
PPomysł upamiętnienia pięciu lotni-
ków pochodzących z  Garbowa k. 

Lublina i bliskich okolic zrodził się oko-
ło dwóch lat temu, a  początkiem tego 
były notki biograficzne dwóch z  nich: 
Józefa Wójcika i Jakuba Bargiełowskie-
go zamieszczone na łamach lokalnej 
prasy – „Głosu Garbowa”. To zapocząt-
kowało jedyną w  swoim rodzaju serię 
lotniczych biogramów, bowiem w  nie-
długim czasie ukazały się kolejne – Bole-
sława Wejmana, Wojciecha Kołaczkow-
skiego i Tadeusza Świdzińskiego. Po la-
tach zapomnienia Garbów przypomniał 
pięciu lotników, walczących w  Polskich 
Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii 
i wykonujących loty bojowe nad Europą.

Zaowocowało to pomysłem wybu-
dowania pomnika dla wymienionych 
lotników. Wspólnymi siłami władz Gminy Garbów, To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, proboszcza 
parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie a także 
Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego, dnia 20 maja 
2012 r. odbędzie się uroczysta msza święta a  następnie 
poświęcenie i odsłonięcie kamiennego obelisku poświęco-
nego pięciu lotnikom ziemi garbowskiej. W uroczystości 
wezmą udział Siły Powietrzne RP zapewniając należytą 
wojskową oprawę między innymi w postaci przelotu ze-
społu akrobacyjnego Biało-czerwone Iskry. Po zakończe-
niu części związanej z odsłonięciem obelisku rozpocznie 
się całodniowy piknik dla ludności mający na celu przy-
bliżenie sylwetek lotników, a także szerszą popularyzację 

tematyki wojskowej w  kontekście hi-
storii i teraźniejszości. Obecna na pik-
niku Grupa Historyczna Lotnictwa 
Polskiego zaprezentuje umundurowa-
nie i  wyposażenie lotników Polskich 
Sił Powietrznych z  okresu II wojny 
światowej, a  punkt promocyjny Sił 
Powietrznych RP da obraz współcze-

snego polskiego lotnictwa. Na pikniku 
znajdą się także wystawy, m.in. o pol-
skich lotnikach w  obronie Wielkiej 
Brytanii, promocja literatury o  tema-
tyce lotniczej, koncert patriotycznych 
i  wojskowych melodii w  wykonaniu 
Orkiestry Sił Powietrznych z  Dębli-
na. Nie zabraknie także atrakcji spoza 
tematyki wojskowej, takich jak występ 
młodzieży z  gimnazjum w  Garbowie 
i Przybysławicach oraz Zespołu Tańca 

Ludowego z Bogucina. 
Dzięki wspólnej pracy i silnej motywacji władz Gminy 

Garbów, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, pa-
rafii w Garbowie, Sił Powietrznych RP i Fundacji Histo-
rycznej Lotnictwa Polskiego bohaterskie czyny lotników 
ziemi garbowskiej zostaną na trwale uwiecznione, a dzięki 
piknikowi rodzinnemu młode pokolenie pozyska wiedzę 
o nowych lokalnych bohaterach. W imieniu organizato-
rów serdecznie zapraszamy. Obszerna relacja z uroczysto-
ści zostanie zamieszczona w kolejnym numerze magazy-
nu . 

Więcej na ten temat na witrynach: www.gapa.info.pl
www.lotnictwopolskie.org.pl

Grzegorz Dwórnik 
w imieniu Fundacji Historycznej 

Lotnictwa Polskiego 
i organizatorów zaprasza na 

uroczystość odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej w Garbowie 

Lotnicy ziemi garbowskiej

mjr pil. Wojciech 
Kołaczkowski  
(1908–2001) 

dowódca 303 
Dywizjonu 

Myśliwskiego, 
I i II Skrzydła 

Myśliwskiego

por. pil. Józef Wójcik 
(1915–1942) 

301 Dywizjon 
Bombowy  

i 300 Dywizjon 
Bombowy

st. sierż. r-op. Tadeusz 
Świdziński  

(1917–1994) 
300 Dywizjon 

Bombowy 
i 301 Dywizjon 
Transportowy

sierż. pil. Jakub 
Bargiełowski  
(1921–2010) 

315 Dywizjon 
Myśliwski  

i 303 Dywizjon 
Myśliwski

sierż. pil. Bolesław 
Wejman  

(1921–1952) 
317 Dywizjon 

Myśliwski


