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SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW

NomiNacja PRofesoRsKa

Nowa habilitacja

dR hab. aNdRzej tuchowsKi z instytutu muzyki uz 7 marca 
br. odebrał z rąk Prezydenta RP andrzeja dudy nominację na 
profesora nauk humanistycznych

Andrzej Tuchowski, muzykolog i kompozytor, jest absol-
wentem  Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego  we  Wro-
cławiu, którą ukończył uzyskując dwa dyplomy z wyróżnie-
niem w zakresie teorii muzyki  oraz kompozycji w klasie 
Ryszarda Bukowskiego. W latach 1981-82 jako stypendysta 
rządu brytyjskiego odbył muzykologiczne studia podyplo-
mowe na uniwersytecie w Southampton (Wielka Brytania). 
Stopień doktora (1988) oraz doktora habilitowanego (1997)  
w zakresie muzykologii uzyskał na Uniwersytecie War-
szawskim. Jest laureatem I nagrody na Międzynarodowym 
Konkursie Kompozytorskim w Castelfidardo, Włochy, 2000 
(za Te lucis ante  terminum na akordeon), uzyskał rów-
nież wyróżnienia na dwóch kompozytorskich konkursach 
krajowych: Warszawa 1984 (za Sygnały na zespół kame-
ralny), Czechowice-Dziedzice 1991 (za Sonatę na akorde-
on). W dorobku ma też muzykę symfoniczną, kameralną, 
chóralną, teatralną. Jego utwory na akordeon wielokrot-
nie wykonywane były w kraju i za granicą, m.in. w: Niem-
czech, Rosji, na Litwie, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, 
Chorwacji, USA. 

Jest autorem czterech monografii oraz  80  artykułów 
i rozpraw  poświęconych problematyce estetycznej i tech-
niczno-kompozytorskiej muzyki XIX i XX wieku, a publiko-
wanych w Polsce,  USA, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Belgii, 
Szwecji i Rosji. Brał również czynny udział w ponad czter-
dziestu krajowych i międzynarodowych konferencjach na-
ukowych, organizowanych w ośrodkach polskich, a także 
we Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii.

Dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Naro-
dowej (1988, 1998), uhonorowany został również nagrodą 
Związku Kompozytorów Polskich (Warszawa 2017) za ostat-
nią monografię pt. Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a eu-

ropejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska 
okresu międzywojennego, (Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego 2015). Monografia ta ukaże się w wersji an-
gielskiej nakładem międzynarodowej firmy wydawniczej 
PETER LANG (Frankfurt n. Menem/Londyn). 

dR aRKadiusz wudaRsKi, PRof. uz

Miło nam poinformować, że 31 stycznia 2018 r. na Wydzia-
le Prawa Uniwersytetu w Hamburgu odbyło się kolokwium 
habilitacyjne, podczas którego wykład z zakresu niemieckie-
go prawa cywilnego wygłosił profesor naszego Uniwersytetu 
– Arkadiusz Wudarski. W wyniku tego postępowania Wydział 
Prawa Uniwersytetu w Hamburgu nadał profesorowi A. Wu-
darskiemu nowe uprawnienia badawcze i dydaktyczne (ve-
nia legendi) z zakresu niemieckiego prawa cywilnego (BGB), 

europejskiego prawa prywatnego oraz komparatystyki pra-
wa. Promotorem habilitacji naszego naukowca był profesor 
Peter Mankowski, którego mieliśmy zaszczyt gościć z wykła-
dami gościnnymi w murach naszej Uczelni.

Warto podkreślić szczególny wymiar tego osiągnięcia, 
ponieważ jest to pierwsza habilitacja obcokrajowca z za-
kresu prawa cywilnego uzyskana na niemieckim Uniwersy-
tecie od czasów drugiej wojny światowej.

Panu Profesorowi A. Wudarskiemu serdecznie gratulujmy 
habilitacji i życzymy dalszych sukcesów!

Paweł Sikora
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