
O PROJEKCIE

Poznań, Warszawa – wspólna sprawa. Wielkopolanie w Powstaniu 
Warszawskim to projekt edukacyjny, historyczny i społeczny, którego 
celem jest przypominanie, że polska wspólnota zbudowana jest na 
fundamencie trudnych, często tragicznych doświadczeń, w jakich 
wykuwały się najszlachetniejsze cechy naszego narodu. Pragniemy 
pokazywać, że historia Polski, to wspólna, bogata, wielowątkowa 
opowieść, a nie tylko suma regionalnych narracji.

Celem projektu jest odkrycie, zachowanie, 
przybliżenie i upowszechnienie rzetelnej wiedzy 
o największym miejskim powstaniu w dziejach 
Europy. Pragniemy pokazać, że warszawskim 
było ono tylko z nazwy, bo w istocie wpisywało 
się w ciąg walk narodowowyzwoleńczych, 
toczonych przez nasz naród przez półtora stulecia, 
od insurekcji kościuszkowskiej z 1794 roku, aż do 
Powstania Warszawskiego z 1944 roku. 

Wielkopolanie zawsze walczyli w powstaniach 
narodowych, a poznańskie oddziały przelewały 
krew w kolejnych zrywach XIX wieku, nie zabrakło 
ich także w XX wieku. To oni rozbrajali Niemców 
w Warszawie w 1918 roku, tworzyli Delegaturę 
Rządu na Kraj i konspiracyjne Szare Szeregi 
w 1939 roku, nie mogło ich zabraknąć także 
w 1944 roku. Muzeum Powstania Warszawskiego 
zidentyfikowało około 800 Wielkopolan walczących 
na barykadach stolicy, historycy twierdzą, że 
było ich około trzech, czterech tysięcy. Pragniemy 
przywrócić pamięć o tych bohaterach, bo 
wspólnotę narodową najlepiej budować 
na wspólnej pamięci. 
 

Bohaterowie. Jesteśmy przekonani, że historię 
należy przybliżać przez opowieści o zwyczajnych 
ludziach, którzy w niej uczestniczyli, bo przez ich 
emocje staje się ona zrozumiała dla współczesnych 
odbiorców. Dlatego spośród setek Wielkopolan 
walczących latem 1944 roku w Warszawie 
postanowiliśmy przybliżyć postaci: Zofii Grodeckiej 
(ps. Biała Ewa), Adama Borysa (ps. Pług), Henryka 
Czapczyka (ps. Mirski) oraz dr Józefa Granatowicza. 
Wszyscy oni są postaciami, którzy doskonale 
realizują etos Wielkopolanina, który nakazuje 
walczyć, kiedy nadchodzi odpowiednia ku temu 
chwila, a w czasach pokoju pracować dla dobra 
społeczeństwa i kraju. 

Młodzież szkolna to najważniejsi adresaci naszego 
projektu, dlatego naszych bohaterów postanowiliśmy 
przybliżyć w atrakcyjnej dla nich formie i nagraliśmy 
serię podcastów, rozmów (nie)autoryzowanych, 
w których opowiadają oni o swoim życiu i wartościach. 
Przygotowaliśmy także serię broszur poświęconym 
różnym aspektom powstańczego życia, które 
można określić tytułem „Wszystko, co chcieliście 
wiedzieć o Powstaniu, a wstydziliście się zapytać”. 
Uczniowie wzięli natomiast udział w konkursie 
cyfrowych opowieści, w ramach którego przygotowali 
profile facebookowe naszych bohaterów.  

Pociąg do wolności. Zwieńczeniem projektu 
będzie wyprawa uczniów i nauczycieli ze szkół 
uczestniczących w naszym projekcie, a także 
harcerzy, opiekunów oraz rekonstruktorów 
historycznych. Specjalny pociąg wyruszy 
z Poznania do Warszawy, żeby nie tylko 
uczestniczyli w obchodach 76. rocznicy 
Powstania Warszawskiego ale także stali się 
ich współorganizatorami.

Wielkopolska Barykada 1944 stanie na 
dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, naprzeciw Pałacu Prezydenckiego. 
Stanie się ona doskonałym pretekstem do 
przypomnienia warszawiakom, że podczas 
Powstania nie walczyli samotnie, że ich walka 
była ostatnim polskim powstaniem, a wspierali 
ich w niej Poznaniacy. 

Powstańcza opowieść jaką zaprezentujemy, 
będzie narracją o codziennym życiu. 
Rekonstruktorzy rozlokowani w kolejnych 
stanicach mówić będą o idei jaka powiodła 
młodych ludzi przeciwko najpotężniejszej 
armii świata. Opowiedzą o uzbrojeniu jakim 
dysponowali powstańcy, o ich mundurach 
i cywilnych ubraniach, czy o tym jak byli 
ratowani w powstańczych lazaretach.

Godzina W uhonorowana zostanie uroczystym 
przemarszem naszych oddziałów przez stolicę
i asystowaniem przy uroczystościach związanych 
z upamiętnieniem powstańców. 

Pyry w mundurkach urastają do symbolu powstania 
wielkopolskiego, symbolizując pragmatykę poznaniaków, 
którzy szczytne idee potrafili połączyć z pragmatyką 
organizacyjną. W naszej kuchni polowej spróbować 
będzie można ziemniaczanych specjałów, z których 
słynie Wielkopolską – plyndzy, pyr w mundurkach 
czy tradycyjnych pyr z gzikiem. 

Poczta powstańcza to jeden z symboli Powstania 
Warszawskiego. Przypominamy o niej edycją 
specjalnych znaczków pocztowych, pocztówek, 
kopert i stempli, które otrzymać będzie można 
na Wielkopolskiej Barykadzie. Dzięki współpracy 
z Pocztą Polską S.A. udało nam się wydać edycję 
znaczków przedstawiających naszą akcję i jej 
bohaterów. 

Warszawscy gazeciarze rozdawali będą na Krakowskim 
Przedmieściu naszą „Powstańczą jednodniówkę”, 
w której opowiadali będziemy warszawiakom oraz 
turystom o Powstaniu Warszawskim oraz o Wielko-
polanach, którzy walczyli w nim ramię w ramię 
z warszawiakami. 

Powstańcze patrole złożone z młodzieży szkolnej, 
opiekunów oraz rekonstruktorów wyruszą na ulice 
Warszawy, żeby odnaleźć miejsca związane 
z powstańczymi walkami oraz naszymi bohaterami. 

Powstańcze śpiewanie zakończy nasz pobyt w Warszawie, 
nasze plutony rozproszą się po mieście, by w różnych 
jego miejscach inscenizować spontaniczne, wspólne 
śpiewanie powstańczych pieśni.  
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CZAS PRZED WOJNĄ PO WOJNIECZAS WOJNY 
I OKUPACJI

POWSTANIE 
WARSZAWSKIE

Od 5 sierpnia do walk na Woli włączyła się grupa 
gen. Reinefartha, której celem było opanowanie 
arterii wolskiej oraz lokalnych cmentarzy. Batalion 
„Parasol” zaciekle bronił powierzonych pozycji. 
Borys dowodził nim do 6 sierpnia, kiedy to został 
ciężko ranny podczas inspekcji dokonywanej 
z balkonu Domu Starców przy ul. Karolkowej. 

Postrzał, który go dosięgnął, zgruchotał mu 
staw i kość ramieniową, co było bardzo bolesne 
i wykluczyło go z walki. Ewakuowany został do 
Szpitala Jana Bożego na Starym Mieście, 
a w momencie, kiedy ta dzielnica upadała, 
kanałami został przeprowadzony do Śródmieścia. 
Przebywał potem kolejno w szpitalach przy 
ul. Foksal i Mokotowskiej, gdzie zastała go 
wiadomość o kapitulacji Powstania. 

Jego najważniejszym celem było prowadzenie walki 
w Kraju. Gdy tylko pojawiła się taka możliwość, zgłosił się 
na kurs cichociemnych. Szkolono na nim najlepszych 
spośród najlepszych. Spadochroniarze mieli zostać 
zrzuceni do okupowanej Polski, prowadzić tu walkę 
dywersyjną i formować podziemną armię, żeby była 
gotowa, kiedy nadejdzie czas…

W Warszawie związał się z konspiracją harcerską. 
Z Drużyn Szturmowych Szarych Szeregów stworzył 
Agat (AntyGestapo), którą następnie przekształcił 
w Pegaz (PrzeciwGestapo). Była to komórka Kierownictwa 
Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej przeznaczona 
do zwalczania najbrutalniejszych gestapowców, 
SS-manów oraz najbardziej szkodliwych kolaborantów.

Adam Borys urodził się 10 grudnia 1909 roku 
w wielkopolskiej wsi Niechanowo w powiecie 
gnieźnieńskim. W rodzinnej miejscowości 
ukończył szkołę powszechną, potem uczył się 
w gnieźnieńskim Gimnazjum Państwowym 
im. Bolesława Chrobrego. Tam też rozpoczął 
swoją przygodę z harcerstwem.

1909

Po kapitulacji wraz z oddziałem NSZ „Sikora”, 
w którym walczył, ochotniczo zgłosił się do służby 
w kompanii "A" batalionu osłonowo-ewakuacyjnego. 
Batalion ten patrolował kwartały Śródmieścia 
przeznaczone do wysiedlenia, chroniąc ludność 
cywilną przed grabieżami, gwałtami i przemocą. 
Jego pluton brał udział w ewakuacji szpitali oraz 
zajmował się inwentaryzacją i opisywaniem stanu 
zniszczenia budynków w Śródmieściu. Opuścił 
Warszawę w dniu 9 października jako ostatni 
dowódca powstańczego oddziału. 

Po kapitulacji powstania Borys został wywieziony i osadzony 
w Stalagu IVB w Zeithain, który – w kwietniu 1945 roku – został 
oswobodzony przez armię brytyjską. Nie chciał jednak 
pozostać na Zachodzie, bo najważniejsze dla niego było 
przebywanie wśród ludzi z „Parasola”, których uważał 
za najbliższych krewnych.

Gdy wrócił do kraju, został aresztowany przez komunistów 
i trafił do więzienia, ale wkrótce wyszedł na wolność dzięki 
amnestii. Namawiał podkomendnych do spisywania 
wspomnień, by ocalić od zapomnienia te niezwykłe dni, kiedy 
łączyła ich najwspanialsza przyjaźń, taka na śmierć i życie.

1945

1954-1973

Zmarł 27 sierpnia 1986 roku w Witkowie 
i pochowany został na miejscowym 
cmentarzu. Pamięć o nim kultywuje 
młodzież z miejscowej szkoły 
podstawowej, której patronuje. 

1986

Bateria dowodzona przez Adama Borysa wyruszyła 
z Ośrodka Zapasowego Artylerii w Kielcach. Operowała 
w rejonie Kielc, Sandomierza i Tomaszowa Lubelskiego, 
skąd skierowana została z odsieczą dla Lwowa, gdy byli 
70 km od miasta, dowiedzieli się o wkroczeniu wojsk 
sowieckich. Borys podjął decyzję o ewakuacji, jego 
oddział granicę przekroczył w dniu 20 września, 
jednak na Węgrzech został rozbrojony i internowany. 

Jego najważniejszym celem było prowadzenie walki 
w Kraju. Gdy tylko pojawiła się taka możliwość, zgłosił się 
na kurs cichociemnych. Szkolono na nim najlepszych 
spośród najlepszych. Spadochroniarze mieli zostać 
zrzuceni do okupowanej Polski, prowadzić tu walkę 
dywersyjną i formować podziemną armię, żeby była 
gotowa, kiedy nadejdzie czas…

1939-1944
Kiedy 1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17.00 w Warszawie 
wybuchło powstanie, oddział dowodzony przez kpt. Adama 
Borysa „Pługa” stacjonował w Domu Starców przy zbiegu 
ul. Karolkowej i Żytniej przy cmentarzu kalwińskim na Woli. 
Powstańczą kartę zapisywali pod nową nazwą, od tego 
dnia nazywali się bowiem… Batalion „Parasol”. 

Bataliony „Parasol” i „Zośka” działały w ramach Zgrupowania 
„Radosław” tworzonego przez oddziały wchodzące 
w skład Kierownictwa Dywersji („Kedywu”). Ich zadaniem 
była osłona Komendy Głównej Armii Krajowej, ulokowanej 
wówczas w fabryce mebli przy ul. Dzielnej 72.

1944

W 1954 roku przywrócono go do pracy, 
a w 1958 roku został Dyrektorem Instytutu 
Przemysłu Mięsnego. W 1965 roku obronił 
pracę doktorską na Wydziale Przemysłu 
Rolno-Spożywczego Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
zaś w kwietniu 1973 roku otrzymał stopień 
docenta w Instytucie Przemysłu Mięsnego.

Zawodowo powrócił do badań nad przemysłową 
produkcją mięsa, które prowadził w Państwowym 
Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego 
w Bydgoszczy, a od 1950 roku kontynuował w Centralnym 
Zarządzi Przemysłu Mięsnego w Poznaniu. w 1952 roku 
został zwolniony z przyczyn politycznych i przez 
dwa lata pozostawał bez zatrudnienia, utrzymując 
rodzinę z pracy w małym gospodarstwie rolnym.

1945-1954

Z wyróżnieniem ukończył technologię żywności na 
Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. 
W 1935 roku otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, 
dzięki któremu rozpoczął roczne studia specjalistyczne 
w USA, gdzie poznawał najnowocześniejsze zasady 
przemysłowej produkcji mięsa.

Po powrocie do kraju pracował jako inspektor 
w Polskim Związku Eksporterów Bekonu i Artykułów 
Zwierzęcych, starając się przenieść na nasz grunt 
doświadczenia zdobyte za Oceanem. Jego kompetencje 
uznane zostały za szczególnie ważne dla gospodarki 
narodowej, czego wyrazem było przydzielenie mu karty 
mobilizacyjnej do wojsk odwodowych.

1935-1939

Posłuchaj podcastu 
o Adamie Borysie!


