
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

Jego odwaga ocaliła mieszkańców kamienicy, 
którzy stali pod murem czekając na rozstrzelanie. 
Granatowicz zrugał majora SS, dowodzącego 
oddziałem likwidacyjnym. Niemiec dosłyszał 
w jego przekleństwach znajome słowa. Okazało się 
że obaj pochodzili z Mainz, uczęszczali do tego 
samego Gimnazjum, mieli wspólnych nauczycieli 
i kolegów. Egzekucja została wstrzymana, 
a kilkudziesięciu ludzi ocalonych przed śmiercią. 

Granatowiczowi udało się wykorzystać tę szkolną 
znajomość do ewakuacji swego szpitala z Warszawy. 
Z płonącego miasta wyprowadził personel, chorych, 
a także mieszkańców, którzy do niego dołączyli. 
Zabrał ze sobą cały sprzęt medyczny oraz 
medykamenty, dzięki czemu szpital odtworzony 
przez niego w Brwinowie, przez wiele miesięcy 
był najlepiej wyposażoną placówką w pobliżu 
Warszawy, w której niósł  pomoc setkom powstańców 
warszawskich oraz uchodźców ze stolicy. 

W stolicy podjął służbę jako chirurg w szpitalu wojskowym 
nr 104 na Ujazdowie, gdzie ratował rannych jeszcze dwa 
tygodnie po kapitulacji Warszawy. Na wieść, że Niemcy 
zamierzają wszystkich lekarzy zabrać do oflagu, uciekł 
i skierował się do Poznania. Kolejarze ostrzegli go, że 
jest poszukiwany przez Gestapo. 

Postanowił ukryć się w Warszawie. Zamieszkał 
z rodziną przy ul. Żurawiej, podejmując pracę 
w prywatnej klinice Omego przy Al. Jerozolimskich
57. Ausweis podpisany przez naczelnego lekarza 
miasta dawał mu swobodę przemieszczania się 
po stolicy. Wspierał podziemie niepodległościowe, 
leczył rannych konspiratorów, a do legendy miejskiej 
przeszła jego błyskawiczna operacja, dzięki której 
uratował jednego z uczestników zamachu na 
Kutscherę. Sanitariusze z rannym minęli się niemal
w drzwiach szpitala z poszukującymi go Niemcami.

Józef Granatowicz urodził się 24 maja 1901 roku 
w Mainz (Moguncji) nad Menem na zachodzie 
Niemiec. Pochodził z wielkopolskiej rodziny 
wywodzącej się z Koszut koło Środy Wielkopolskiej. 
Jego ojciec – Stefan Granatowicz – został 
zatrudnionyw Mainz jako wybitny specjalista 
od kotłów parowych, absolwent Politechniki 
Berlińskiej.  

1901
W Poznaniu zabrał się za organizowanie służby zdrowia. 
Najpierw uruchamiał Klinikę Uniwersytecką, czyli Szpital 
Przemienienia Pańskiego, zostając jego pierwszym szefem 
po wojnie. Wkrótce został odwołany z tej funkcji, bo 
współpraca z Armią Krajową oraz odmowa wstąpienia do 
partii komunistycznej czyniły go „elementem niepewnym”, 
który nie mógł mieć kontaktu ze studentami.

W 1946 roku został ordynatorem Oddziału Chirurgicznego 
oraz dyrektorem Szpitala Sióstr Elżbietanek przy ul. Łąkowej 
w Poznaniu. Pozyskał ogromne ilości sprzętu medycznego, 
lekarstw i materiałów opatrunkowych z amerykańskiej pomocy 
UNRA. Doskonale zaprowadzony szpital, został jednak przejęty 
przez MSW na potrzeby MO i UB. Granatowicz zorganizował 
wówczas i wyposażył lecznicę przy ul. Garbary (obecnie szpital 
onkologiczny) oraz przy ul. Niegolewskich (obecnie Szpital 
Świętej Rodziny). 

1945-1946

1956

We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany jako 
lekarz w Ambulatorium Szpitala Przemienienia 
Pańskiego w Poznaniu. Wkrótce zostało mu 
powierzone zadanie dostarczenia do Warszawy 
cennego radu z Kliniki Uniwersyteckiej w Poznaniu, 
czego dokonał, przedzierając się przez rozdzierany 
walkami kraj. 

1939-1940

Powstanie Warszawskie zaskoczyło go w kamienicy 
przy ul. Nowogrodzkiej 36, której piwnica zaraz 
zamienił w prowizoryczne ambulatorium. Byli tam 
chorzy na czerwonkę i dur brzuszny, których izolował, 
nie dopuszczając do wybuchu epidemii. Jego kunszt 
sprawił, że potrafił prowadzić skomplikowane 
operacje nawet gdy było zupełnie ciemno.

Szybko udało mu się powrócić do Omegi, którą 
zamienił w powstańczy lazaret. Kilkadziesiąt metrów 
dzieliło jego szpital od powstańczej barykady. Nie 
tylko więc opatrywał i operował rannych, ale sam 
wynosił ich z pola walki, z barykady czy z podziemi 
dworca kolejowego. Szedł tam, gdzie bali się iść 
sanitariusze. 

1944

Wyjechał do Krakowa, gdzie zatrudnił się w szpitalu 
prowadzonym przez Radę Główną Opiekuńczą, 
a w wynajętym mieszkaniu prowadził praktykę 
lekarską. Na początku grudnia ściągnął rodzinę 
wysiedloną do Skarżyska Kamiennej. Wkrótce jednak 
musieli opuścić Kraków, bo został ostrzeżony, że 
interesuje się nim krakowskie Gestapo. 

Doświadczenia z Powstania Warszawskiego 
wykorzystał w czerwcu 1956 roku, kiedy pracownicy 
z poznańskich zakładów wyszli na ulice, by upomnieć 
się o swoje prawa. Jego szpital znalazł się tuż przy linii 
frontu, obok Urzędu Bezpieczeństwa, z którego 
ostrzał prowadzili funkcjonariusze bezpieki. Odesłał 
do domów wszystkich, którzy nie wymagali opieki 
szpitalnej, a kolejne pomieszczenia zamieniał w sale 
operacyjne. Stworzył dodatkowe zespoły ratownicze, 
zakazał personelowi opuszczania budynku, by 
wszyscy byli na miejscu, kiedy będą potrzebni. 
Przekształcił szpital w powstańczy lazaret.

Pracowaliśmy na pełnych obrotach, znosiliśmy rannych 
spod obstrzału, ratowaliśmy ludzi, nie przerywaliśmy 
zabiegów, nawet kiedy karabinowe kule wybijały okna 
w sali operacyjnej. Nie odczuwałem żadnego strachu. 
Jak ktoś przeszedł Powstanie Warszawskie, to już nic 
nie mogło go przestraszyć. 

1945
Udział doktora Granatowicza w Powstaniu 
Warszawskim zakończył się w marcu 1945 roku, 
kiedy wyruszył w powrotną podróż do Poznania. 
Podobnie jak we wrześniu 1939 roku, szedł 
drogami i bezdrożami, korzystał z okazji 
i podwózek, przemieszczał się między innymi 
pociągiem wojskowym, którym czerwonoarmiści 
jechali na Berlin. 

W 1948 roku udało mu się przekonać władze 
miejskie o konieczności uruchomienia dużego 
szpitala dla mieszkańców Poznania. Wykorzystał 
do tego budynek dawnej ubezpieczalni przy 
ul. Poznańskiej. Doktor Granatowicz był twórcą, 
ordynatorem chirurgii oraz dyrektorem Szpitala 
Miejskiego nr 2, który rozwijał do czasu, gdy 
przeszedł na zasłużoną emeryturę. 

1948

Józef Granatowicz był obywatelem Cesarstwa 
Niemieckiego, ale czuł się Polakiem i nie chciał 
walczyć w niemieckiej armii. Gdy tylko stał się 
pełnoletni, zaciągnął się do Błękitnej Armii 
gen. Hallera, tworzonej we Francji. Wraz z nią 
przybył do Poznania, zdał egzamin maturalny 
w Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego i… 
poszedł na front, żeby walczyć w wojnie 
polsko-bolszewickiej. 

1919-1920

Po powrocie rozpoczął studia na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie 
uzyskał magisterium, a w 1927 roku doktorat. 
Zajmował się chirurgią oraz onkologią. Wiedzę 
specjalistyczną poszerzał w Sztokholmie 
i Hamburgu, a po trzech semestrach studiów 
w Wiedniu złożył pracę habilitacyjną. 

1921-1939

Posłuchaj podcastu 
o dr Józe�e Granatowiczu!


