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SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW

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-
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woju gospodarczego wydana przez Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Poznań 2013).  
W rozprawie habilitacyjnej podjęto próbę wyjaśnienia 
mechanizmu finansowego wsparcia rolnictwa i jego zmian 
w wyniku rozwoju gospodarczego państw. Przeprowadzo-
ne rozważania teoretyczno-empiryczne na styku ekonomii 
nurtu głównego oraz ekonomii instytucjonalnej pozwoli-
ły określić czynniki wpływające na mechanizmy wspar-
cia z podziałem na poszczególne grupy państw. Wielkość  
i struktura finansowego wsparcia rolnictwa jest w obec-
nych warunkach tak złożona i zróżnicowana pomiędzy 
poszczególnymi krajami, iż trudno dokonać jej właściwej 
agregacji a następnie oceny. W pracy dokonano prze-
kształcenia modelu nadwyżki ekonomicznej celem wła-
ściwej kwantyfikacji mechanizmu finansowego wsparcia 
rolnictwa, a także opracowano model wpływu zasobów  
i otoczenia makroekonomicznego na wielkość finansowe-
go wsparcia rolnictwa. Przeprowadzone w pracy habilita-
cyjnej badania nad kształtem i strukturą transferów oraz 
retransferów przepływających do rolnictwa pozwoliły 
wykazać, iż wielkość finansowego wsparcia rolnictwa jest 
uzależniona od osiągniętego poziomu rozwoju gospodar-
czego. Ta uniwersalna zasada była realizowana jednak 
na różne sposoby w poszczególnych państwach. Zreali-
zowane badania pozwoliły w efekcie wykazać znaczenie 
warunków makroekonomicznych oraz struktury zasobów 
jako czynników wpływających na wielkość i strukturę fi-
nansowego wsparcia rolnictwa. Przedstawiono potrzebę 
zmiany i możliwe rozwiązania w zakresie metodyki oceny 
finansowego wsparcia rolnictwa. Wskazano na sekwencyj-
ność znaczenia poszczególnych czynników w zależności 
od sytuacji ekonomicznej kraju, z uwzględnieniem pro-
cesu globalizacji. Pozwoliło to lepiej zrozumieć i dostoso-
wać mechanizmy ingerencji w krajach o różnym poziomie 
rozwoju gospodarczego. Istotnym elementem stało się też 
właściwe ujęcie procesu integracji gospodarczej, które 
wywarło szczególne znaczenie dla finansowego wsparcia 
rolnictwa. Uwzględniając założenie o „grawitacyjnym” 
oddziaływaniu kluczowych podmiotów w takich ugrupo-
waniach, zaproponowano ujęcie zróżnicowanej pozycji 
krajów w ugrupowaniach integracyjnych przy podziale 
państw pod względem rozwoju gospodarczego. Stanowi 
to ważną przesłankę dla rozstrzygnięć w polityce rolnej, 
w tym także nad kształtem i funkcjonowaniem wspólnej 
polityki rolnej w Unii Europejskiej.

Praca habilitacyjna uzyskała bardzo pozytywne recen-
zje. „Prace dr. inż. Piotr Kułyka wnoszą znaczny wkład 
w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia 
dotyczący teorii ekonomii, a w szczególności polityki go-
spodarczej i polityki rolnej obejmującej interwencjonizm 
w odniesieniu do rolnictwa” (fragment recenzji prof. zw. 
dr. hab. Czesława Domańskiego).

„…wydobyto tu wiele stwierdzeń i „złotych myśli” na-
dających wiarygodności przeprowadzonym badaniom, 
będących wyrazem zdolności Autora do wyłaniania spraw 
istotnych ze złożonej problematyki będącej przedmiotem 
zainteresowania” (fragment recenzji prof. zw. dr. hab. 
Mieczysława Adamowicza).

„Rozprawa habilitacyjna i przedstawione wybrane pu-
blikacje naukowe Kandydata potwierdzają Jego wysoce 
zaawansowaną wiedzę w zakresie ekonomii, zwłaszcza 
makroekonomii oraz polityki gospodarczej” (fragment re-
cenzji prof. dr. hab. inż. Wiesława Musiała).

Dr hab. inż. Piotr Kułyk od początku swojej kariery na-
ukowej jest związany z zielonogórskim środowiskiem na-
ukowym. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki ówczesnej Politechniki Zielonogór-
skiej, gdzie następnie podjął pracę na stanowisku asysten-
ta. Pracę doktorską pt. Dostosowania rynkowe agrobiznesu 
w Polsce do potrzeb integracji z Unią Europejską obronił 
w 2004 r. na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obec-
nie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) na Wydziale 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki uzyskując stopień dokto-
ra nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Promotorem 
rozprawy była prof. zw. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, 
a recenzentami prof. zw. dr hab. Andrzej Czyżewski oraz 
prof. zw. dr hab. Stanisław Urban.

Jego główne zainteresowania badawcze obejmują pro-
blematykę mechanizmów ingerencji państwa w gospodar-
kę, w tym w szczególności w gospodarkę żywnościową i ich 
wpływ na alokację zasobów. Rezultatem powadzonej dzia-
łalności naukowo badawczej jest 76 oryginalnych prac na-
ukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach 
krajowych i zagranicznych oraz w monografiach, a także 
aktywny udział w licznych konferencjach organizowanych 
przez wiodące ośrodki naukowe. Za swoją pracę naukową 
był trzykrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego (dwukrotnie indywidualną i raz zbioro-
wą). W 2012 r. został wybrany na stanowisko prodziekana 
ds. studenckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Prywatnie dr hab. inż. Piotr Kułyk uwielbia podróże wraz 
z rodziną i przyjaciółmi po Polsce, a także do bliskich i od-
ległych krajów. Bezpośrednie kontakty z ludźmi i spotkania 
z odmienną kulturą i zwyczajami zawsze dają mu wiele sa-
tysfakcji i są inspiracją do dalszej pracy. W wolnych chwi-
lach chętnie ogląda także filmy i czyta książki, szczególnie 
o tematyce historycznej.

Cieszymy się z sukcesu naszego Kolegi i życzymy dalszych 
osiągnięć!

Serdecznie gratulujemy!
Anetta Barska

__Dr hab. tomasz mróz

wydział humanistyczny 

instytut filozofii 

W latach 2008-2011 dr hab. Tomasz Mróz (od 2000 r. pra-
cownik naukowy w Instytucie Filozofii UZ) kierował realiza-
cją finansowanego przez MNiSW habilitacyjnego projektu 
badawczego pt. Platon w polskiej kulturze filozoficznej. 
Polskie badania nad dialogami w wieku XIX i I połowie XX. 
W skrócie rzecz ujmując - celem badań była odpowiedź na 
pytanie o typy recepcji filozofii Platona, o problemy jakie 
podejmowali polscy filozofowie i historycy filozofii zajmu-
jący się dialogami na przestrzeni półtorej wieku. Rozprawa 
habilitacyjna pt. Platon w Polsce 1800-1950. Typy recep-
cji – autorzy – problemy stanowiąca zwieńczenie realizacji 
projektu, została wydana jako t. LXXIV serii „Fundamenta. 
Studia z Historii Filozofii” (2012, ss. 496) i była drugą książ-
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