
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

Mimo że był trzykrotnie ranny, osobiście dowodził 
swoim oddziałem szturmowym „Mirski”, w ramach 
kompanii „Ziuk”, batalionu „Miłosz”, Podobwodu 
„Sławbor”, I Obwodu „Radwan”. Dowódca Armii 
Krajowej, gen. Tadeusz „Bór” Komorowski, 22 września, 
wśród ruin u zbiegu Wiejskiej i Frascati, osobiście 
przypiął mu Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, 
a Komendant powstańczej Warszawy, gen. Antoni 
Chruściel „Monter”, 2 października, odznaczył go 
srebrnym orderem Virtuti Militari. 

W czerwcu 1943 roku został skierowany do konspiracyjnej 
podchorążówki, działającej przy zgrupowaniu partyzanckim 
AK porucznika "Nurta” na Kielecczyźnie na tajny, leśny 
kurs podchorążych piechoty. Dopełnieniem kursu 
teoretycznego była praktyka, jaką odbył w Oddziale 
Leśnym majora „Zęba”, operującego na odcinku Zawichost- 
Annopol, gdzie zajmował się wsparciem technicznym 
i logistyką działań partyzanckich. W połowie 1944 roku 
pojawia się jako żołnierz w oddziale kapitana Jana 
Piwnika „Ponurego”. 

W czerwcu 1944 roku został skierowany do Komendy 
Głównej Armii Krajowej w Warszawie. Tam już szykowano 
się do Powstania. Każdy przeszkolony żołnierz był na 
wagę złota.

1943-1944

Henryk Czapczyk urodził się 27 sierpnia 
1922 roku w Poznaniu. Mieszkał na robotniczej 
Wildzie, a jego ojciec pracował w Fabryce 
Cegielskiego. 

Edukację rozpoczął od Szkoły Przygotowawczej 
ks. Czesława Piotrowskiego, działającej przy 
Liceum im. Adama Mickiewicza przy Al. Focha, 
naukę kontynuował w Gimnazjum im. Świętego 
Jana Kantego przy ul. Strzeleckiej.

1922

Piłka nożna od najmłodszych lat stanowiła 
ważną część jego życia. Kiedy miał dwanaście 
lat rozpoczął treningi w klubie fabrycznym 
prowadzonym przy Zakładach Cegielskiego. 
Szybko poznano się na jego piłkarskim talencie, 
bo już jako gimnazjalista ogrywał zawodników 
z drużyny seniorskiej. 

1934

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. 

Czapczyk był jeńcem Stalagu IV B Mühlberg, Stalagu 
XI A Altengrabow, Stalagu X B Sandbostel oraz Oflagu X C 
Lübeck, z którego (6 maja 1945 r.) uwolnili go Brytyjczycy. 
Został oficerem łącznikowym Polskich Sił Zbrojnych, 
rozpoczął studia ekonomiczne na Uniwersytecie 
w Antwerpii, był oficerem Polskiej Misji Repatriacyjnej 
w Lubece, oficerem ds. transportu morskiego, wreszcie 
(21 czerwca 1946 r.) powrócił do Polski. 

Gdy tylko pojawił się w Poznaniu, natychmiast włożył 
zieloną koszulkę, spodenki, korki i jeszcze w 1946 roku 
świętował z „Wartą” zdobycie wicemistrzostwa kraju. 
Rok później, jako kapitan drużyny, poprowadził 
„Zielonych” do tytułu Mistrza Polski, największego 
sukcesu w dziejach klubu.

Teodor Anioła, Henryk Czapczyk i Edmund Białas czyli Tercet A-B-C 
w reprezentacyjnych strojach przed meczem kadry B w Poznaniu 
30 października 1949 r. / fot. ze zbiorów LECH POZNAŃ

1945-1946

2010

W grudniu 1939 roku wraz z rodzicami 
i rodzeństwem został wysiedlony do 
Generalnego Gubernatorstwa. Tam do 
jesieni 1942 roku pracował jako robotnik 
rolny i ogrodowy w majątku ziemskim 
pod Ćmielowem w powiecie opatowskim. 

1939
Henryk Czapczyk był na wielu powstańczych 
barykadach. W sierpniu z oddziałem por. 
Głowackiego nacierał na ul. Marszałkowską, 
na wycofujące się z Pragi niemieckie czołgi; 
potem z batalionem „Kiliński” walczył przy 
ul. Próżnej, placu Grzybowskim i odbijał „PAST-ę”; 
wreszcie z oddziałem majora Dewojno zdobywał 
Kościół Świętokrzyski oraz prezydium SS i policji 
przy Krakowskim Przedmieściu. 

1944

Od początku szukał kontaktu z organizacjami 
niepodległościowymi i wkrótce włączył się 
w działalność konspiracyjną. Początkowo 
zajmował się kolportażem podziemnej prasy, a już 
1 października 1940 roku został zaprzysiężony 
na członka Związku Walki Zbrojnej, 
przekształconego później w Armię Krajową. 

1940

Zmarł 30 sierpnia 2010 w Poznaniu w wieku 
88 lat. Został pochowany na zabytkowym 
cmentarzu jeżyckim w Poznaniu (kwatera L, 
rząd 21, grób 11).

Był bohaterem jednego z najbardziej spektakularnych 
sportowych transferów lat czterdziestych, przechodząc 
z „Warty” do lokalnego rywala – „Lecha”. Grał na pozycji 
środkowego napastnika w słynnym tercecie A-B-C 
(Anioła-Białas-Czapczyk). W latach 1949-1953 rozegrał 
w Lechu, na najwyższym szczeblu ligowym, 77 meczów 
i strzelił 14 bramek. 

Gdy przestał być czynnym piłkarzem, zajął się szkoleniem 
młodzieży, trenując: Olimpię Poznań, Ostrovię Ostrów 
Wielkopolski, Polonię Kępno, Polonię Leszno, Warmię 
Olsztyn, Lechię Zielona Góra czy Sokoła Pniewy, jednak 
za największy sukces trenerski uważał wprowadzenie 
w 1960 roku Lecha Poznań do ekstraklasy.

1949-1953

Marzeniem Czapczyka było zagranie 
w prawdziwym meczu, żeby przyspieszyć 
jego spełnienie sfałszował swoją metrykę, 
„postarzając” się o kilka lat. Dzięki temu 
zadebiutował już w 1935 roku jako napastnik 
drużyny HCP o nazwisku „Henczyk” i jeszcze 
przed wojną zdobył swoje pierwsze bramki 
w rozgrywkach ligowych.

1935

Posłuchaj podcastu 
o Henryku Czapczyku!


