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PREZENTACJE

W VIII edycji Dolno�l¹skiego Klu-
cza Sukcesu laureatem w kate-
gorii �Najwiêksza osobowo�æ
w promocji regionu� zosta³ prof.
dr hab. Józef Dudek � matema-
tyk, pracownik Instytutu Mate-
matycznego Uniwersytetu Wro-
c³awskiego. Wyró¿nienie to jest
wyrazem uznania za stworzenie
niezwyk³ego miejsca spotkañ
maj¹cych na celu integracjê wro-
c³awskiego �rodowiska nauko-
wego oraz elit kulturalnych, po-
litycznych i gospodarczych. Od-
bywaj¹ce siê od 1996 roku spo-
tkania sta³y siê zjawiskiem bez-
precedensowym i s¹ znane � nie
tylko we Wroc³awiu � pod nazw¹
�Salon profesora Dudka�

Siedzib¹ salonu jest stumetrowe, trzy-
pokojowe mieszkanie w efektownym bu-
dynku nad Odr¹, które Profesor kupi³, lecz
nigdy w nim nie zamieszka³ � nadal zaj-
muje ma³e mieszkanko obok Instytutu Ma-
tematyki. Samo wnêtrze, choæ tworzone
etapami, wci¹¿ daleko odbiega od standar-
dów salonowych. Setka przypadkowo do-
branych krzese³ (znosi³ je kto móg³) i kilka
stolików � to by³ pocz¹tek.

Elegancki, reprezentacyjny fotel,
w którym teraz sadza siê go�ci specjal-
nych salonu, pojawi³ siê po ponad 120
spotkaniach � jest nagrod¹ Kolegium
Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola za
integracjê �rodowiska. Wrêczaj¹c tê na-
grodê rektor Akademii Ekonomicznej �
Andrzej Baborski powiedzia³ z uzna-
niem: � W ¿yciu wielu z nas pojawia siê

nagle chwila szaleñstwa i zaczynamy

robiæ rzeczy, których nikt od nas nie wy-
maga.

Potem uniwersytet zafundowa³ klima-
tyzacjê w pokoju dyskusyjnym, potem
Profesor pokry³ kaflami pod³ogê, a Euge-
niusz Get-Stankiewicz powiesi³ na �cia-
nie reprodukcjê swojej Marmurowej Ta-
blicy Ku Czci Dzia³añ Prostych 1+1=2.
To wszystko. Bardzo skromnie.

� Salon to nie jest miejsce, ale przede
wszystkim odwiedzaj¹cy je ludzie � mówi

Salon profesora

Dudka
Profesor wskazuj¹c na rozwieszone na �cia-
nach setki zdjêæ z salonowych spotkañ.

Te spotkania odbywaj¹ siê � zgodnie
z przyjêtymi regu³ami � w pi¹tki o godz.
19.00 i sk³adaj¹ siê z trzech czê�ci. Pierw-
sza zaczyna siê od dzwonka. Tak Profe-
sor ze swojego wys³u¿onego, czerwone-
go fotela daje sygna³ do rozpoczêcia. Oso-

ba prowadz¹ca spotkanie przedstawia ze-
branym go�cia specjalnego, który wyg³a-
sza pó³godzinne wprowadzenie. Jest ono
wstêpem, inspiracj¹ do otwartej oko³ogo-
dzinnej dyskusji.

Czê�æ druga to 45-minutowa przerwa,
w trakcie której jest czas zarówno na indywi-
dualne salonowe rozmowy, jak i na towarzy-
sz¹c¹ rozmowom �przegryzkê�. Go�cie zbie-
raj¹ siê wokó³ sto³u, na którym króluje ogrom-
ny bochen chleba, smalec, owoce, napoje.
Chleb i smalec dostarczaj¹ niezmiennie pañ-
stwo Iwona i Franciszek Oborscy z podwro-
c³awskiego zamku w Wojnowicach.

Trzecia czê�æ, maj¹ca zwykle nieco
swobodniejszy charakter, przeznaczona
jest na dokoñczenie dyskusji, odpowiedzi
na pytania, wyja�nianie w¹tpliwo�ci...To-
czy siê bez ustalonego limitu czasu i na
ogó³ koñczy siê oko³o pó³nocy.

Nad przestrzeganiem regu³ salonu czu-
wa prowadz¹cy spotkanie. Jego zadaniem
jest prezentacja go�cia specjalnego, mo-
derowanie dyskusji i przypomnienie ze-
branym, ¿e salon jest samofinansuj¹cy, a
w przedpokoju stoi dyskretnie ustawiona
skarbonka na dobrowolne datki, za które
kupuje siê napoje i owoce. Funkcjê pro-
wadz¹cego pe³ni prawie za ka¿dym razem
inna osoba, dobierana przez profesora tak,
aby wraz z go�ciem specjalnym tworzy³a
dobrze rozumiej¹c¹ siê i ciekaw¹ parê.

I jeszcze jedno � w salonie obowi¹zu-
je elegancki ubiór i salonowe zachowanie.

Dokumentowanie spotkañ Profesor po-
wierza czwórce m³odych naukowców. Robi¹
zdjêcia, nagrywaj¹ dyskusjê, skrupulatnie od-
notowuj¹ go�ci specjalnych i licz¹ uczestni-
ków. Ka¿dy musi w³asnorêcznym podpisem
w ksiêdze potwierdziæ swoj¹ obecno�æ.

Sekretarz �Salonu profesora Dudka�,
doktorant Wojciech Ma³ecki tak opisuje
salonowe zdarzenia:

� Salon odwiedzi³a ca³a plejada zna-
komitych go�ci specjalnych z Polski i za-
granicy. Na fotelu dla go�ci specjalnych
zasiadali: matematycy, fizycy, historycy,
filolodzy, biolodzy, chemicy, genetycy,
malarze, muzycy, poeci, filozofowie,
dziennikarze, dostojnicy ko�cielni, rekto-
rzy, dyplomaci, cz³onkowie rz¹du, sena-
torowie. Lista ta nie jest oczywi�cie pe³-
na, co nie mo¿e dziwiæ, je�li u�wiadomi-
my sobie fakt, ¿e odby³o siê ju¿ prawie
320 spotkañ.

O randze salonu �wiadczyæ mo¿e fakt,
¿e jego go�æmi specjalnymi by³y postacie
tak wybitne, jak: Jan Nowak-Jeziorañski,
Lech Wa³êsa, Leszek Ko³akowski, kardy-
na³ Henryk Gulbinowicz, Zdzis³aw Naj-
der, W³adys³aw Bartoszewski, Leon Kie-
res, Franciszek Starowieyski, Jerzy Stuhr,
abp Józef ̄ yciñski, Karl Dedecius, Ryszard
Kapu�ciñski, Jadwiga Staniszkis, Hilary
Koprowski, Ludwik Flaszen, abp Alfons
Nossol, ks. Adam Boniecki, Janina Ochoj-
ska, Lech Kaczyñski, kard. Zenon Grocho-
lewski, ks bp Tadeusz Pieronek, Jan Maria
Rokita, Jan Ku³akowski, Andrzej Zoll, Bro-
nis³aw Geremek.

Salon to tak¿e jego publiczno�æ. Za
ka¿dym razem gromadzi siê tu oko³o 70
osób. S¹ w�ród nich stali bywalcy, na któ-

Prof. dr hab. Józef Dudek ( na zdjêciu z Le-
chem Wa³ês¹ � w salonie 24.01 1998) jest ab-
solwentem Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Che-
mii Uniwersytetu Wroc³awskiego i z t¹ uczel-
ni¹ zwi¹za³ ca³¹ swoj¹ karierê naukow¹. Pra-
cuje w Zak³adzie Algebry i Teorii Liczb Instytu-
tu Matematycznego. Stopieñ doktora nauk ma-
tematycznych uzyska³ w 1970 roku, stopieñ dr
habilitowanego w 1989 roku, a w roku 2000
otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk mate-
matycznych. Jest autorem 66 prac naukowych
opublikowanych w czasopismach o zasiêgu
miêdzynarodowym. 26 z nich opublikowa³ po
uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Ma
za sob¹ pobyty naukowe na uniwersytetach Ma-
nitoba (Kanada), Brema, Novi Sad, Montreal, Le-
ningrad i Clermon-Ferrand. Wspó³pracuje
z matematykami z USA, Wêgier, Czech, Austrii,
Wielkiej Brytanii i Korei Po³udniowej. Lista cy-
towañ jego prac przekracza 200 pozycji.

Miros³aw Durczak
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rych g³os w dyskusji siê czeka, ale zawsze
pojawia siê kto� nowy. Przez salon do tej
pory przewinê³o siê ponad dwa i pó³ ty-
si¹ca osób. Audytorium, podobnie jak go-
�cie specjalni, jest niezwykle zró¿nicowa-
ne co do specjalno�ci. Dziêki temu temat
spotkania na�wietlony z ró¿nych perspek-
tyw, ja�nieje swoim pe³nym blaskiem, jaki
� zdarza siê to nieraz � zdumiewa nawet
samego prelegenta.

Tematy spotkañ to zreszt¹ sprawa, któ-
ra domaga siê osobnej wzmianki. Aby od-
daæ ich ró¿norodno�æ nale¿a³oby w³a�ciwie
wymieniæ wszystkie, na co nie ma tu miej-
sca. Oto ma³a próbka: Czy �wiat wchodzi
w now¹ epokê �redniowieczn¹? Natura boi
siê pró¿ni. �wiat w oczach wolnomularzy.
Intelektualista � gatunek Europejczyka.
Czarne dziury. Kobieta w sztuce. Piêkno
w matematyce. Ka¿da religia jest darem.
Sukces reprodukcyjny g³upoty. Biologicz-
ne korzenie moralno�ci. Sztuka dobra, sztu-
ka z³a. Geometrie dantejskie. IV Rzeczpo-
spolita � szansa czy utopia? Z punktu wi-
dzenia hieny. Kuba na drodze do przemian.
Czy mistyka ma szanse w XXI wieku? Me-
dycyna przysz³o�ci � szanse, zagro¿enia
i ograniczenia. Powstawanie niepodleg³ej
Ukrainy. Kolekcjonowanie � przeczucie, ¿e
jedno ¿ycie nie wystarcza. Niebieskie lase-
ry. O duszy. M³oda polska pianistyka. Fa-

scynuj¹cy problem nico�ci. Co nam zosta-
³o z literatury PRL? Bioinformatyka. Wy-
burzamy Wroc³aw. �wiat po 11 wrze�nia.
W³adza � poszukiwanie nowego paradyg-
matu. Teatr Dalekiego Wschodu. Przestêp-
czo�æ w Polsce � zapobieganie i karalno�æ.
Si³a w stosunkach miêdzynarodowych. Lu-
dzie pochodz¹ od ma³py, a chrze�cijanie od
¯ydów. Fizyka po Einsteinie. Czy demokra-
cja jest mo¿liwa?

Wieloperspektywiczno�æ salonowych
dyskusji objawi³a siê np. w swej pe³ni
podczas spotkania z matematykiem, prof.
Andrzejem Birul¹-Bia³ynickim, który wy-
g³osi³ prelekcjê pt. Dowód czy twierdze-
nie, metoda czy wynik. Wywo³a³a ona go-
r¹c¹ dyskusjê, w której matematycy od-
s³aniali tajniki swego warsztatu, logik
powiedzia³ co nieco o podstawach mate-
matyki, filozof do³o¿y³ swoje o ontologii
liczb, teolog zapytywa³, czy � jak chcia³
Steinhaus � miêdzy duchem a materi¹
po�redniczy matematyka, archeolog pra-
wi³ o materialnych �wiadectwach prehi-
storii matematyki, muzyk o matematyce
w muzyce, architekt za� doradza³, jak
uczyæ matematyki oraz dzieli³ siê aneg-
dotami o swojej szkolnej edukacji mate-
matycznej, wywo³uj¹c salwy �miechu.

Rzecz jasna, opis ten nie wyczerpuje tego,
co na spotkaniu siê dzia³o, nie sposób jed-

nak w tym miejscu wspomnieæ o wszystkim.
Dodajmy przy tym, ¿e wielu go�ci specjal-
nych wyra¿a po skoñczonej dyskusji uzna-
nie dla salonowego audytorium, niektórzy
czyni¹ to jednak jeszcze w jej trakcie. Na
przyk³ad rabin Ivan Caine, kiedy us³yszaw-
szy niezwykle erudycyjny wywód jednego
z go�ci, bynajmniej nie rabina, lecz psychia-
try (!), stwierdzi³ skromnie i bez cienia iro-
nii: �My�lê, ¿e to pan powinien siedzieæ tu-
taj na moim miejscu�.

Naczeln¹ ide¹ salonu jest integracja
�rodowisk lokalnych, co siê uda³o i zosta³o
docenione, o czym �wiadczy nagroda
Kolegium Rektorów Wroc³awia i Opola,
jak¹ otrzyma³ profesor Dudek. Sta³o siê
to mo¿liwe dziêki przestrzeganiu zasady
pluralizmu, w my�l której ka¿dy ma pra-
wo wypowiedzieæ tu swoje zdanie i bro-
niæ go (ograniczaj¹c siê, rzecz jasna, do
argumentacji), zgodnie z Wolterowsk¹
maksym¹ �Choæby niemi³e mi by³y two-
je pogl¹dy, zrobiê wszystko, ¿eby� móg³
je swobodnie wypowiedzieæ�.

Nic dziwnego zatem, ¿e czasem nie-
które �rodowiska wybieraj¹ salon, by dys-
kutowaæ o swoich problemach. Jest to
bowiem grunt neutralny, na którym z de-
finicji nikt nie jest faworyzowany i gdzie
zwyciê¿a po prostu lepszy argument.

n

Go�cie salonu (od lewej): 14.06.1999 Jan Nowak Jeziorañski � prowadzi³ prof. Roman Duda. 25.02.2000 ks. Henryk kardyna³
Gulbinowicz � prowadzi³ ks. prof. Ignacy Dec. 14.11.2001 Ryszard Kapu�ciñski (w �rodku) � prowadzi³ prof. Jan Miodek. 11.06.2002
Karl Dedecjusz � prowadzi³a poetka Urszula Kozio³. 26.11.2002 Leszek Ko³akowski � prowadzi³ prof. Zdzis³aw Ratajka.
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