
17

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI  Nr 9-1  |228-230|  grudzień 2015-styczeń 2016

4 niwersytetów europejskich. 
W latach 2006-2010 przewod-
niczący Rady Legislacyjnej 
przy Prezesie Rady Ministrów, 
1988-2008 profesor Europej-
skiego Uniwersytetu Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą.

Zainteresowania badawcze: 
prawo konstytucyjne, prawo 
parlamentarne, prawa czło-
wieka.

Profesor Banaszak od 1992 r. 
stale współpracuje ze służba-
mi legislacyjnymi parlamentu, 
jest autorem kilkudziesięciu 

ekspertyz dla Senatu i Sejmu oraz innych organów władzy 
publicznej.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Profesor wygłosił po-
nad 150 wykładów gościnnych na ponad dwudziestu uni-

wersytetach europejskich (Austria, Niemcy, Portugalia, 
Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Hiszpania, Ukraina)  
i amerykańskich (USA, Brazylia, Chile, Ekwador, Meksyk), 
a w semestrze letnim 1994 r. był profesorem gościnnym na 
Uniwersytecie Wiedeńskim. Jest autorem lub współauto-
rem blisko stu referatów wygłaszanych na międzynarodo-
wych konferencjach naukowych (Austria, Brazylia, Chile, 
Francja, Litwa, Łotwa, Mołdowa, Niemcy, Rumunia, Syria, 
Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Włochy, Tajwan).

Profesor B. Banaszak jest autorem ponad 300 prac nauko-
wych, wśród których są monografie, podręczniki, komen-
tarze i studia, artykuły. Kilkadziesiąt z nich opublikowano 
za granicą (na Węgrzech, w Austrii, Brazylii, Niemczech, 
Francji, Chile, Korei Południowej, Holandii, Rumunii, we 
Włoszech). Tłumaczył na język polski 9 książek prawni-
czych i kilkadziesiąt artykułów głównie z języka niemiec-
kiego, a kilka z angielskiego.

Wypromował 28 doktorów (w tym 6 w Niemczech) i po-
nad 300 magistrów.

Prof. D. Dolański w Polskiej komisji 
akreDytacyjnej

Miło nam poinformować, 
że prof. dr hab. Dariusz 
Dolański, pełnomocnik rek-
tora ds. jakości kształce-
nia na UZ został powołany 
w skład  Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej na kadencję 
2016 – 2019. Uroczystość 
wręczenia powołań odbędzie 
się 11 stycznia br. w Mini-
sterstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w Warszawie.

Prof. Dariusz Dolański uro-
dził się w Słubicach, wycho-
wał w Cybince, a całe swoje 
dotychczasowe dorosłe życie 

związał z Zieloną Górą. Maturę zdał w słubickim Liceum 
Ogólnokształcącym, po czym studiował historię na Wydzia-
le Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zie-
lonej Górze. Stopień magistra uzyskał na podstawie pra-
cy poświęconej Tadeuszowi Kuntze, jednemu z czołowych 
malarzy polskich XVIII wieku. Po studiach rozpoczął pracę 
w Instytucie Historii WSP, gdzie pod kierunkiem prof. 
Barbary Janiszewskiej-Micer przygotował rozprawę dok-
torską poświęconą reformacji w księstwie głogowskim. 
W 1996 r. obronił ją na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Także w 1996 r. rozpoczął bliższą 
współpracę naukową z prof. Kazimierzem Bartkiewiczem. 
Jednocześnie u boku ówczesnego rektora WSP, prof. Hiero-
nima Szczegóły, zdobywał pierwsze doświadczenia admini-
stracyjne pełniąc obowiązki jego sekretarza.

W 2003 r. na podstawie oceny dorobku naukowe-
go i rozprawy habilitacyjnej pt. „Zachód w polskiej 

myśli historycznej czasów saskich. Nurt sarmacko-teo-
logiczny” (Zielona Góra 2002) Rada Wydziału Humani-
stycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego nadała mu 
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk huma-
nistycznych w dyscyplinie historia. Było to pierwsze 
kolokwium habilitacyjne w zakresie historii odbyte na 
naszej uczelni.

W 2005 r. Dariusz Dolański został wybrany na dyrekto-
ra Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego UZ. Rok 
później został redaktorem naczelnym wydawanego przez 
Instytut Historii UZ rocznika „Studia Zachodnie”. W pra-
cy redakcyjnej miał już pewne doświadczenia, wcześniej 
bowiem pełnił funkcję sekretarza redakcji, a później za-
stępcy redaktora naczelnego rocznika pt. „Studia Zielo-
nogórskie” wydawanego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej. 
Jako redaktor „Studiów Zachodnich” przyjął za cel spro-
filowanie problematyki rocznika w obszarze historii Ziem 
Zachodnich i problematyki polsko-niemieckiej oraz szerzej 
relacji Wschód-Zachód. Jednocześnie z jego inicjatywy po-
wstał drugi rocznik pt. „In Gremium. Studia nad Historią, 
Kulturą i Polityką”, który dzięki szerokiemu zakresowi te-
matycznemu stał się forum wypowiedzi zwłaszcza dokto-
rantów i młodych pracowników naukowych z Polski i zagra-
nicy. W tej chwili oba tytuły znajdują się na liście polskich 
czasopism punktowanych.

W swojej działalności prof. D. Dolański szczególną uwagę 
przykłada do współpracy międzynarodowej. Jeszcze jako 
student przebywał na praktykach w uczelniach w Dreźnie, 
Poczdamie, Hradec Kralove i Tilburgu. Po podjęciu pracy 
odbył staże naukowe w Tilburgu i Hradec Kralove, a w la-
tach późniejszych przebywał na stypendiach w Poczdamie 
i Vechcie. Po 2005 r. udało się odnowić część dawnych 
kontaktów, z których szczególnie owocna jest współpraca  
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z Uniwersytetem w Poczdamie. Dotyczy ona przede wszyst-
kim badań nad oświeceniem.

W latach 2008-2010 prof. D. Dolański należał do głów-
nych organizatorów projektu COMPARAISONS,  współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej, a  odbywającego 
się w Niemczech, Polsce i Francji. W jego ramach organi-
zowane były warsztaty dla studentów, a także seminaria 
i konferencje. Od 2010 r. koordynował polską częścią fi-
nansowanego ze środków 7. Programu Ramowego projektu 
ENGLOBE. Jego podstawowym celem było stworzenie wa-
runków do pracy naukowej doktorantów i w szerszym za-
kresie prowadzenie badań nad pozaeuropejskimi wpływa-
mi oświecenia. W projekcie tym brały udział uniwersytety 
z Niemiec, Polski, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej 
Brytanii, Irlandii i Turcji. Wynikiem tego programu była 
m.in. monografia „profesorska” pt. „Trzy cesarstwa. Wie-
dza i wyobrażenia o Niemczech, Turcji i Rosji w Polsce XVIII 
wieku” (Zielona Góra 2013).

Zainteresowania badawcze prof. D. Dolańskiego wybiega-
ją jednak poza wskazaną wyżej problematykę. Ważny nurt 
prowadzonych przez niego badań dotyczy kształtowania 
się ruchu naukowego w Zielonej Górze i na tym polu naj-
ważniejszą publikację stanowi monografia pt. „Zielono-
górska droga do uniwersytetu” (Zielona Góra 2011, wyd. 2 
popr. i uzup. 2012). To opracowanie 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 zainteresowania badawcze związane z histo-
rią Śląska prowadziły do refleksji na temat pamięci hi-

storycznej związanej z przeszłością pogranicza polsko-
-niemieckiego, stosunkami polsko-niemieckimi i postawą 
współczesnych mieszkańców Ziem Zachodnich wobec wie-
lokulturowego dziedzictwa materialnego i duchowego re-
gionu. Miała ona wyraz przede wszystkim w propozycjach 
dydaktycznych. Te doświadczenia zaowocowały zaprosze-
niem przez Saksońską Agencję Oświatową (Sächsischen Bil-
dungsagentur) do udziału w polsko-niemieckim projekcie 
„Geschichte verstehen – Zukunft gestalten”/„Zrozumieć 
historię – kształtować przyszłość”, którego efektem były 
m.in. szeroko prezentowane w polskiej i niemieckiej prasie 
materiały pomocnicze do nauczania 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 zielonogórskiego od-
działu Polskiego Towarzystwa Historycznego, dwie kaden-
cje zasiadał we władzach naczelnych PTH. Jest człon-
kiem rady naukowej serii wydawczej „Między Zachodem  
a Wschodem” wydawanej przez Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu oraz serii wydawniczej „Staropolski 
ogląd świata” Uniwersytetu Wrocławskiego i czasopisma 
„Wieki Stare i Nowe” na Uniwersytecie Śląskim.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim pełni obecnie obo-
wiązki dyrektora Instytutu Historii Wydziału Humani-
stycznego oraz pełnomocnika rektora d/s jakości kształ-
cenia. 

Dnia 4 marca 2015 r. decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Serdecznie gratulujemy powołania

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak 
wręczył prof. Wiesławowi Hładkiewiczowi z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odznakę honorową „Za zasługi dla wo-
jewództwa wielkopolskiego”, za aktywną popularyzację 
dziejów oraz udziału Powstańców Wielkopolskich w zago-
spodarowaniu Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej. Wrę-
czenie odznaki odbyło się w Sali Czerwonej Pałacu Działyń-
skich przy Starym Rynku w Poznaniu, w czasie uroczystości 
wręczenia nagród Dobosz Powstania Wielkopolskiego. 

Gratulujemy!
Redakcja 

Profesor Wiesław Hładkiewicz jest kierownikiem Za-
kładu Teorii i Metodologii Badań Politologicznych Insty-
tutu Politologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

W 1973 r. ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (temat pracy: Ekspansja kolonial-
na Rzeszy niemieckiej w Afryce 1884-1890), a w 1977 r. 
uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych broniąc pracę 
pt. Polacy w Zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 

oDznaczenie Dla  
Prof. wiesława HłaDkiewicza
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