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Moi pradziadkowie
Moich pradziadków łączą dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest
uczestnictwo w I wojnie światowej na froncie wschodnim i
froncie włoskim. Drugą cechą wspólną jest niezwykły patriotyzm przejawiający się w całej mojej rodzinie.
Historia życia pierwszego z nich zaczyna się w 1887 r..
Wtedy na świat w Brzozowie na Podkarpaciu przychodzi Piotr

Fiedeń. Starszy z dwójki rodzeństwa. Tereny te należały

W T YM NU ME R ZE:

wówczas do zaboru austriackiego - Galicji. W wyniku panujących tam trudnych warunków życia i dużego bezrobocia mój Moi przodkowie
pradziadek wyemigrował najpierw do czeskiej Ostrawy, a później do węgierskiego Budapesztu. W następstwie narastające- XIII Rajd Szlakami
go w Europie napięcia politycznego mój pradziadek otrzymał Legionów
powołanie do armii austriackiej. Dla mojej rodziny był to wielki
szok i tragedia. W 1914 r. rozpoczęła się Wielka Wojna, a pradziadek Piotr został wysłany na front wschodni. Podczas jednej
z bitew został ciężko ranny, a następnie wzięty do niewoli rosyjskiej i zesłany na Sybir.
W tym momencie rozpoczyna się historia pozostałych
dwóch moich pradziadków. Pierwszy z nich to Teodor Pańko
(1896 – 1975). W 1914 r. wstąpił on do tworzonych wówczas
Legionów Piłsudskiego. U boku Wielkiego Wodza walczył na
froncie wschodnim, a także w latach 1919-20 uczestniczył w
wojnie z bolszewikami. Za zasługi wojenne został odznaczony
Krzyżem Walecznych. Po wojnie wrócił w swoje rodzinne strony. Gdy w 1939 r. wybuchła II wojna światowa, został powołany
do wojska i udał się do Jaślisk k. Rymanowa, skąd wraz z innymi
żołnierzami wyruszył w kierunku Przemyśla. Kiedy ze wschodu
zaczęły nacierać wojska radzieckie, pradziadek przedostał się
z armią na Węgry, gdzie został internowany. Tam w obozie dla
uchodźców przebywał przez 9 miesięcy, po czym udało mu się
powrócić do domu.
Drugi z moich pradziadków – Edward Pena (1899 – 1944)
- został wysłany w 1916 r. na front włoski; miał wtedy tylko 17
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lat. W 1918 r. został ranny pod Monte Grappa i przewieziony do szpitala w Trieście.
Tam wstąpił do armii Hallera. W 1919 r. przedarł się do Polski i walczył w miejscowości Równe z bolszewikami. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. został ponownie
zwerbowany do armii. Walczył m.in. nad Sanem, gdzie jego jednostka w ciągu jednego dnia zbudowała most długości 200 m. Po dwukrotnym forsowaniu umocnień niemieckich, gdy polskie jednostki zostały otoczone przez Niemców i Rosjan, pradziadek z dwojga złego wolał wybrać niewolę niemiecką. Na szczęście, zniszczył swój karabin, a mundur zamienił na chłopską kapotę i po 400-kilometrowym marszu powrócił
do domu.
Wracając jednak do pradziadka Piotra - został on zesłany na Sybir do wsi Małorosyjka, w okolicy Irkucka. Tam, w trudnych, niezwykle mroźnych warunkach musiał
przeżyć 7 lat. Przez ten czas pracował u pewnej gospodyni i samodzielnie wykonywał
przedmioty codziennego użytku. Stworzył między innymi grzebień z rogu krowy, kalendarz z kory brzozowej i piękne wisiory z końskiego włosia i kopiejek, czyli carskich monet odpowiadających polskim groszom. W 1921 r. został zwolniony z zesła-

nia i po długiej podróży wrócił do domu. Pracował potem w kopalni ropy naftowej w
Turzym Polu, a następnie w cegielni we Lwowie. W II wojnie światowej nie uczestniczył, ponieważ był niezdolny do służby wojskowej. Niektóre jego pamiątki z Syberii
zachowały się do dziś. Zmarł w 1971 r..
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Moi pradziadkowie byli prawdziwymi patriotami. Swoją służbą przyczynili się
do odzyskania przez Polskę niepodległości. Mam nadzieję, że pamięć o nich trwać
będzie jeszcze przez wiele, wiele lat.
S T R. 3
Piotr Pena,
dumny prawnuk

Ania Pena
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Teodor Pańko

Edward Pena
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Rajd Szlakami Legionów jest coroczną imprezą turystyczną
Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach.
Od 1989 r. młodzież naszej szkoły, a od 2003 r. również uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach,
w listopadowe dni przemierzają drogi i bezdroża Pogórza Rożnowskiego
i Ciężkowickiego. W miejscowości Łowczówek w Gminie Pleśna znajduje się cmentarz wojenny nr 171, na którym spoczywają legioniści
Brygadiera J. Piłsudskiego.
W WIGILIJNEJ BITWIE (23-25 grudnia 1914 r.) najwyższą ofiarę
złożyło 118 młodych Polaków, którzy bronili strategicznych pozycji na
wzgórzach nad doliną rzeki Białej Dunajcowej. Uczestnicy rajdu w sposób bezpośredni poznają historię tamtych dni, tak ważnych w długiej
drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.
Organizator: T. Włodek

Jak widzimy na zdjęciu, w rajdzie uczestniczy liczna grupa uczniów i nauczycieli
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Żołnierski: „Za wierną służbę”,
znak, krzyżyk żelazny, szary,
na piersi wódz dał żołnierzom,
z życiowych najdroższy dary.
„Niech on zastąpi wam, bracia,
złote ordery, medale,
niech wam nagrodzi krew, znoje
i zawiedzionych serc żale.
Pełniłeś służbę ofiarnie
za siebie i za tysiące
tych, których takie nie biło
serce, jak twoje – gorące.
Nim cię uwiecznią po zgonie,
nim upną grób twój w wawrzyny,
niech ci nagrodą żelazny
znak będzie – taki jak czyny.”
I poszedł żołnierz w kraj świata
przez lasy, przez pola, łany,
służąc do tchnień ostatnich
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„Chwalcie Pana –
Z cegiełek ciał naszych
Co się tak nikłe zdawały
Zbudował Ojczyźnie pomnik
Zwycięstwa i chwały.”
Inskrypcja z cmentarza nr 48 w Regetowie Wyżnym

„Nie płaczcie że leżymy tak z dala od ludzi,
A burze już nam nieraz we znaki się dały –
Wszak słońce co dzień rano tu nas wcześnie budzi
I wcześniej okrywa purpura swej chwały.”
Inskrypcja z cmentarza nr 51 na szczycie Rotundy w
Beskidzie Niskim
Dyr. Tadeusz Włodek potrafi niezwykle interesująco opowiadać o naszej historii.
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W dniach 6 i 7 listopada 2014 r. 53 uczniów z Naszej Szkoły i Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyło w XXIII Rajdzie szlakami
Legionów.
W programie rajdu znalazł się zabytkowy kościół św. Leonarda w
Lipnicy Murowanej, obiekt z listy światowego dziedzictwa kultury UNESCO. W Lipnicy Murowanej mieliśmy okazję zobaczyć zabudowę rynku
oraz dom, w którym stacjonował sztab legionów po bitwie pod Łowczówkiem. Zwiedziliśmy też cmentarz wojenny nr 123 w Łużnej koło Gorlic.
Ku naszemu pozytywnemu zdumieniu zobaczyliśmy odbudowaną po pożarze drewnianą Gontynę oraz prawie całkowicie zrekonstruowaną kwaterę żołnierzy 56 Pułku Piechoty z Wadowic! Następnie przeszliśmy cały
rezerwat skalny „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach. Pierwszy dzień
rajdu zakończyliśmy zwiedzaniem cmentarzy
wojennych
nr
171 w Łowczówku oraz nr
173 w Pleśnej.
Na cmentarzu nr
171 spoczywa
ponad stu Legionistów
poległych
w
„Wigilijnej Bitwie” w 1914 r.
Drugi dzień poświęciliśmy na zwiedzanie zabytków z listy UNESCO – cerkwi w Owczarach i kościoła w Sękowej koło Gorlic. Na Przełęczy Małastowskiej zwiedzaliśmy cmentarz nr 60, a na szczycie góry Rotunda w Beskidzie Niskim cmentarz nr 51 z jedynymi w swoim rodzaju,
będącymi w trakcie odnawiania, wieżami-krzyżami. Jak co roku, gościny
udzieliła nam Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej, za
co Pani Dyrektor Agnieszce Stasik serdecznie dziękujemy. Zmęczeni, ale
pełni wrażeń, w piątkowy wieczór powróciliśmy do Wadowic.
Dziękuję wszystkim uczestnikom rajdu i opiekunom:
B.Studnickiej, I. Jachimczyk i B.Pożuczkowi za wspólnie spędzony czas;
myślę, że bardzo pożytecznie. Do zobaczenia za rok na XXIV Rajdzie
Szlakami Legionów.
Tadeusz Włodek
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Witryna internetowa Zespołu Szkół Publiczny nr 2 w Wadowicach :

http://zsp2wadowice.pl/
Szukaj nas także na Facebooku!

