
Wykład gen. bryg. pil dr inż. Ryszarda Hacia

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi”.

                Papież Jan Paweł II

W  dniu  7  października  2021  r.  w  Wojewódzkiej  Bibliotece  Publicznej  im.  H.
Łopacińskiego odbyły się wykład gen. bryg.(r) pil. dr inż. Ryszarda Hacia na temat: „Lotnicze
świadectwa pielgrzymek Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny”.  Zaproszonych gości powitał
Pan Grzegorz Figiel Wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki  Publicznej  im. H. Łopacińskiego
w Lublinie. Słowo wstępne wygłosił Pan Tadeusz Sławecki Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Po powitaniu gości głos zabrał gen. bryg.(r) pil. dr
inż. Ryszard Hać, który wygłosił swój wykład. 

Celem  wykładu  było  przedstawienie  historii  pielgrzymek  Jana  Pawła  II  do  Polski
z perspektywy ich zabezpieczenia, szczególnie transportu lotniczego, w którym brali udział
żołnierze i sprzęt Sił Powietrznych. Wiele masowych – pielgrzymich spotkań odbyło się na
lotniskach wojskowych. Zgodnie z wolą Papieża Jana Pawła II zabezpieczenie przelotów do
miejsc spotkań z wiernymi na terenie Polski powierzono polskim lotnikom. Ze względu na
rangę wizyt, dynamikę przemieszczania się, organizacja przelotów Jana Pawła II wymagała
skoordynowanych działań operacyjnych, logistycznych, zapewniających bezpieczeństwo oraz
wysokiego profesjonalizmu załóg lotniczych. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
realizacji  zadań  lotniczych  w  ramach  zabezpieczenia  wizyt  było  wielkim  wyzwaniem  dla
wszystkich ludzi w lotniczych mundurach. Gen. bryg. (r) pil. dr inż. Ryszard Hać przedstawił
nieznane szerszemu gronu szczegóły związane z przygotowaniem i realizacją przez lotników
polskich przelotów Papieża JP II po Polsce w czasie pielgrzymek papieskich. 

Następnie  odbył  się  wernisaż  wystawy  dokumentów  i  numizmatów  papieskich  ze
zbiorów gen.  bryg.  (r)  pil.  dr  inż.  Ryszarda  Hacia  oraz  prac  plastycznych  dzieci  przygo-
towanych w ramach projektu literacko – plastycznego „Obłoczki sercem malowane. Lotnikom
dzieci”  Realizowanego  w szkołach  noszących  imię  Lotników Polskich.  Wystawę  i  projekt
zaprezentowała Pani mgr Mirosława Ziętek – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 31 im.
Lotników Polskich w Lublinie.

Na  zaproszenie  organizatorów  w  wykładzie  i  wernisażu  uczestniczyli  i  godnie
reprezentowali  Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  RP  Oddział  Lublin  im
generała Tadeusza Góry niżej wymienieni przedstawiciele: 

– ppłk pil. mgr inż. Józef Mokijewski
– mjr. nawig. mgr inż. Aleksander Krawyciński
– kpt. mgr inż. Andrzej Dziurkowski

Autor: 

Andrzej Dziurkowski


