str.1

niebieskaeskadra.pl

Ryszard Dziuda

Rank

mjr.pil./58 Szturm.-Bomb. Pułk Lotn. OSL Dęblin/

Date of birth

1951-10-20

Date of death

1983-03-12

Cemetery

Dęblin, 15 Pułku Piechoty Wilków, Cmentarz Komunalny
Wsp. 51.5506716835502, 21.846227645874

Grave

Sektor VII

Photo of grave

Country

Polska

Period

Okres powojenny

Source
Własne, zdj. Wiesław Grudniak
Andrzej Majewski "BIOGRAFIE LOTNIKÓW POLEGŁYCH, ZAMORDOWANYCH I
ZMARŁYCH A POCHOWANYCH NA CMENTARZU WOJSKOWYM
W DĘBLINIE".
Major pilot Ryszard DZIUDA syn Ludwika.
Urodził się 20 października 1951r. w Cieplicach Śląskich w rodzinie
robotniczej.
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Szkołę podstawową ukończył w 1965r. a Liceum Ogólnokształcące, również w
Cieplicach.
W 1969r. w listopadzie ochotniczo wstępuje do WOSL w Dęblinie. Po
ukończeniu WOSL
w 1973r. mianowany porucznikiem zostaje w charakterze pilota instruktora w
jednostce
szkolno ? bojowej gdzie dał się poznać jako dobry pilot, lubiany wychowawca
oraz prawy
człowiek. Wkrótce awansuje do stopnia porucznika i jako starszy pilot
instruktor zostaje
odznaczony: Brązowy Medalem ?Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny?, Brązowym
Medalem
?Za zasługi dla obronności kraju? 1978r. W 1979r. zostaje dowódcą klucza
lotniczego
a w 1980r. szefem strzelania powietrznego eskadry szkolno ? bojowej i w
1982r. oznaczony
Srebrnym Medalem ?Za zasługi dla obronności kraju?. Żonaty, ojciec dwojga
dzieci.
W dniu 12 marca 1983r. w czasie lotu po okręgu kpt. Ryszard Dziuda wraz z
por. pil.
Romanem Sajdakiem w ich samolocie UTMiG 15 w wyniku rozszczelnienia
instalacji
paliwowej zgasł silnik. Załoga wykonała obrót do lotniska z zamiarem
lądowania na nim.
Gdy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość i jeszcze było iż do lotniska
dolecieć nie
mogą, por. Sajdak katapultuje się na wysokości około 50m, która nie
gwarantuje
bezpiecznego wypełnienia się czaszy spadochronu a kpt. Dziuda usiłuje
wylądować na las.
Obydwaj giną śmiercią lotnika i obydwaj pośmiertnie awansowani o jeden
stopień wyżej.
Major pilot Ryszard Dziuda pochowany zostaje na cmentarzu komunalnym
w Dęblinie, grób Nr ?.
Zginęli o godz. 8.40 w sobotę 12.03.1983r.
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