Bronisław Galoch – człowiek z pasją
płk pilot doc. dr hab. nauk wojskowych, autor opracowania zbioru wystawy

Bronisław Galoch jest mieszkańcem Puław. Na emeryturze oddaje się swojej pasji
związanej z problematyką wojskową i lotniczą. Od kilkudziesięciu lat zbiera znaczki
pocztowe. Jest niezwykle sympatycznym i ujmującym rozmówcą. Jego doświadczenie
zawodowe i ogromna wiedza specjalistyczna zaowocowały 24 publikacjami (B.Galoch
pisał je, będąc już w stanie spoczynku), zamieszczonymi m.in. w czasopismach
Ministerstwa Obrony Narodowej Bellona, Przeglądzie Sił Powietrznych oraz wydanymi
przez Wyższą Szkołę Sił Powietrznych w Dęblinie.
Jest absolwentem Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie z 1951r. Był pilotem
instruktorem w 3 eskadrze szkolnej na samolotach Ił-10, dowódcą 3 Eskadry 51 pułku
lotnictwa szturmowego w Pile w latach 1956-1961, a w latach 1961-1968 starszym
nawigatorem pułku. Jest absolwentem Akademii Sztabu Generalnego WP z 1971r.
W latach 1971-1972 był zastępcą dowódcy ds. liniowych 21 pułku lotnictwa
rozpoznania taktycznego w Powidzu, a w latach 1972-1976 dowódcą 45 pułku lotnictwa
myśliwsko-szturmowego w Babimoście.
Bronisław Galoch jest pilotem wojskowym pierwszej klasy, latał na 10 typach
samolotów. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi i wieloma medalami wojskowymi. W 1980 r. był współtwórcą Katedry
Taktyki w dęblińskiej „Szkole Orląt”, która kierował do dnia odejścia do rezerwy. W 1979r.
uzyskał doktorat, a w 1990r. habilitację w Akademii Sztabu Generalnego WP.
Pułkownika Galocha znamy również z działalności samorządowej. W latach 19982002 pełnił funkcję radnego I kadencji Rady Powiatu w Puławach. Był także
Przewodniczącym Komisji ds. Zatrudnienia i Przeciwdziałania Bezrobociu, członkiem
Komisji Rewizyjnej oraz Porządku Publicznego. W latach 200-2005 był współzałożycielem
i prezesem Klubu Oficerów Rezerwy przy Starostwie Powiatowym w Puławach. W naszym
kwartalniku (nr 11/2012, s.28) był prezentowany fragment z jego opracowania
zatytułowany
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wrześniowej 1939r. Wybrany fragment dotyczy opisu położenia i bazowania eskadr na
lotniskach zlokalizowanych w pobliżu Puław i Dęblina.
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