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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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odzNaczeNie seNatu RP  
dla PRof. aNdRzeja bisztygi  
z wPia

Profil naukowy dr hab. arka-
diusza wudarskiego, Prof. uz

kierownik katedry Polskiego  
i europejskiego Prawa Prywatne-
go oraz komparatystyki Prawa 
na europejskim uniwersytecie 
Viadrina we frankfurcie nad odrą 
(od 2010 r.), a także katedry 
Prawa Cywilnego, Postępowania 
Cywilnego oraz komparatystyki 
Prawa Prywatnego na uniwersy-
tecie zielonogórskim (od 2014 r.), 
wcześniej grupy badawczej 
europejskiego prawa prywat-
nego i komparatystyki prawa  

w akademii im. Jana długosza w Częstochowie (2010–2014).
studia prawnicze na uniwersytecie Śląskim w katowicach, doktorat 

oraz habilitacja z nauk prawnych na uniwersytecie w hamburgu (pro-
motor: Prof. dr. P. Mankowski); venia legendi z zakresu niemieckiego 
prawa cywilnego, europejskiego prawa prywatnego oraz komparaty-
styki prawa; nabycie w Polsce uprawnień równoważnych wynikających 
z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych (dyscypli-
na prawo, specjalizacja: prawo cywilne, komparatystka prawa); magister 
filologii germańskiej oraz pedagogiki; tłumacz przysięgły; adwokat.

stypendysta fundacji im. alexandra von humboldta w european 
legal studies institute na uniwersytecie w osnabrück (2008–2010), 

a także fundacji na rzecz nauki Polskiej (program hoMing), fundacji 
współpracy Polsko-niemieckiej, narodowego Centrum nauki, Polsko-
-niemieckiej fundacja na rzecz nauki oraz austriackich i niemieckich 
programów wymiany naukowej (Öad, daad).

Visiting professor na uniwersytecie wiedeńskim (2012/2013); wi-
ceprezes (2016–2019) oraz sekretarz generalny (2013–2016) stowa-
rzyszenia Polskich humboldtczyków – societas humboldtiana Polono-
rum; członek rady Programowej czasopism: rejent, Prawo europejskie 
w praktyce, Comparative law review, beynəlxalq hüquq və inteqrasiya 
problemləri. recenzent czasopism: Transformacje Prawa Prywatnego, 
Przegląd Prawa i administracji, kwartalnik Prawa Prywatnego, Problemy 
Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

wykłady gościnne w austrii, azerbejdżanie, gruzji, niemczech, Polsce, 
rumunii, słowacji, szwajcarii. Publikacje naukowe w języku chorwackim, 
czeskim, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim. staże i badania 
naukowe na uniwersytetach w wiedniu, osnabrück, hamburgu oraz 
w oxfordzie.

biegły sądowych z zakresu prawa obcego. opinie prawne dla niemiec-
kiego wymiaru sprawiedliwości z zakresu prawa cywilnego, w szcze-
gólności prawa kontraktów, prawa odszkodowawczego, ubezpiecze-
niowego i rodzinnego, a także prawa procesowego oraz prywatnego 
międzynarodowego.

zainteresowania naukowe: europejskie prawo prywatne, polskie i nie-
mieckie prawo rodzinne rzeczowe, spadkowe, bankowe i ubezpiecze-
niowe, prawo prywatne międzynarodowe, prawo o notariacie, a także 
europeizacja i komparatystyka prawa prywatnego.

Niezmiernie miło nam poinformo-
wać, że dokonania badawcze pana 
dr hab. Andrzeja Bisztygi, prof. UZ, 
kierownika Katedry Prawa Konstytu-
cyjnego WPiA UZ, zostały docenio-
ne na poziomie ogólnopolskim. Za 
osiągnięcia naukowe na polu budowy 
stosunków między Rzeczypospoli-
tą Polską a Republiką Kazachstanu 
Marszałek Senatu RP uhonorował 
naszego Profesora Medalem Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej “Dobro 
Rzeczypospolitej Najwyższym Pra-
wem”. Wręczenie Medalu nastąpiło 
na posiedzeniu Senackiego Zespołu 
Współpracy z Azją Środkową w gma-
chu Sejmu RP w sali Konstytucji  
3 Maja w dniu 6 marca 2018 r. Medal 
ten otrzymali także ambasador dr 
Władysław Sokołowski i prof. Mukhit-
-Ardager Sydyknazarow z Kazach-
stanu. W opisywanym posiedzeniu 

Senator Kazimierz Kleina wręcza ProfeSorowi andrzejowi BiSztydze 
medal Senatu rzeczyPoSPolitej (fot. z wydziaŁu Prawa i adminiStracji)


