
 
 
 
 
 
     W regulaminie Salonu, jego twórca profesor Józef 
Dudek, matematyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, zapisał 
powinno�� eleganckiego ubrania oraz rytuał copi�tkowych 
spotka�. Zaczynały si� dzwonkiem, którym Profesor 
potrz�sał punktualnie o godzinie 19:00. Równie punktu-
alnie ko�czyła si� pierwsza cz��� wieczoru – dwie go-
dziny pó�niej – zło�ona z prezentacji Go�cia Specjalne-
go, prelekcji tego� na wybrany przeze� temat i dyskusji, 
w zamy�le nieco zdyscyplinowanej, w praktyce swobod-
nej zupełnie. Kategorycznym ��daniem gospodarza była 
rewerencja prowadz�cych, którzy nie powinni niczyich 
wypowiedzi ogranicza�. Po niemal godzinnej przerwie, 
sp�dzonej na pocz�stunku (chleb ze smalcem, owoce, 
napoje), rozmowach indywidualnych oraz w grupkach, 
dalsza dyskusja, nazwana trzecia cz��ci� spotkania 
(co oznaczało wag� przywi�zywan� do spotka� 
przy posiłku), nie miała limitu wypowiedzi ani pory za-
ko�czenia. Bywało, �e trwała długo poza północ. 
     Demokratyczne były zasady doboru prelegentów, 
wła�ciwie obowi�zywanie jednego kryterium – by byli to 
ludzie wybitni w tym, co robi� i przyzwoici w �yciu. Nie-
mało. �wiatopogl�dem, przekonaniami ideowymi, sym-
patiami politycznymi, posiadaniem stopni naukowych 
lub ich nieposiadaniem, obiegowymi ocenami twórczo�ci 
artystycznej, gospodarz si� nie interesował. 
     Miałam satysfakcj� i przyjemno�� zaprosi� do Salonu 
przy ul Pasteura 17a we Wrocławiu wi�cej ni� dwudzie-
stu bardzo ciekawych prelegentów z ró�nych miejsc 
Polski, zawsze przyjmowanych przez prof. Dudka entu-
zjastycznie, a przez dyskutantów czasami mocno dr�-
czonych pytaniami, kontrargumentami, sprzeciwem. 
     Salon istniał od stycznia roku 1996, gromadz�c 
co tydzie� około stu osób (niewiele wi�cej mogło si� 
zmie�ci� w mieszkaniu, które prof. Dudek na ten cel 
kupił). Do ko�ca czerwca 2008 r. odbyło si� 435 spotka�. 
     W tym miejscu, z ju� utrwalon� tradycj� prawdziwie 
pluralistycznej debaty, spotykali si� ludzie, którym na czym� 
istotnym w ich bli�szym i dalszym otoczeniu zale�y 
z tymi, od których co� w Polsce zale�y. Go�cili tu m.in.: 
Andrzej Zoll, Władysław Bartoszewski, Abp. Józef 	yci�-
ski, Ewa Kulesza (gdy była szefem GIODO), Andrzej 
Białas, Alicja Chybicka (kierownik Kliniki Onkologii 
i Hematologii Dzieci�cej AM we Wrocławiu), Wiesław 
Chrzanowski, Leszek Kołakowski. Niemało było go�ci 
zagranicznych. 
 
     Trzynastego wrze�nia 2008 zmarł Twórca Salonu 
i nowy sezon nie rozpocznie si�, jak zwykle, z nowym 
rokiem akademickim.  
     W rytmie ewoluowania społecznych zainteresowa� 
salonowe dyskusje z dotycz�cych polityki, przesuwały 
si� w stron� zagadnie� naukowych. Prof. Dudek powie-
dział mi kiedy�, �e tak wła�nie widzi swoje zadanie: 
integrowa� elity i edukowa� si� wzajemnie przez wymia-
n� my�li oraz do�wiadcze�. Tak�e w sztuce dyskutowa-
nia. Wykonał je. Nie wiem, czy pozostawił testament. 
Je�li nie, i tak bywalcy Salonu wiedz�, co powinni robi� 
dalej wspólnie. 
     Mo�na pragn�� i �yczy� Wrocławianom, �eby znalazł 
si� kto�, kto poprowadzi dalej t� inteligenck� debat� 
o najwa�niejszych sprawach współczesnej cywilizacji, 
kultury, nauki, polityki, �ycia społecznego. 
     Ukazała si�, nakładem wrocławskiego wydawnictwa 
ATUT, pi�kna ksi��ka pt. Salon Trzeciej Rzeczpospolitej 
pod redakcj� Stanisława Beresia i z jego wst�pnym 
esejem o historii salonów ró�nego rodzaju, w której ze-
brano zapisy spotka� po�wi�conych zagadnieniom  

 
 
 
 
 
biologii i medycyny. Drugi tom jest w druku. Na kartach 
tych tomów dzieło prze�yje twórc�, któremu wszak�e 
nie tylko na takim trwaniu zale�ało. 
 

MAGDALENA BAJER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Polski Słownik Biograficzny to w polskim pi�miennic-
twie dokumentacyjno-informacyjnym dzieło miary i do-
niosło�ci najwy�szej. Nie tylko krytycznie wykorzystuje 
wyniki wcze�niejszych bada� biograficznych, ale znacz-
nie je wzbogaca. Wiele pomieszczonych tu �yciorysów 
zast�puje monografie, które dot�d nie zostały napisane 
i mo�e nigdy napisane nie b�d�. Jest wi�c nieocenionym 
�ródłem informacji dla badaczy, jak i dla wszystkich 
zainteresowanych dziejami i kultur� polsk�. Przynosi 
tak�e przebogate materiały do bada� historyczno-
socjologicznych i demograficznych. Jest to jedyny 
w swoim rodzaju, najbardziej kompletny i wierzytelny 
„Polaków portret własny” i najbardziej rozległa panorama 
ich dramatycznych losów. 
     Jest wi�c Polski Słownik Biograficzny wielkiej i trwałej 
warto�ci. Zapewnienie mu nale�ytych warunków mate-
rialnych to obowi�zek równie pilny, co oczywisty. 
 

HENRYK MARKIEWICZ 
em. profesor UJ, 

członek PAN i PAU, 
doktor h.c. Uniwersytetu Gda�skiego 

i Akademii Pedagogicznej w Krakowie 
Kraków, 20 czerwca 2008 
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Przy formowaniu uczonego, wpływ Mistrza jest niezwykle 
du�y. Na to składa si� nie tylko wiedza, któr� on przeka-
zuje, ale i całe podej�cie do �ycia i nauki: po�wi�cenie si� 
niemal całkowicie pracy naukowej, rzetelno�� w pracy 
naukowej, umiej�tno�� przekazywania swej wiedzy in-
nym. Ale podej�cie nie tylko do pracy naukowej, równie� 
do ró�nych aspektów �ycia. 
 

Adam Strzałkowski 
 

Nauka, w niej i geologia, polega na tym, �e najpierw 
zapalili�my zapałk� w ciemno�ci nas otaczaj�cej i zoba-
czyli�my �wiat w promieniu �wiatła od płon�cego dre-
wienka. Potem zapalili�my �wiec�, wreszcie lamp� elek-
tryczn�. Dzisiaj mamy kr�g poznania o tak wielkim pro-
mieniu, �e nie sposób tego obj��. Powstały dyscypliny 
naukowe, a w nich specjalizacje. Ale poza tym o�wietlo-
nym (dotychczas zbadanym) kr�giem, ci�gle jest ciem-
no��, w której co� jednak ci�gle jest. To jest cały urok 
nauki. 

Jerzy Znosko 
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