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Wiedza i wyobrażenia o Niemczech, Turcji i Rosji w Polsce 
XVIII wieku (Zielona Góra 2013).

Zainteresowania badawcze D. Dolańskiego wybiegają 
jednak poza wskazaną wyżej problematykę. Ważny nurt 
prowadzonych przez niego badań dotyczy kształtowa-
nia się ruchu naukowego w Zielonej Górze i na tym polu 
najważniejszą publikację stanowi monografia pt. Zielono-
górska droga do uniwersytetu (Zielona Góra 2011, wyd. 2 
popr. i uzup. 2012). Opracowanie to wykorzystujące boga-
ty materiał źródłowy, przedstawia rozwój poszczególnych 
dziedzin wiedzy w Zielonej Górze, ale przede wszystkim 
daje obraz awansu kulturalnego i naukowego średniego 
miasta wojewódzkiego w Polsce po 1945 r. i w tym sensie 
wykracza poza tylko regionalny kontekst. Ponadto zainte-
resowania badawcze związane z historią Śląska prowadzi-
ły do refleksji na temat pamięci historycznej związanej 
z przeszłością pogranicza polsko-niemieckiego, stosunkami 
polsko-niemieckimi i postawą współczesnych mieszkańców 
Ziem Zachodnich wobec wielokulturowego dziedzictwa 
materialnego i duchowego regionu. Miała ona wyraz przede 
wszystkim w propozycjach dydaktycznych. Te doświadcze-
nia zaowocowały zaproszeniem przez Saksońską Agencję 
Oświatową (Sächsischen Bildungsagentur) do udziału w pol-

sko-niemieckim projekcie Geschichte verstehen – Zukunft 
gestalten / Zrozumieć historię – kształtować przyszłość, 
którego efektem były m.in. szeroko prezentowane w pol-
skiej i niemieckiej prasie materiały pomocnicze do naucza-
nia historii.

Prof. Dariusz Dolański jest autorem około 90 publikacji, 
w tym 6 monografii, wypromował 3 doktorów, brał udział 
w konferencjach naukowych w Turcji, na Cyprze, Niem-
czech, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii, Portu-
galii i Argentynie. Przez trzy kadencje był prezesem zielo-
nogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, 
dwie kadencje zasiadał we władzach naczelnych PTH. Jest 
członkiem rady naukowej wydawanej przez Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu serii wydawczej „Między Za-
chodem a Wschodem” oraz serii wydawniczej Uniwersyte-
tu Wrocławskiego – „Staropolski ogląd świata” i czasopisma 
„Wieki Stare i Nowe” na Uniwersytecie Śląskim.

Obecnie na Uniwersytecie Zielonogórskim pełni obowiąz-
ki dyrektora Instytutu Historii oraz Pełnomocnika Rektora 
ds. Jakości Kształcenia. 

Andrzej Gillmeister

__dR hab. RyszaRd Michalak
wydział humanistyczny
instytut Politologii
zakład stosunków Międzynarodowych

22 stycznia 2015 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie nadała dr. Ryszardowi Michalakowi stopień 
naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk spo-
łecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i w specjalności 
polityka wyznaniowa. Podstawą do przyjęcia uchwały, była 
pozytywna decyzja, którą najpierw wydała Komisja Habili-
tacyjna pod przewodnictwem prof. Andrzeja Antoszewskie-
go. Ocena dotyczyła dorobku naukowego, a przede wszyst-
kim monografii pt. Polityka wyznaniowa państwa polskiego 
wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989 (Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego).

Ryszard Michalak jest absolwentem Uniwersytetu Wro-
cławskiego, gdzie w latach 1991-1996 studiował historię. 
W 1997 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w po-
wstałym wówczas Instytucie Politologii Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Zielonej Górze. W 2001 r. na Wydziale Hu-
manistycznym tej uczelni obronił pracę doktorską. Kiedy 
w tym samym roku powstał Uniwersytet Zielonogórski, zo-
stał wybrany na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu 
Politologii. Funkcję tę pełnił przez sześć następnych lat.

Zainteresowania naukowe dr. hab. Ryszarda Michala-
ka dotyczą przede wszystkim polityki wyznaniowej w jej 
politologicznym wymiarze, tj. - strategicznych założeń 
decydentów (priorytety polityki wyznaniowej), - mecha-
nizmów polityki wyznaniowej, w kontekście teleologicz-
nym, instytucjonalnym (decyzyjnym, kompetencyjnym) 
oraz systemowym (pozycja podmiotów władzy w relacjach 
wzajemnych oraz odniesienie do podmiotów/przedmiotów 
władzy), - metod i technik (bodźce negatywne i pozytyw-
ne, system „nagród i kar” stosowane w procesie konstru-
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owania i realizacji polityki wyznaniowej), - uwarunkowań 
(znaczenie innych czynników w konstruowaniu i realiza-
cji polityki wyznaniowej: determinantów ideologicznych, 
struktury wyznaniowej ogółu ludności państwa, dziedzic-
twa przeszłej polityki wyznaniowej, sprzężeń polityki 
wyznaniowej i polityki narodowościowej, rozmieszczenia 
terytorialnego związków wyznaniowych i wiernych, zależ-
ność od polityki zagranicznej i geopolitycznego umiejsco-
wienia państwa, historycznych tradycji religijnych oraz 
cech doktrynalnych i teologicznych związków wyznanio-
wych), - cech polityki wyznaniowej w odniesieniu do kry-
terium akceptacji/kontestacji przedmiotu (uzasadnienia: 
polityki reglamentacyjnej i likwidacyjnej, kompromisu 
pragmatycznego, kompromisu oportunistycznego), - za-
kresu polityki wyznaniowej (szczegółowe koncepcje, plany 
i przedsięwzięcia wyznaczające politykę wyznaniową wo-
bec mniejszości religijnych), - konceptualizacji kategorii 
(„polityki wyznaniowej”, „polityki publicznej”, „modelu 

areligijnego”, „prawa wyznaniowego”, „związku wyzna-
niowego”, „mniejszości religijnych”). Naukowa eksplora-
cja prowadzona przez dr. hab. Ryszarda Michalaka obejmu-
je polityki wyznaniowe i inne zjawiska polityczno-religijne 
obszarów Polski, Rosji oraz państw skandynawskich. Aktu-
alnie realizuje dwa projekty naukowe: Polityka jako wyraz 
lub następstwo religijności (we współpracy z naukowcami 
polskich uczelni wyższych) oraz Podmioty aktywności is-
lamskiej i antyislamskiej w Europie (we współpracy m.in. 
z naukowcami szwedzkimi, duńskimi i norweskimi). Jest 
także redaktorem tematycznym w czasopiśmie naukowym 
wydawanym przez Pracownię Badań nad Mniejszościami 
Narodowymi i Etnicznymi Instytutu Politologii UZ Przegląd 
Narodowościowy – Review of Nationalities.

W wolnym czasie podróżuje po Europie, w tym do swoich 
ulubionych miejsc w Skandynawii, Katalonii i Lacjum.

Piotr Pochyły

42 pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzyma-
ło w ubiegłym roku odznaczenia państwowe i resortowe. 
24 marca odbyła się uroczystość, podczas której wojewo-
da zielonogórski Katarzyna Osos wręczyła nadane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej: Srebrny Krzyż Zasługi oraz 
Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę, 
a także odznaczenia resortowe - Medale Komisji Edukacji 
Narodowej. 
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