„NIC SIĘ WAŻNEGO NIE ZDARZY, KIEDY NIE JEST TO NAJPIERW MARZENIEM”

Jerzy Łobodda urodził się 21 grudnia 1931 roku w Bydgoszczy. W 1948 roku
posiadając tytuł instruktora modelarstwa lotniczego, w wieku 17 lat wykonuje swój pierwszy
skok na spadochronie typu PT 1A z samolotu PO-2 pod okiem instruktora Zbigniewa
Chronika. W efekcie w 1951 roku kończy kurs instruktora I stopnia w Centrum Wyszkolenia
Spadochronowego. Od 1953 roku znajduje się w ścisłej czołówce spadochronowej. W 1954
roku, w I Spadochronowych Mistrzostwach Polski w Nowym Targu, zajmuje ogólnie 5
miejsce, wygrywając konkurencję skoku z wysokości 1500 m., w której oceniano styl
spadania oraz celności lądowania. W tym samym roku zostaje skoczkiem doświadczalnym
Zakładzie Sprzętu Technicznego i Turystycznego „Aviotex” w Legionowie, gdzie pracuje do
roku 1971. W 1955 roku zostaje powołany do Kadry Narodowej, uczestniczy w
Międzynarodowych Zawodach Spadochronowych w Bułgarii otrzymując 54 numer startowy.
20 czerwca 1955 roku ustanawia, w indywidualnym skoku z wysokości 1000 m. z
opóźnionym otwarciem spadochronu REKORD ŚWIATA na celność lądowania, uzyskując
wynik 24 metry 35 cm. Za te osiągnięcia uzyskuje, zgodnie z Kodeksem Sportowym
Międzynarodowej Federacji Lotniczej/FAJ,/ ZŁOTĄ ODZNAKĄ SPADOCHRONOWĄ
oraz tytuł MISTRZA SPORTU SPADOCHRONOWEGO. W 1956 roku startuje w
Mistrzostwach Polski w Krakowie, plasując się w ogólnej punktacji na 4 miejscu. W 1958
roku startuje w Spadochronowych Mistrzostwach Świata w Bratysławie już jako kapitan
drużyny, gdzie w stawce 78 uczestników zajmuje wysokie 4 miejsce z drużyną i 31
indywidualne. To jednak nie wystarcza i Jerzy Łobodda rozpoczyna realizację swojego
pomysłu skoków zespołowych, ustanawiając, jako kapitan drużyny następujące rekordy
krajowe:
GRUPOWE REKORDY POLSKI
29.08.1956 roku w grupie 3 osób z wysokości 600 m. z opóźnionym
spadochronu na wysokości 34, 36 m,
25.10.1956 roku w grupie 3 osób z wysokości 1000 m. z opóźnionym
spadochronu na wysokości 9, 27 m,
19.07.1958 roku w grupie 3 osób z wysokości 1500 m. z opóźnionym
spadochronu na wysokości 4, 84 m,
21.07.1958 roku w grupie 5 osób z wysokości 600 m. z natychmiastowym
spadochronu na wysokości 11, 70 m,
21.07.1958 roku w grupie 6 osób z wysokości 600 m. z opóźnionym
spadochronu na wysokości 13, 20 m.
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W 1960 roku otrzymuje Złotą Odznakę Spadochronową z Trzema Diamentami oznaczoną
numerem 4.
W 1964 roku startując w I Zawodach o Puchar Zalewu Zegrzyńskiego, zajmuje 3 miejsce, a w
konkurencji skoków do wody 2 miejsce. Podczas tych zawodów w uroczystej oprawie i
obecności przedstawicieli Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego Aeroklubu PRL i

przedstawicieli Zakładu Produkcji Sprzętu Spadochronowego w Legionowie wykonuje
jubileuszowy 1500 skok z wysokości 1500 m. do wody.
W roku 1968 otrzymuje ORDER WIELKIEGO SŁOŃCA. W roku 1970 podczas skoku
doświadczalnego na prototypie spadochronu SW-4 ulega wypadkowi, podczas którego
doznaje kompresyjnego złamania kręgosłupa, co powoduje długotrwale leczenie i
zakończenie kariery spadochronowej. Do tego czasu wykonuje w sumie około 1900 skoków
na 65 typach spadochronów, z różnych typów statków powietrznych, w tym jako jeden z
pierwszych z luku bombowego samolotu odrzutowego typu Ił – 28.
Jednak nieosłabiony entuzjazm do lotnictwa prowadzi, iż w roku 1973 Jerzy Łobodda
rozpoczyna pracę w Aeroklubie Pomorskim, jako Szef Techniczny. W roku 1974 podejmuje
prace w Zakładzie Usług Agrolotniczych w Olsztynie, jako mechanik pokładowy na
samolocie typu AN-2. Do roku 1992 wylatał w sumie ponad 6 tys. godzin, zarówno w kraju
jak i za granicą.
W latach 1994 do roku 2006 roku prowadził toruński, a następnie toruńsko-bydgoski
oddział firmy szkolno-ochroniarskiej „Komandos”.
Był Prezesem toruńskiego Związku Polskich Spadochroniarzy. Do końca pozostawał
czynnym członkiem Klubu Seniorów Lotnictwa.

