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  W dniu 16.03.2021 r., w wieku 81 lat, odszedł do Niebieskiej Eskadry 

instruktor spadochronowy Jerzy Dudek. Długoletni pracownik 

Aeroklubu Podkarpackiego, wielokrotny rekordzista kraju w sporcie 

spadochronowym, zwycięzca całorocznych zawodów 

spadochronowych, zasłużony mistrz sportu. 

    Jerzy Dudek urodził się 16 kwietnia 1940 r. w Połomii. Jego pasja 
lotnicza rozpoczęła się od skoków spadochronowych z samolotu    
CSS-13 w 1956r. w Aeroklubie Rzeszowskim. 
  W latach 1959-1964 podczas służby wojskowej w 6-tej Pomorskiej 
Dywizji Pomorsko-Desantowej wykonał 156 skoków z samolotów Li-2, 
Ił-4 , An-2, An-12 i balonu DAG-2. 
  Od 1964 roku został członkiem Aeroklubu Podkarpackiego- Centrum 
Wyszkolenia Spadochronowego w Krośnie. 
        Jerzy Dudek ustanowił wiele rekordów.  
  Jednym z nich (rekord spadochronowy w skokach grupowych w 
nocy) miał miejsce w nocy z 8 na 9 listopada 1965 r. Wspólnie z 5 
skoczkami Centrum Wyszkolenia Spadochronowego w Krośnie, w 
skoku z wysokości 1500m, uzyskał wynik 5,11m. Drugi rekord 
ustanowił z grupą pięciu skoczków w skoku z wysokości 2000m z 
natychmiastowym otwarciem spadochronu wynikiem 4,93m. Trzeci 
rekord ustanowił w nocy z 9 ma 10 listopada 1965 r. Wspólnie z 
ośmioma spadochroniarzami skoczył z wysokości 4457m z 
natychmiastowym otwarciem spadochronu, ustanawiając nowy 
rekord Polski w tej kategorii. 
 



   Kolejny rekord padł w nocy z 25 na 26 listopada 1965 r. wspólnie        
z dwoma skoczkami Centrum Wyszkolenia Spadochronowego  w 
Krośnie ustanowił spadochronowy rekord Polski w skoku z wysokości 
600 m na celność lądowania z natychmiastowym otwarciem 
spadochronu. Uzyskany wynik – 5,07 m. 
    W dniu 27 stycznia 1966 r. wraz z instruktorami CWS, skacząc z 
wysokości 1000 m z natychmiastowym otwarciem spadochronów na 
celność lądowania uzyskał rekordowy średni wynik 1,85 m od środka 
koła. 
        W dniu 12 października 1966 roku padły aż trzy rekordy. 
Najpierw  wraz z czterema członkami Aeroklubu Podkarpackiego w 
Krośnie, uzyskał w skoku z wysokości 1000 m, z natychmiastowym 
otwarciem spadochronów, średni wynik 2,72 m. Następnie w 
powiększonym składzie o dwóch spadochroniarzy uzyskano w tej 
samej konkurencji średnie oddalenie od środka krzyża – 5,42 m. 
Trzeci rekord tego dnia ustanowiony został w skoku z wysokości 
1500m z natychmiastowym otwarciem spadochronu.                                      
Jerzy Dudek z siedmioma skoczkami uzyskał wynik 3,445 m. 
    W dniu 26 listopada 1966 r. wraz ze spadochroniarzami z CWS w 
Krośnie ustanowił dwa nowe rekordy polski w skokach grupowych na 
celność lądowania. Najpierw, razem z pięcioma skoczkami, uzyskał w 
skoku z wysokości 1000m z natychmiastowym otwarciem 
spadochronu odległość 2,15m od środka krzyża. Następnie, wspólnie 
z czterema spadochroniarzami wykonał skok z wysokości 1500m z 
natychmiastowym otwarciem spadochronu, uzyskując wynik 5,30m. 
    W 1967 roku Jerzy Dudek wyrównał absolutny rekord świata w 
skoku na celność lądowania z wysokości 1500 m z opóźnionym 
otwarciem spadochronu. W dwóch skokach uzyskał on centrum – 
0,00 m. 
    Kolejny rekord ustanowił 30 czerwca 1967 r. W skoku z wysokości 
600m z natychmiastowym otwarciem spadochronu uzyskał wynik 
0,30 m. 
     W dniu 27 października 1967 r., wspólnie z siedmioma skoczkami 
Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie, w skoku grupowym z 
wysokości 1000 m z natychmiastowym otwarciem spadochronu na 
celność lądowania uzyskał wynik 1,08 m od środka krzyża.  
 
 



  Trzy dni później, 30 października, wspólnie z ośmioma skoczkami, w 
skoku grupowym z wysokości 1000 m z natychmiastowym otwarciem 
spadochronu, lądował w odległości 0,92 m od środka koła i tym 
samym ustanowił nowy rekord międzynarodowy. 
    W dniu 24 lipca 1968 r., wspólnie z dwoma skoczkami Aeroklubu 
Podkarpackiego ustanowił kolejny rekord. W skoku grupowym z 600 
m z natychmiastowym otwarciem spadochronu na celność lądowania 
ustanowił nowy rekord krajowy wynikiem 0,25 m od środka krzyża. 
     W październiku 1968 r. Jerzy Dudek wykonał skok razem z 
Zenonem Bronglem. Dla obydwu spadochroniarzy był to tysięczny 
skok, który zwieńczał ich blisko dziesięcioletnią karierę 
spadochroniarzy. 
     W 1968 roku Jerzy Dudek ustanowił jeszcze jeden rekord. 
Wspólnie z dwoma skoczkami Aeroklubu Podkarpackiego ustanowił 
rekord Polski w skoku grupowym. Skacząc z wysokości 1500 m, z 
natychmiastowym otwarciem spadochronu na celność lądowania, 
uzyskał wynik 0,73 m. 
 
 
     Był niezwykłą postacią w świecie spadochroniarstwa , wielokrotnie 
nagradzano go za ofiarną pracę w szkoleniu przyszłych skoczków 
spadochronowych. 
 
   Odznaczenia i wyróżnienia jakie uzyskał : 
Mistrz Sportu   - 1969 r. 
Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju   -1972r 
Odznaka za Zasługi dla Aeroklubu PRL  - 1974r. 
Zasłużony Mistrz Sportu -1976 r. 
Złota Odznaka Spadochronowa z Trzema Diamentami -1977 r. 
Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – 1983 r. 
Medal 40-lecia PRL- 1984 r. 
Srebrny Krzyż Zasługi -1989r. 
 
     W imieniu Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa pożegnaliśmy 
Jerzego Dudka podczas ceremonii pogrzebowej, która odbyła się 
19.03.2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie symbolicznym 
wieńcem. 



 
 

 
 
    Nieustabilizowana pogoda spowodowała, że Jerzego Dudka 
żegnało niezbyt wiele osób , ale byli to ci dla, których  przyjaźń                     
z Jerzym znaczyła bardzo wiele. 
 



 
 
 


