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Z niedowierzaniem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o tragicznej śmierci dr. Mariusza Dudy – człowieka niezwykle życz-
liwego, serdecznego – otwartego na ludzi. 
Jaki los jest przewrotny i okrutny!! 
Zginął w Polsce, gdy wracał z 50. Jubileuszowego Kongresu ICOI 
w Las Vegas, gdzie został członkiem zarządu tego światowego 
towarzystwa, otrzymując wyróżnienie niezwykle wartościowe, nie 
tylko dla polskiej implantologii, ale także ogólnej polskiej stoma-
tologii. Obecność w Zarządzie Głównym International Congress 
of Oral Implantologists to wyraz szczerego uznania i sympatii 
dla jego osoby w światowych kręgach. Wcześniej był członkiem 
zarządu ICOI Europe, a także członkiem honorowym Deutsche 
Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI). Od 2005 roku był ko-
ordynatorem i kierownikiem naukowym Curriculum Implantolo-
gicznego PSI.
Dr Mariusz Duda lekarz-klinicysta, specjalista I, a potem II stopnia 
w chirurgii stomatologicznej, świetny dydaktyk i praktyk zawodo-
wy, naukowiec - wizjoner współczesnej implantologii był współ-
twórcą Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI) i jego 
prezydentem w latach 2007-2022 a także Visiting profesorem 
trzech zagranicznych uczelni uniwersyteckich.
Jako optymista i wszechstronny organizator, przyjaciel uznanych 

autorytetów w zakresie procedur klinicznych w chirurgii i implan-
tologii, a także innych dziedzinach stomatologii posiadał liczne 
fantastyczne pomysły i zarażał nimi innych. Niebywała charyzma, 
umiejętności praktyczne oraz radość z dzielenia się wiedzą i wła-
snymi doświadczeniami, pozwalały Mu zyskiwać uznanie i zjedny-
wać sobie liczne grono osób. 
Będąc egzaminatorem, najpierw na śląskiej uczelni medycznej, 
którą ukończył z wyróżnieniem, a potem na licznych krajowych  
i międzynarodowych sprawdzianach, takich jak Master, Diploma-
te czy Fellowship cieszył się uznaniem za dogłębną wiedzę i spra-
wiedliwą ocenę.
Stworzył i był od 2009 roku redaktorem naczelnym ogólnopolskie-
go czasopisma PSI „Implantologia Stomatologiczna” w całym okre-
sie jego ukazywania się, a także członkiem Rad Naukowych innych 
czasopism m in. Implant Dentistry, Stomatologia Współczesna, 
Dental Forum, Twój Przegląd Stomatologiczny, Sztuka Implantolo-
gii. Był ponadto autorem pierwszego polskiego wydania "Słowni-
ka Implantologicznego" – efektu Jego usystematyzowanej wiedzy 
jako wybitnego znawcy tematu. Będąc aktywnym wykładowcą  
i pasjonatem praktyki realizował się również naukowo, publikując 
ponad 100 prac w wieku uznanych czasopismach zagranicznych 
i krajowych. Poprzez wieloletnią współpracę i przyjaźń z takimi 
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ikonami implantologii jak Ady Palti, Betty Lucacs, Konstantinos Va-
lavanis, Kenneth Judy, Gilberto Sammartino, Zeev Ormianer, Paul 
Weigl, Roland Torok oraz wieloma innymi i aktywność na ponad 
150 kongresach lub konferencjach, zaznaczał istotną rolę polskiej 
implantologii na arenie międzynarodowej.
Dr M. Duda ceniony jako świetny organizator stworzył kliniczny 
zespól gabinetów DUDA CLINIC z salą wykładową, który został 
w wyróżniony nagrodą TOP Design 2013 za najlepiej zaprojek-
towane i zorganizowane miejsce stomatologiczne w Polsce.  
W 2012 roku powstał, DUDA CLINIC COLLEGE of DENTAL MEDICI-
NE -ośrodek szkoleniowy na bazie międzynarodowych osiągnięć 
zapewniający implantologiczną naukę polskim stomatologom na 
wysokim poziomie.
Ale oprócz pracy stomatologicznej Dr Mariusz Duda miał wiele 
pasji: motoryzację, design, sport, podróże i szeroko pojęte po-
czucie piękna które, wkomponowywały się w chwile wolne od 
obowiązków zawodowych. Człowiek o niespożytej energii i uroku 
osobistym pozostawił po sobie nie tylko implantologiczny doro-
bek.
Wszystkie osoby, które miały szczęście spotkać się z drem Mariu-
szem Dudą, współpracować z Nim, radować się życiem żegnają Go  
z głębokim smutkiem i żalem.
                                                                                    

Mariusz	Duda,	PhD	(1967-2022)	–	In	memory	of	the	President	
of	the	Polish	Implantology	Association,	a	friend	and		teacher	of	
implantologists

It was in disbelief and deep sadness that we received the message about 
the tragic death of Dr Mariusz Duda, a man of a kind heart and open mind. 
How unfair is human fortune…
He died in Poland during his return from the 50th Congress of ICOI in Las 
Vegas, where he was elected  a member of the board of this international 
organization. This fact was of great importance for Polish implantology and 
dentistry in general. His membership of the ICOI board reflected the ap-
preciation that he enjoyed between members of this body. Previously, Dr 
Duda was a member of the ICOI Euro board and an honorary member of 
Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI). From 2005, he was 
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the coordinator and science director of the Implantologic Curriculum of 
the Polish Implantology Association.
A clinician, educator, practitioner, researcher and visionary, Dr Duda was 
a cofounder  of the Polish Implantology Association and its president be-
tween 2007 and 2022. As a specialist in dental surgery, he was also a visiting 
professor of several European universities. 
A natural optimist, skillful organizer  and friend of experts on implantology 
and other fields of medicine, Dr Mariusz Duda had many great ideas which 
inspired people working with him. His charisma, practical expertise and joy 
of sharing his knowledge and experience enabled him to earn recognition 
and friendship in the international community.
As an examiner, first at the university and next during international profes-
sional tests at various levels of proficiency, such as Master, Diplomate and 
Fellowship, Dr Duda was known for his expertise and fairness of evaluation.
He created the prestigious nationwide journal Dental Implantology and 
was its editor-in-chief during its existence. Simultaneously, he was a mem-
ber of the science boards of other periodicals such as Implant Dentistry, 
Modern Dentistry, Dental Forum, Dental Review, Art of Implantology. Mo-
reover, Dr Mariusz  Duda was the author of the first and only Polish Implan-
tology Dictionary, which was a result of his well-organized expert knowled-
ge. As an active lecturer and passionate practitioner, he published over 100 
papers in many prestigious journals in Poland and abroad. 
Thanks to the many years that Dr Mariusz Duda spent cooperating and 
being friends with such icons of implantology as Adi Palti, Betty Lucas, Kon-
stantinos Valavanis, Kenneth Judy, Gilberto Sammartino, Zeev Ormianer, 
Paul Weigl, Roland Toorok and many others as well as his participation in 
more than 150 congresses and conferences, the role of Polish implantology 
was recognized internationally.
Dr Mariusz Duda was generally known as a brilliant organizer. One of his 
numerous achievements was the Duda Dental Clinic with a lecture the-
atre in Katowice, which received the TOP Design 2013 award for the best 
architectural and functional design in Poland. In 2012, he created the Duda 
Clinic College of Dental Medicine, aa educational center 
taking advantage of worldwide progress in implantology and offering hi-
gh-quality surgical training to Polish dentists. 
Alongside his work as a dentist, Dr Mariusz Duda had a number of other 
interests including cars, design, sport and travel. It was evident that his love 
of the beautiful was an integral element of his free time. Therefore, this man 
of enormous energy and personal charm will be remembered not only for 
his implantologic achievements.
All people who were fortunate to meet, collaborate and enjoy life with Dr 
Mariusz Duda say good-bye to him in deep sadness. 




