
„Mądrością naszą jest nie zapomnieć…” 

 

 

 

Jerzy Dudek (1945-2022) 

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 15 maja 2022 roku 

odszedł na wieczne spoczywanie nasz kolega Jerzy Dudek. 

 

Jurek 

„Krakus” 

 

W Krakowie ukończył szkołę podstawową i średnią. 

Absolwent Wydziału Wiertnictwa Akademii Górniczo Hutniczej. 

Wieloletni pracownik naukowo-badawczy Instytutu Nafty i Gazu. Tu rozpoczął swoją 

pracę zawodową i tu ją zakończył. Znany Specjalista zajmujący się problematyką 

ekologicznego zagospodarowania odpadów, w tym miejskich. Organizator i uczestnik 

wielu konferencji poświęconym tym zagadnieniom. 

Kiedy nastał słoneczny lipiec i sierpień 1980 roku narodziła się jego nowa pasja – 

współtworzenie wolnego niezależnego związku zawodowego. Rodziła się 

„Solidarność”. Pracownicy nauki, uczelni, instytutów badawczych (wówczas: jednostki 



badawczo-rozwojowe – JBR), instytutów PAN, stworzyli swoją organizację: 

Ogólnopolską Komisję Porozumiewawczą Nauki (OKPN). W Krakowie odbywały się 

pierwsze spotkania pracowników nauki z wyższych uczelni, JBR, instytutów PAN. Tak 

tworzyła się nowa organizacja: Regionalna Sekcja Nauki Regionu Małopolski. 

Powstała Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza Nauki była poprzedniczką 

obecnej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. W tym czasie gromadziliśmy się, 

prowadząc dyskusje nad aktualnie istniejącymi problemami w kraju oraz nad 

przyszłością polskiej nauki. 

W 1981 roku przyszedł mroźny wiatr z wschodu i zamroził, ograniczył naszą 

działalność aż do roku 1989, kiedy znów się odrodziła się „Solidarność” i nasza 

komisja. 

Jurek, który przez te wszystkie lata aktywnie działał i współuczestniczył w odtwarzaniu 

i działalności Regionalnej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, poświęcił się 

szczególnie działalności na rzecz JBR – Instytutów Badawczych.  

Jako wieloletni zastępca przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 

„Solidarność”, Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki Jednostek Badawczo-

Rozwojowych (Instytutów Badawczych) NSZZ „Solidarność”, członek prezydium KSN 

i członek Rady KSN, a zarazem nasz Kolega i Przyjaciel, zawsze służył pomocą i 

poradą. Jego działalność skupiała się nie tylko na działalności związkowej, dotyczyła 

również pracy społecznej dla swojego otoczenia. 

Z grona naszego odszedł kolejny Kolega, dobry i porządny Człowiek. 

 

Jurku żegnamy Cię z wielkim żalem i smutkiem. 

                                                      

Zdzisław Żółkiewicz, Wojciech Grodzki 

Kraków 17.5. 2022 r      
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