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__Dr hab. barbara Toroń–Fórmanek
Wydział Pedagogiki, Socjologii i nauk o Zdrowiu

Na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego 
oraz rozprawy habilitacyjnej pt. Przestępczość skazanych 
kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej (Kraków 
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013 r.) dr Barbara Toroń-Fór-
manek uzyskała pozytywny wynik egzaminu habilitacyjne-
go, który odbył się 13 listopada 2014 r. w Dolnośląskiej 
Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek jest pracowni-
kiem naukowo-dydaktycznym, adiunktem Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu, w Katedrze Seksuologii, Poradnictwa i Reso-
cjalizacji wraz z Pracownią Psychologii. Studia w zakresie 
pedagogiki ukończyła na Uniwersytecie im. A. Mickiewi-
cza w Poznaniu uzyskując tytuł magistra pedagogiki. Po 
ukończeniu studiów w tejże uczelni uzyskała także sto-
pień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedago-
giki. Podstawą nadania stopnia była rozprawa doktorska 
przygotowana pod naukowym kierunkiem prof. dr. hab. 
Jerzego Modrzewskiego pt. Sytuacja społeczna dzieci  
z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju.

Dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek ukończyła również 
kwalifikacje zawodowe takie jak: terapeuta pedagogicz-
ny, kurs Ochrony Praw Dziecka, kurs języka migowego, 
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sko-niemieckie opracowanie anonimowej Kroniki Zielo-
nej Góry z lat 1623-1795.

Sytuacja polityczna w zjednoczonej Europie spowodo-
wała, że w kolejnych latach Jarochna Dąbrowska-Bur-
khardt zajęła się w swojej pracy badawczej analizą języ-
kową debaty politycznej w relacjach polsko-niemieckich. 
Obserwacje te dały asumpt do przyjrzenia się przez pry-
zmat politolingwistyczny dyskursom narodowym i zaowo-
cowały rozprawą habilitacyjną będącą kontrastywną lin-
gwistyczną analizą prasy polskiej i niemieckiej, na temat 
ogólnoeuropejskich projektów konstytucyjnych w dyskur-
sie transnarodowym. Za głównym lingwistycznym celem 
pracy ukryta była również jej osobista nadzieja, że prze-
prowadzone analizy językowe uwrażliwią uczestników 
dyskursu dotyczącego przyszłości Europy na język, którym 
się posługują i wprowadzą więcej delikatności w prowa-
dzonej przez nich transnarodowej debacie publicznej.

W czasie kolokwium habilitacyjnego Rada Wydziału Neo-
filologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
wybrała jeden z trzech zaproponowanych przez Habili-
tantkę tematów, którym było zagadnienie nawiązujące do 
historii naszego miasta: Kochanek czarownicy. Semantycz-
na analiza XVII-wiecznych protokołów z przesłuchań osób 
posądzanych o czary w mieście Grünberg [Zielona Góra]. 
Dzięki uprzejmości Dyrekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej, 
które udostępniło przechowywany w swych zbiorach ma-
nuskrypt, możliwym okazało się przeprowadzenie analizy 
lingwistycznej, która spotkała się z uznaniem słuchaczy. 
Wykład zostanie opublikowany w najbliższym, 14. nume-
rze Scripta Neophilologica Posnaniensia.

Aktualnie dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt jest 
zatrudniona w Instytucie Filologii Germańskiej w Zakła-
dzie Gramatyki i Historii Języka Niemieckiego i współpra-
cuje w projekcie leksykograficznym zainicjowanym przez 
niemieckich lingwistów S. J. Schierholza i H. E. Wiegan-
da w renomowanym, międzynarodowym wydawnictwie  
De Gruyter Mouton. Celem projektu jest stworzenie serii 
tematycznie uporządkowanych fachowych słowników na-
leżących do serii WSK „Wörterbücher zur Sprach- und Kom-
munikationswissenschaft“ [Słowników terminologicznych 
z językoznawstwa i teorii komunikacji]. Na dziś zaplano-
wano 25 tomów fachowych słowników lingwistycznych,  
a Jarochna Dąbrowska-Burkhardt jest współredaktorem 
10. tomu pod tytułem Semantyka i Pragmatyka.

Jarochna Dąbrowska-Burkhardt jest członkiem Stowa-
rzyszenia Germanistów Polskich (SGP) oraz Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Germanistów (IVG).

W życiu prywatnym jest szczęśliwą mężatką i mamą 
dwóch córek — Ewy i Ani, a jej wielką pasją są podró-
że, szczególnie do ulubionych Syrakuz, języki obce i ich 
związki z psychologią kultury i „mentalnością” wspólnot 
językowych. W wolnych chwilach bardzo lubi grać na pia-
ninie, sprawia jej to ogromną przyjemność, zwłaszcza gdy 
w domowych koncertach towarzyszą jej córki.

Paweł Zimniak
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stymulacja rozwoju osób głębiej i głęboko upośledzo-
nych, kwalifikacje prowadzenia warsztatów radzenia so-
bie z agresją wśród dzieci i młodzieży łącznie z upraw-
nieniami do prowadzenia warsztatów z Treningu Zastępo-
wania Agresji (TZA), a także kurs doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli. Napisała oraz wydała trzy monografie 
naukowe: Zagrożeni i skazani na resocjalizację; Prze-
stępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie 
biograficznej oraz Sytuacja społeczna młodzieży szkolnej 
z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju. Jest autorką wie-
lu artykułów naukowych, m.in.: Adaptacja do warunków 
więziennych a próby resocjalizacji w opinii osadzonych 
kobiet i mężczyzn; Resocjalizacja w opinii osadzonych 
kobiet i mężczyzn a próby społecznej inkluzji; Wpływ 
kulturotechniki na konstrukcję społecznie akceptowa-
nej tożsamości osób przebywających w jednostkach to-
talnych; Zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej 
i ich niektóre przyczyny; Przestępczy styl życia - roz-
ważania na podstawie wybranych elementów biografii 
osadzonych kobiet i mężczyzn; Kultura czy popkultura? 
Rzecz o skuteczności oddziaływania penitencjarnego (na 
podstawie elementów analizy przypadku); Przestępczy 
styl życia a społeczne próby jego transformacji, Criminal 
behaviour as a life style czy też Stygmatyzacja uczniów  
z parcjalnymi zaburzeniami.

Obecnie na Uniwersytecie Zielonogórskim realizuje 
zajęcia dydaktyczne związane z Jej zainteresowaniami 
badawczymi. Są to: pedagogika resocjalizacyjna i peni-
tencjarna, diagnoza resocjalizacyjna oraz pomoc postpe-
nitencjarna. Oprócz tego dr hab. Barbara Toroń–Fórmanek 
jest pedagogiem-terapeutą dla dzieci i adolescentów. 
Ważnym doświadczeniem w Jej życiu zawodowym był rów-
nież okres pełnionej funkcji administracyjnej - zastępcy 
burmistrza ds. oświaty i wychowania miasta Czerwieńska.

Od 2007 r. jest organizatorem zajęć terapeutycz-
nych prowadzonych przez studentów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego dla osadzonych (programy resocjaliza-
cyjne dotyczące rozwijania umiejętności prospołecznych 
wśród osób przebywających w izolacji penitencjarnej).  
Dr hab. Barbara Toroń–Fórmanek jest również kierowni-
kiem studiów podyplomowych: Terapia zaburzeń zacho-
wań adolescentów i osób dorosłych. Oprócz tego jest 
opiekunem naukowym Penitencjarnego Koła Naukowego 
Studentów UZ „Prison”.

W 2012 r. została odznaczona brązową odznaką za za-
sługi w pracy penitencjarnej przez Ministra Sprawiedliwo-
ści Jarosława Gowina.

Krystyna Marzec-Holka 
(fragment recenzji)
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__Dr hab. PioTr kułyk
Wydział ekonomii i Zarządzania

Miło nam poinformować, że 25 listopada na Wydzia-
le Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie odbyło się kolokwium habilita-
cyjne dr. inż. Piotra Kułyka. Rada Wydziału po przepro-
wadzeniu procedury i wysłuchaniu wykładu habilitanta 
pt. Dobra publiczne w paradygmacie rolnictwa społecznie 
zrównoważonego podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Pio-
trowi Kułykowi stopnia naukowego doktora habilitowane-
go w dyscyplinie ekonomia. Recenzentami w przewodzie 
habilitacyjnym byli:
__prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz – Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
__prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał – Uniwersytet Rolniczy 

im. Hugo Kołłątaja w Krakowie,
__prof. zw. dr hab. Czesław Domański – Uniwersytet Łódzki,
__prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Szkoła Główna Handlo-

wa w Warszawie/Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej PIB.
Rozprawą habilitacyjną była publikacja Finansowe 

wsparcie rolnictwa w krajach o różnym poziomie roz-


