G³os Weterana i Rezerwisty
administracji wojskowej dalszą służbę pełnił na różnych
stanowiskach, a zakończył w
sierpniu 1989 r. jako komendant WKU Łódź-2. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, medalami: 40-lecia PRL, wszystkimi medalami „Siły Zbrojne w Służbie
Ojczyzny” i „Za Zasługi dla Obronności
Kraju”. Otrzymał również odznakę honorową „Miasta Łodzi” oraz „Województwa
Łódzkiego”.
Gdy kierował WKU, patronował Kołom
nr 1 oraz 15, umiejętnie korzystał z wiedzy i doświadczenia byłych żołnierzy,
zwłaszcza w spotkaniach z poborowymi
oraz miejscową ludnością, co tworzyło
wspaniały klimat koleżeńskiej współpracy
i zaufania. Swoim życiem zasłużył na szacunek kolegów ze Związku, a także dawnych swoich podwładnych, jak również
władz samorządowych i wojskowych.
Stefan SERAFIN
Płk Henryk Widełka (8.03.
1926–5.09.2007) urodzony w
Będzinie. Dorosłe życie rozpoczął od przymusowej pracy
u niemieckiego rolnika. Powołany w 1946 r. do Wojska
Polskiego w 1948 r. ukończył Oficerską
Szkołę Oficerów Polityczno-Wychowawczych i został skierowany do Głównego
Zarządu Politycznego WP. Od 1952 r.
służył w Zarządzie VII – Planowania Materiałowego Sztabu Generalnego WP. Do
rezerwy odszedł ze stanowiska zastępcy
szefa oddziału. W czasie służby ukończył
Kurs Doskonalenia Oficerów oraz Wyższy
Kurs Doskonalenia Oficerów. Odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Złotym Krzyżem
Zasługi oraz licznymi medalami wojskowymi oraz związkowymi i pamiątkowymi.
Po zwolnieniu ze służby zgłosił akces do
Koła ZBŻZiORWP nr 38 przy Sztabie Generalnym WP.
Pochowany na warszawskim cmentarzu
w Pyrach w obecności licznych współpracowników oraz bardzo skromnej asysty
wojskowej.
Jan JĘDRZEJCZYK
Mjr
Zdzisław
WRÓBEL
(27.09.1931-4.11.2007), urodzony w m. Prusy koło Buska Zdroju. Po ukończeniu
gimnazjum o profilu pedagogicznym w 1951 r. podjął
pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej w m. Niewachlów. W 1951 r. został skierowany do szkoły oficerskiej w
Legnicy, którą ukończył w 1953 r. W JW.
nr 1708 w Prudniku dowodził plutonem i
baterią moździerzy. Po ukończeniu kursu
kwatermistrzowskiego został w pułku
szefem słuzby żywnościowej. Funkcję
tę pełnił do czasu przejścia na emeryturę
w 1992 r.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi,
medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
oraz po 50-leciu małżeństwa medalem
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
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Pochowany na Cmentarzu Komunalnym
w Prudniku.
Stanisław FABER
Ppłk Kazimierz PIĄTKOWSKI
(4.03.1924-1.11.2007). Kawaler Srebrnego Krzyża Virtuti
Militari urodził się w m. Płużno,
jako syn polskiego legionisty
i nauczycielki. W 1936 r. po
aresztowaniu ojca przez NKWD, z matką
i siostrą został wywieziony na Sybir. Po
śmierci matki w latach 1940-1943 przebywał w domu dziecka, pracując w kołchozie jako pomocnik mechanika. W czerwcu
1943 r. jako ochotnik został żołnierzem 1
Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Z Brygadą walczył od Lenino
oraz pod Studziankami, na Wale Pomorskim, wyzwalał Gdynię i Gdańsk. Walczył
na całym jej szlaku bojowym. Służbę wojskową pełnił na różnych stanowiskach do
1975 r.
Odznaczony również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem
Walecznych, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, wszystkimi medalami
„Za Zasługi na Polu Chwały” oraz innymi
licznymi odznaczeniami państwowymi,
resortowymi, stowarzyszeniowymi i samorządowymi.
Pochowany na cmentarzu w Prudniku.
Stanisław F.
Płk Bolesław GÓRA (01.09.
1930-20.03.2008). Urodził się
w bardzo patriotycznej rodzinie w wojew. lubelskim, gdzie
ukończył szkołę podstawową
i liceum ekonomiczne, a następnie rozpoczął pracę w miejscowym
urzędzie gminnym. W 1951 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej podczas której ukończył podoficerską szkołę łączności. Jako przodującemu
podoficerowi zaproponowano obowiązki
szefa Garnizonowego Węzła Łączności w
Zegrzu i służbę zawodową.
W nagrodę za bardzo dobre wyniki podczas ćwiczeń, został podchorążym OSŁR
w Zegrzu, którą ukończył w 1957 r z wynikiem dobrym. Objął obowiązki dowódcy
plutonu, a następnie kompanii łączności
w jednostce specjalnej. Za bardzo dobre
wyniki w szkoleniu żołnierzy i wzorową dyscyplinę, został skierowany do Akademii
Łączności w b. Związku Radzieckim. Po
ukończeniu uczelni w stopniu kpt. mgr inż.
łączności został zastępcą dowódcy pułku
specjalnego ds. technicznych.
Jako przodujący oficer zostaje w nagrodę przeniesiony do Studium Wojskowego Politechniki Warszawskiej na stanowisko kierownika grupy przedmiotowej.
Ukończył również studia podyplomowe z
informatyki, został bardzo cenionym wykładowcą.
Służbę wojskową zakończył w stopniu
pułkownika – na stanowisku inspektora
NIK. Po przejściu do rezerwy, przez kolejne lata pracował w dalszym ciągu na
tym stanowisku. Działalność społeczną w
ZBŻZiORWP podjął na funkcji skarbnika
ZW w Warszawie. Niestety pogarszający
się stan zdrowia spowodował koniecz-

ność rezygnacji z pracy zawodowej oraz
czynnej pracy społecznej. Dla nas, absolwentów OSŁ, był zawsze wzorem koleżeństwa i bezinteresownej pomocy.
Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, złotym medalem
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
W ostatniej drodze żegnała Go liczna rodzina z córką Teresą i mężem pułkownikiem WP, synem Pawłem - majorem WP
oraz liczne grono kolegów z byłej podchorążówki i jednostki wojskowej, w której
Pułkownik Bolesław Góra służył. W imieniu Zarządu Głównego ZBŻZiORWP pożegnał Go wiceprezes ds. obronnych
Jan GAZARKIEWICZ
Ppłk Edmund TOMASZEWSKI
(6.07.1931-2.09.2007)
urodził się w Łodzi. W latach
1947-1952 pracował w zakładach przemysłu bawełnianego jako majster w tkalni. W
kwietniu 1952 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 23
Brygadzie WOP. W 1954 r. ukończył Oficerską szkołę Felczerów, po czym służbę
pełnił jako felczer w 262 Batalionie WOP
w Baligrodzie, następnie w GPK w Terespolu, aż do 1962 r. W latach 1967-1991
służbę pełnił w kadrach, zakończył ją jako
kierownik sekcji kadr Przemyskiego Oddziału WOP, następnie Bieszczadzkiej
Brygadzie WOP. W rezerwie pracował
jako pracownik cywilny w Bieszczadzkim
Oddziale Straży Granicznej.
Był erudytą, miał umiejętność empatii, odpowiedzialny w wykonywaniu obowiązków
pomagał słabszym, podwładnym i kolegom w potrzebie. Odznaczony Srebrnym
i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pozostawił syna mgr. prawa o córkę dr.
inż. Architektury. Pożegnał Go w imieniu
kolegów z Koła nr 3 ZBŻZiORWP
Jan OSTROWSKI
Ppłk Izydor ZAJDEL (13.04.19225.09.2007), kombatant – do wojska powołany we wrześniu 1944 r. Służbę wojskową w 16 Samodzielnej Brygadzie
Czołgów pełnił w latach 1944-1955 do
stanowiska dowódcy kompanii, następnie
w Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych,
na stanowisku pom. komendanta ds. remontu i eksploatacji. Po zwolnieniu do
rezerwy pracował w przemyśle lniarskim
w Krośnie na stanowisku kierownika administracyjnego. W cywilu szkolił załogo
OC i LOK. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Walecznych, medalami
„Zasłużonym na Polu Chwały” oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi,
resortowymi oraz stowarzyszeniowymi i
samorządowymi. Do Związku wstąpił w
1981 r. pełniąc różne funkcje z wyboru w
ZW i kole krośnieńskim. Pochowany na
cmentarzu Odrzykoń koła Krosna.
Jan GORCZYCA
Por. Stanisława WOJDA (1.11.192412.09.2007) urodziła się we Lwowie. W

