in. na s. 38.

8. W rozdziale 3.3. (Elementy krajobrazu militarnego) ważna jest ryc. 1., choć w mojej 
ocenie niepełna - nie uwzględniono m.in. elementów związanych z percepcją 
krajobrazu militarnego (dźwięki, zapachy, itd.).

9. Rozdział 3.4. zawiera dyskusyjną typologię krajobrazu militarnego, jest w niej 
wyróżniony m.in. typ krajobrazy militarne i typ krajobrazy wojskowe; cenna jest 
tab.3., choć brak w niej odniesień do wszystkich wyróżnionych typów; ponadto 
zaznaczyć należy że uwzględniono w niej tylko aspekty materialne a brak odniesień 
do wydarzeń, elementów niematerialnych.

10. W rozdziale 3.5. (Relacje między krajobrazem militarnym a krajobrazem kulturowym) 
podkreślona została waga kontekstu geograficznego (s. 43.); szkoda że Autorka nie 
wyjaśniła co to znaczy.

11. W rozdziale 3.6. (Krajobraz militarny jako palimpsest) na uwagę zasługuje ryc. 2. 
(s. 45.).

12. W rozdziałach od 4. do 7. ważną częścią jest prezentacja europejskiego kontekstu 
historycznego; szkoda że Autorka nie odwołała się szerzej do przykładów ze świata, 
Europy, Polski (kontekst geograficzny, przestrzenny): obiekty wpisane na listę 
UNESCO, listę pomników historii czy parków kulturowych.

13. Na uwagę zasługują bardzo dobre ilustracje, ale zauważyć należy błędną numerację 
ryc. na stronach: 68, 76, 97, 100, 136. Ponadto na ryc. 8, 9., 14., 20., 22., 25., 26., 36. 
użyto pojęcia krajobrazu, choć mapa prezentuje strukturę przestrzenną a nie 
krajobraz.

14. W podsumowaniu analizowanych studiów przypadków militarnych krajobrazów 
kulturowych Pomorza Zachodniego, stanowiącym syntezę zagadnienia, Autorka 
zastosowała podział na części (zastosowano podtytuły), choć nie zostały 
uwzględnione w spisie treści; ciekawe dlaczego? Zauważyć należy, że wśród nich 
znalazły się odniesienia do aspektów estetycznych i percepcyjnych (s. 200-206), 
wcześniej nie akcentowane. Ogólnie, podsumowanie to bardzo cenny rozdział, choć 
można mieć odczucie drobnego niedosytu; niektóre aspekty (np. zmiana funkcji) 
mogłyby być bardziej rozwinięte, choćby o odniesienia do rewitalizacji i parków 
kulturowych.

15. Wnioski zostały opracowane z podziałem na merytoryczne, metodyczne 
i aplikacyjne. Autorka już na początku podaje argumenty decydujące o wyróżnieniu 
krajobrazów militarnych jako typu krajobrazów kulturowych. Są to przede wszystkim 
specyficzna struktura, funkcja i procesy historyczne oraz odrębność fizjonomiczna. 
Szkoda, że nie odniosła się do kryterium styl użytkowania i zarządzania wskazanego 
w Tab. 1. (s. 27.) jako kryterium wyróżnienia krajobrazów militarnych. We wnioskach 
aplikacyjnych, zawierających rekomendacje, Autorka m.in. podejmuje temat 
zarządzania i ochrony. Tutaj po raz pierwszy odnosi się do rewitalizacji obiektów 
militarnych i turystyki militarnej (s. 221.). Niestety pomija temat fortecznych parków 
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kulturowych, wzmiankowanych jedynie w tab. 2 (s. 32). Wnioski kończą ogólne 
rekomendacje. Szkoda, że nie ma wśród nich nie ma postulatów dotyczących rozwoju 
funkcji turystycznej - zagospodarowania i udostępnienia turystycznego obiektów 
militarnych oraz ochrony krajobrazów militarnych w formie parku kulturowego. 
Dobrze, że Autorka proponuje stosowanie podejścia holistycznego, 
wielowarstwowego w badaniach nad krajobrazami militarnymi.

16. Zakończenie jest krótkim tekstem, w którym Autorka m.in. słusznie zauważa, że 
„praca nie wyczerpuje całego zagadnienia" (s. 224.), ale „wnosi nowe spostrzeżenia 
i wnioski dotyczące ...krajobrazu militarnego" (s. 224.).

Podsumowanie

Pozytywne strony:

1. bogactwo danych dotyczących krajobrazów militarnych Pomorza Zachodniego,
2. charakter monograficzny - ujęcie kompleksowe, wiążące oparte nie tylko na analizie 

literatury i materiałów archiwalnych ale także na badaniach terenowych 
i doświadczeniu miłośnika obiektów militarnych,

3. bardzo dobrze przygotowane ilustracje (zwłaszcza mapy) z zastosowaniem narzędzi 
GIS,

4. bardzo wartościowe zestawienia tabelaryczne,
5. bardzo cenny słownik terminów fortyfikacyjnych (51 terminów specjalistycznych, 

m.in. „zęby hipopotama", „zęby smoka").

Ujemne strony:

1. brak szerszego kontekstu geograficznego/przestrzennego (ogólnopolskiego, 
międzynarodowego),

2. brak tabeli z zestawieniem wskaźników badanych obiektów (np. powierzchnia) czy 
kart inwentaryzacyjnych,

3. bardzo ograniczone odniesienie do tematyki rewitalizacji, turystyki militarnej oraz 
fortecznych parków kulturowych,

4. liczne literówki, niedopracowanie edytorskie, skróty myślowe.

Rozprawa odzwierciedla dużą wiedzę teoretyczną Autorki w dyscyplinie geografia 
społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (w szczególności w badaniach 
krajobrazowych) oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, zgodnie 
z art. 187. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz. 1668).

Rozprawa reprezentuje podejście geografii kultury, geografii historycznej i geografii 
wojskowej. Można w niej także znaleźć odwołania do historii, wojskowości, architektury 
krajobrazu, przy dążeniu do całościowego, interdyscyplinarnego ujęcia. Autorka wykazała 
poprzez rozprawę, że podejście geograficzne to podejście o charakterze syntetyzującym 
i uogólniającym (wiążące, kompleksowe), badające otaczającą nas rzeczywistość w aspekcie 

5



przyrodniczym, społecznym i humanistycznym, posługujące się mapą jako sposobem 
prezentacji i narzędziem analizy.

Autorka zaproponowała oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i zastosowanie 
wyników własnych badań naukowych w aktualnej rzeczywistości (rozwoju społeczno- 
gospodarczym). Rozprawa została napisana z bardzo dużym zaangażowaniem Autorki, 
wynikającym zapewne z wyjątkowego zainteresowania tematyką krajobrazów militarnych.

Autorka zrealizowała przyjęte cele badawcze. Zaprezentowane wnioski stanowią 
o wartościach poznawczych i aplikacyjnych rozprawy. Pomimo pewnych zastrzeżeń Autorka 
wykazała się zdolnością do formułowania i rozwiązywania problemów naukowych oraz 
posługiwania się poprawnym warsztatem badawczym. Praca też inspiruje do podjęcia 
dalszych studiów. Oceniam ją zatem pozytywnie.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Magdaleny 
Olejniczak spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim i wnioskuję o dopuszczenie Autorki 
do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Sebastian Bernat
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