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Twórcą i organizatorem „Salo-

nu” był profesor zwyczajny Instytu-

tu Matematycznego Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Józef Dudek. To on 

od 1996 r. przez 12 lat do przedwcze-

snej śmierci (13 września 2008 r.), 

przeważnie w piątki na godzinę 

19 zapraszał do swojego mieszka-

nia specjalnego gościa, ciekawego 

człowieka z uzgodnionym tematem 

oraz wybranych osobiście słucha-

czy i dyskutantów. Były to spotkania 

naukowo-dyskusyjne elit szerokie-

go wachlarza specjalistów, nie tylko 

profesorów wyższych uczelni, ale też 

wybitnych działaczy kultury, arty-

stów i aktorów, literatów, polityków, 

ekonomistów i duchownych różnych 

wyznań oraz ciekawych ludzi o wła-

snej fi lozofi i życia, których można 

było posłuchać, a przede wszystkim 

z nimi podyskutować. 

Bazą „Salonu Profesora Dudka” 

było własne kilkupokojowe mieszka-

nie z przedpokojem, kuchnią i bal-

„Salon Profesora Dudka”

Moja Akademia
cz. 45

Bogdan Łazarkiewicz

konem na piątym piętrze nr 23 przy 

Wybrzeżu Pasteura 17a. Skromne 

wyposażenie, rzędy krzeseł. Stolik 

dla prelegenta uzupełniano stopnio-

wo przez zakup niezbędnego klima-

tyzatora oraz urządzeń nagłaśniają-

cych i dokumentujących wystąpienia 

specjalnego gościa i dyskutantów. 

Pięknym elementem wyposażenia 

był skórzany stylowy fotel, który pro-

fesor Józef Dudek otrzymał w ramach 

nagrody od Kolegium Rektorów Wyż-

szych Uczelni Wrocławia i Opola za 

działalność na rzecz integracji środo-

wiska naukowego (15.11.1999). Fotel 

ten umieścił profesor J. Dudek na ho-

norowym miejscu i korzystali z niego 

specjalni goście. Miał też Salon swo-

je logo – ptaka dudka. Mosiężnym 

dzwonkiem profesor Józef Dudek da-

wał znak do rozpoczęcia obrad. Była 

też specjalna grupa asystentów, wo-

lontariuszy – byli to  młodzi pracowni-

cy nauki i studenci, którzy społecznie 

pomagali profesorowi w przygotowa-

niach posiedzeń, prowadzeniu doku-

mentacji kronikarskiej i fotografi cznej, 

przygotowywaniu poczęstunku itp. Ci 

młodzi ludzie mieli zaszczyt przysłu-

chiwać się obradom i dyskusjom. A co 

najbardziej sobie cenili – to wspólnie 

z profesorem Dudkiem podsumowy-

wanie poszczególnych spotkań nie tyl-

ko pod względem organizacyjnym.Salon 348: gośc specjalny prof. B. Łazarkiewicz i prowadzący prof. R. Badura

Profesorowie: B. Łazarkiewicz, R. Badura, J. Słowikowski i J. Kwiatkowska-Korczak
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Program spotkania był zawsze po-

dobny. Zaproszony przez prof. J. Dud-

ka specjalny gość proponował temat 

i prowadzącego spotkanie. W pierw-

szej części programu prowadzący 

przedstawiał specjalnego gościa, jego 

sylwetkę osobistą, zainteresowania, 

osiągnięcia naukowe itd., prosząc go 

o zabranie głosu. Specjalny gość ogła-

szał temat spotkania i miał 30 minut na 

wprowadzenie do dyskusji, którą mo-

derował i odpowiadał na pytania. Po 

godzinie dyskusję przerywano i pro-

wadzący ogłaszał 45-minutową prze-

rwę. Część druga (przerwa) to rozmo-

wy salonowe, okazja do osobistych, 

bezpośrednich spotkań i dyskusji na 

różne tematy. W tym czasie był samo-

obsługowy poczęstunek: wspaniały 

chleb ze smalcem i skwarkami, dostar-

czany każdorazowo przez pana Fran-

ciszka Oborskiego, kasztelana zamku 

wojnowickiego, oraz napoje – kawa, 

herbata, soki, woda mineralna.

Trzecia część spotkania to dokoń-

czenie dyskusji, wyjaśnienie wątpli-

wości i podsumowanie. Czas był tu 

nielimitowany, ale moim zdaniem, nie 

powinno to trwać dłużej niż 45 minut. 

Bywało jednak, że dyskusja przeciąga-

ła się do późnych godzin nocnych. 

Spotkania w „Salonie Profesora 

Dudka” cieszyły się dużym powo-

dzeniem. Ciekawi ludzie, ciekawa te-

matyka, spotkania interdyscyplinar-

ne i otwartość dyskusji przyciągały 

coraz więcej uczestników. Przecięt-

na liczba obecnych to około 60 osób, 

ale bywało też ponad sto osób i bra-

kowało miejsc siedzących.

Na 435 spotkań, bo tyle odbyło się do 

przedwczesnej śmierci profesora, nigdy 

nie powtórzyła się ta sama tematyka. 

Specjalnymi gośćmi byli nie tylko wro-

cławianie, ale i osobistości z zagranicy 

oraz innych miast Polski. Że wspomnę 

tu noblistę, Gerarda t’Hoofta, Norma-

na Daviesa – brytyjskiego historyka, 

czy Francuza polskiego pochodzenia 

Daniela Beauvois, autora książki „Rola 

Polaków na Kresach Wschodnich”. Byli 

też politycy, jak: Lech Wałęsa, były 

Prezydent RP, premier Tadeusz Mazo-

wiecki, prof. Bronisław Geremek, prof. 

Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-

Jeziorański, prof. Leszek Kołakowski 

i inni. Wielu przedstawicieli medycyny, 

a wśród nich prof. Wojciech Rowiński, 

konsultant krajowy do spraw trans-

plantologii narządów, prof. Tadeusz 

Tołłoczko, były rektor AM z Warsza-

wy, prof. Tadeusz Popiela z Krakowa, 

prof. Marian Zembala, transplantolog 

serca i płuc, prof. Roman Cichoń – ro-

boty w kardiochirurgii i inni. 

Gośćmi specjalnymi byli też: 

Krzysztof Zanussi, Ryszard Kapu-

ściński, prof. Andrzej Zoll i inni. 

Wśród hierarchów Kościoła Katolic-

kiego specjalnymi gośćmi byli: kardy-

nał Henryk Gulbinowicz, arcybiskup 

Tadeusz Pieronek, arcybiskup Ma-

rian Gołębiewski, arcybiskup Alfons 

Nossol i inni. Specjalnym gościem 

był rabin Rom Heff berg i ksiądz Isa-

kowicz-Zaleski. Nie wymieniam tu 

grupy wybitnych naukowców wyż-

szych uczelni Wrocławia, w tym rów-

nież przedstawicieli mojej Akademii, 

którą reprezentowało w charakterze 

gości specjalnych 17 przedstawicieli. 

„Salon III Rzeczpospolitej czyli spotkania 

w Salonie Profesora Józefa Dudka” 

red. prof. Stanisław Bereś i dr Urszula 

Glensk. t. 2, Wyd. Atut 2008

Salon 342: od prawej: prof. J. Dudek, prof. B. Łazarkiewicz, 

gośc specjalny prof. T. Popiela i prof. W. Witkiewicz  

Od prawej prof. J. Dudek, prof prof. R. Badura z żoną i prof. B. Łazarkiewicz z żoną
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W tej grupie była i moja skromna 

Osoba. Na zaproszenie prof. Józefa 

Dudka 3 marca 2006 r. wygłosiłem 

prelekcję, prowokując żywą, inspiru-

jącą dyskusję o chirurgii. Było to 348 

spotkanie, a prowadzącym był prof. 

Ryszard Badura. 

W 2007 r. profesor Józef Dudek zo-

stał uhonorowany prestiżową Nagro-

dą Miasta Wrocławia „Za integrację 

elit intelektualnych poprzez utwo-

rzenie i społeczne prowadzenie przez 

10 lat Salonu profesora Dudka”. Rok 

później, 13 września 2008 r., po krót-

kiej chorobie zmarł. Tak skończył się 

niespotykany fenomen „Salonu Pro-

fesora Dudka”. Mieszkanie zostało 

sprzedane, a na budynku władze mia-

sta umieściły pamiątkową tablicę …

„Salon Profesora Dudka”, nie będąc 

żadną organizacją ani instytucją, cie-

szył się coraz większym autorytetem. 

Duża frekwencja i ożywione dysku-

sje były imponujące i niespotykane 

na posiedzeniach wielu istniejących 

we Wrocławiu organizacji i stowa-

rzyszeń naukowych. Nie było tu listy 

obecności, a jedynie zaproszeni goście 

wpisywali się do księgi pamiątkowej, 

a przebieg posiedzeń był nagrywa-

ny i dokumentowany fotografi cznie. 

Były to materiały źródłowe opasłych 

tomów wydawnictwa pt. Salon profe-

sora Dudka. Ukazały się również dwa 

tomy pięknie wydanych książek „Salon 

III Rzeczpospolitej” pod redakcją Sta-

nisława Beresia (2006) oraz Stanisława 

Beresia i Urszuli Gleńsk (2008). 

A tak pisał profesor Krzysztof Wro-

necki: „Z odejściem prof. Dudka za-

kończyła się pewna epoka w życiu kul-

turalnym i naukowym naszego miasta. 

Myślę, że niełatwo będzie znaleźć 

kontynuatora działalności profesora. 

Chciałbym, żeby komuś udało się to 

w równym stopniu, jak profesorowi 

Dudkowi” (Pomruk wrocławskich sa-

lonów, Wrocław 2015, s. 175).

Na drugim spotkaniu wspomnie-

niowym o profesorze Józefi e Dudku, 

które odbyło się w auli Oratorium Ma-

rianum Uniwersytetu Wrocławskiego 

postanowiono kontynuować spotka-

nia „Salonu Profesora Dudka”. Funkcji 

koordynatora podjął się profesor An-

drzej Kisielewicz, również matematyk 

z tego samego wydziału, którego pro-

fesor J. Dudek w czasie podziękowań 

w Auli Leopoldyńskiej za wyróżnienie 

go nagrodą Kolegium Rektorów’99, 

nazwał „swoim uczniem, współpra-

cownikiem a może i nauczycielem”.

Salon… nie ma stałej siedziby, spo-

tkania odbywają się w różnych miej-

scach, m.in. w Auli Wydziału Papie-

skiego, w Muzeum Architektury, we 

Wrocławskim Centrum Akademic-

kim w Rynku i innych. Na tym koń-

czy się moja wiedza o dalszej działal-

ności „Salonu Profesora Dudka”.
Salon 388: od lewej prof. T. Luty, JE abp M. Gołębiewski, prof. J. Dudek, 

A. Ostapowicz-Rybarczyk, ks. prof. J. Krucina

Tablica pamiątkowa na budynku przy Wybrzeżu Pasteura 17aPamiątka dla gościa specjalnego „Salonu” prof. B. Łazarkiewicza
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