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                                 Media doniosły, iż w czwartek 26 maja 2021 w wieku 74 lat zmarł admirał
floty Ryszard Łukasik. W kręgu moich znajomych pojawił się w latach harcerskiej przygody.
Uczęszczał do tych szkół, co ja: Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego (1960-1964),
gdzie był przewodniczącym samorządu szkolnego. Razem jeździliśmy na te same obozy
harcerskie. Po edukacji w dziedzinie wojskowości, uzyskał stopień oficera dyplomowanego
Polskiej Marynarki Wojennej. Został admirałem floty, inżynierem nawigatorem morskim. Był
dowódcą ORP „Gdynia”, I Dywizjonu Kutrów Rakietowo -Torpedowych oraz 3 Flotylli Okrętów.
W latach 1996 - 2003 był dowódcą Marynarki Wojennej przez dwie kadencje. W latach 2003 –
2005 był członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Rzeczypospolitej
Polskiej. Pod koniec 2004 objął funkcję zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po
zaprzysiężeniu Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako jedyny z
kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego pozostał na stanowisku do 13 stycznia 2006
roku, pełniąc obowiązki szefa. Zawodową służbę wojskową zakończył w połowie 2006, kiedy to
przeszedł w stan spoczynku. Był trzykrotnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. 
      
       

                               Systematycznie odwiedzał Jasło, był na 150 leciu I LO i wtedy w 2018
spotkaliśmy w szkole i JDK...po raz ostatni w doczesnej rzeczywistości, wszakże odszedł na
wieczną wachtę, To, co pisałem o NIM i o tych co łączą Jasło z morzem wysłałem do Jego
nadmorskiego domu.                W daleką podróż zabrał Cię Bóg.               J
edną nadzieję Nam dając,
      
       
Ze kiedyś przekroczą też Niebios próg,
      
       
Ci, który tutaj w bólu zostali.
      
        
      
       
Marynarka Wojenna uroczyście pożegna swojego dowódcę w latach 1996-2003 admirała floty
Ryszarda Łukasika. W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszyć będzie rodzina, marynarze oraz
wojskowa asysta honorowa. W dniu pogrzebu bandery wojenne na okrętach MW zostaną
opuszczone „do pół” na znak żałoby. Msza święta żałobna odprawiona zostanie w Kościele
Garnizonowym MW (ul. Śmidowicza 47) w Gdyni Oksywiu, w środę, 9 czerwca 2021, o godzinie
12:00. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni
Oksywiu o godz. 13:30.
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Oto relacja z pogrzebu Łukasika 
https://gdansk.tvp.pl/668442/panorama
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