
Rafał Ostrycharz, 4B, SP5 Pruszków

Prezentacja - Mój pradziadek i jego wojna

Mój pradziadek nazywał się Bronisław Wesołowski (na zdjęciu po lewej, po prawej 
jest jego kolega zastrzelony w Angli), urodzony w 14.09.1911.zmarły w 1993.

Pradziadek walczył wojnie obronnej Polski w 1939, agresja Niemiec na Polskę. 17 
września na mocy paktu Ribentrop-Mołtow do agresji dołączyły wojska radzieckie. 
Pradziadek wspominał wejscie czołgami na terytorium Polski, na kawalerię polską, czołgi 
jechaly po koniach. Było to wielkie zaskoczenie dla oficerów polskich. Rosjanie twierdzili, 
ze ich wejście ma na celu ochronę Polski przed agresją Niemiec. Potem okazało sie, że 
oficerowie polscy zostali wywiezieni do Katynia, gdzie ich podstępnie zamordowano. 
Pozostali żołnierze zostali internowani daleko na Syberię, gdzie pojechał również pradziadek. 
"Ty nawiernyj oficer" - mówil żołnierz radziecki do pradziadka, który zaprzeczał, gdyż był 
wtedy zwykłym szeregowym. Rosjanom chodziło o rozbrojenie wojska Polskiego - "wbili 
nam nóż w plecy" - mówił pradziadek. 

Wzięty do niewoli przez wojska radzieckie, spędził 2 lata w radzieckim łagrze na 
Syberii. Pradziadek wspominał, że wszyscy nosili do pracy kominiarki z dziurami na oczy 
chroniące twarz przed mrozem. Wszy gryzły wszystkich, zarówno żołnierzy polskich oraz 
pilnujacych ich strażników Rosjan. Kiedys za przemycenie ziemniaków do zupy groziła kara 
4 godziny stania na mrozie dla całego oddziału. Kilka osob zmarlo.

Prace przerywano z dużego mrozu, ponizej minus 30. Ale bynajmniej nie z uwagi na 
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dobro więźniów, ale osob ich pilnujących. Dobrą strategią było nieprzyznawanie się do 
młodego wieku, wtedy prace były lżejsze. Pradziadek, pomimo że mial 28 lat, mówił że ma 
"piećdziesiat".

Pradziadek spędził 2 lata w obozie przejściowym w Związku Radzieckim, skąd został 
powołany do armi generała Andersa do odziału spadochronowego. Generał Anders wybierał 
żołnierzy osobiscie uwzględniając ich stan zdrowia - do oddziału trafiali tylko ci najzdrowsi, 
choć wszyscy inni też chcięli. 

Armia gen. Andersa przechodziła do Angli. Jechali przez Bliski Wschód, północną 
Afrykę (kolonie angielskie). Stacjonowali w Iraku, Iranie, Palestynie, w drodze do Angli. Po 
roku 1941 Niemcy napadły na ZSRR co utwierdziło koalicję aliantow z Rosją.

Pradziadek brał udział w szkoleniach spadochronowych w Angli. Uczestniczył w 
desancie w Holandii (8 dni Arnhem). Pomimo, że jego walka na froncie zachodnim trwała 8 
dni, to i tak wiele przeszedł w Związku Radzieckim.

Medale otrzymane przez pradziadka:

1) Wojna Obronna Polski 1939

2



3



4



2) Krzyż Arnhelm- 1939-1945 Polskie Siły Zbrojne na zachodzie
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3) Odznaczenie "Krzyż Walecznych"
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Pradziadek wrócił do domu dopiero w roku 1947, gdzie czekała na niego rodzina, 
żona z 7-letnią córką, prababcia była w ciąży jak pradziadek został deportowany. Żołnierze 
polscy byli przestrzegani przez Anglików przed powrotem do kraju, przed biedą i 
niebiezpiecznym ustrojem  politycznym. Powrót pradziadka był dla rodziny komplentym 
zaskoczeniem i ogromną radością, ponieważ informacje na temat żołnierzy nie przepływaly z 
frontu do Polski i rodzina myslała, że już nigdy pradziadka nie zobaczą.
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