
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

Służbę liniową zakończyła 28 sierpnia. Została 
wówczas ciężko ranna, gdy karabinowy pocisk 
przeszedł na wylot przez jej głowę. Krew lała się 
strumieniami z obu stron głowy, wydawało się 
że nie ma szans na przeżycie, a mimo to Zofia 
została uratowana. Operacje odbywały się bez 
znieczulenia, bez lekarstw, w szpitalu polowym; 
potem przeniesiono ją na kwaterę, z której 
wywleczona została przez Niemców 30 września, 
po zdobyciu Żoliborza.

Trafiła do obozu przejściowego w Pruszkowie, 
skąd skierowano ją do szpitala psychiatrycznego 
w Tworkach, co oznaczało wyrok śmierci. 
Na szczęście udało jej się uciec z transportu. 
Dotarła do Krakowa, gdzie przebywali jej rodzice, 
uratowani w Pruszkowie przez byłą studentkę ojca. 
Tam zastała ją wiadomość o zakończeniu wojny.

Zofia urodziła się we Lwowie 26 października 1926 roku. 
Była córką prof. Stefana Vrtela- Wierczyńskiego 
(1886-1963) – wybitnego bibliotekarza, bibliografa 
i historyka średniowiecznej literatury polskiej i słowackiej 
– oraz Janiny Anc (1890-1974) pochodzącej z kresowej 
rodziny Czachowskich.

1926
W Krakowie zdała maturę (1946), a potem w Warszawie podjęła 
studia prawnicze (1947), jednak w związku z działalnością w AK 
zmuszona została do zrezygnowania z prawa. Ostatecznie 
skończyła socjologię i etnografię na Uniwersytecie Poznańskim, 
wieńcząc swoje studia (1951) pracą magisterską pt. Rybołówstwo 
ludowe na obszarze Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

1946-1954

1989

Już jako szesnastolatka – 15 marca 1943 roku 
– została zaprzysiężona na żołnierza AK. 
Przyjęła konspiracyjny pseudonim „Ewa”, który 
zmieniła potem na „Biała Ewa”. Przeszła pełne, 
wyczerpujące szkolenie wojskowe w zakresie 
musztry, terenoznawstwa, obsługi broni oraz 
strzelania, co dla dziewczyny było szczególnie 
trudne, choćby ze względu na niedostosowaną 
do tego garderobę. 

1943

W 1927 roku zamieszkała z rodzicami w Poznaniu, 
bo jej ojciec objął funkcję dyrektora Biblioteki 
Uniwersyteckiej oraz został wykładowcą 
Uniwersytetu Poznańskiego. W mieście nad Wartą 
skończyła szkołę powszechną, a jej starszy brat – 
Lesław (1915-1998) – studia prawnicze.

1927

Zmarła w dniu 9 lutego 2020 roku. Pochowana 
została 15 lutego 2020 roku, na Cmentarzu 
Górczyńskim w Poznaniu, w grobie ojca (kwatera 
III, rząd 5, miejsce 2).

2020

Pracowała jako kierowniczka artystyczna Centrali 
Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Cepelia” 
w Poznaniu (1954-1964), gdzie zajmowała się tkaninami 
i haftami ludowymi, nadzorując ich wykonywanie 
oraz projektując rekonstrukcje strojów ludowych. 
W 1957 roku wyszła za mąż za Jana Grodeckiego – 
polonistę i inżyniera mechanika. 

1954-1964O Godzinie „W” nie zdołała stawić się na miejscu 
zbiórki. Stało się tak, bo na Żoliborzu walki 
wybuchły trzy godziny przed czasem i Niemcy 
zablokowali dzielnicę, blokując ulice oraz bramy 
kamienic. Uratowało jej to życie, bo nie uczestniczyła
w straceńczym ataku żołnierzy „Żaglowca” na 
Cytadelę i Dworzec Gdański, w którym zginęli 
niemal wszyscy żołnierze z jej plutonu.

Już od 2 sierpnia była w odtworzonym 209. Plutonie, 
pełniąc służbę liniową. W czasie dnia nie schodziła 
z barykady, na której jako strzelec walczyła z Niemcami. 
Wieczorem miała drugi etat – była adiutantem 
dowódcy oddziału, gromadziła informacje liniowe, 
osobiście pisała raporty dla dowództwa i dostarczała 
je jako łączniczka. 

1944

Należała do Zgrupowania „Żaglowiec”, 
którego zadaniem było zdobycie Dworca 
Gdańskiego, Cytadeli oraz wyzwolenie 
i zabezpieczenie Żoliborza. 

Po 1989 roku Zofia Grodecka zaczęła działać 
w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
zasiadała we władzach Zarządu Okręgu Wielkopolska, 
redagowała „Biuletyn Informacyjny”. Należała 
także do Związku Powstańców Warszawskich. 
Po latach uhonorowana została Warszawskim 
Krzyżem Powstańczym (1994), Krzyżem Armii 
Krajowej (1996), Medalem za Warszawę 1939-1945 
(1998), Złotym Krzyżem Zasługi (2002) oraz Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Od 1961 roku działała w Muzeum Etnograficznym 
w Poznaniu jako kierowniczka Działu Tkanin i Ubiorów 
Ludowych, gdzie odtworzyła zniszczoną podczas 
wojny kolekcję strojów ludowych. Działała w Polskim 
Towarzystwie Ludoznawczym, prowadziła badania 
terenowe, publikowała artykuły i książki, a w 1982 roku 
obroniła pracę doktorską o dwóch typach stroju 
ludowego na terenie Poznania w XIX i XX wieku.

Represjonowana była ze względu na działalność 
brata, który po zakończeniu wojny pozostał na 
Zachodzie, gdzie został bliskim współpracownikiem 
Jana Nowaka Jeziorańskiego (wspólnie studiowali 
prawo w Poznaniu) i wraz z nim działała w Radiu 
„Wolna Europa”. 

1961-1982

W 1937 roku prof. Vrtel-Wierczyński wygrał konkurs 
na dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie 
i przeniósł się z rodziną do stolicy. Zamieszkali 
przy ul. Kozietulskiego na Żoliborzu urzędniczym, 
tuż obok, na Żoliborzu oficerskim, znajdowała się 
szkoła Zofii.

Szkoła Rodziny Wojskowej przy ul. Czarneckiego 
słynęła z patriotycznego wychowania uczniów, 
którymi byli synowie i córki oficerów garnizonu 
warszawskiego. Szkole patronował 21. Pułk Piechoty 
„Dzieci Warszawy”, który kwaterował na pobliskiej 
Cytadeli. Marzeniem nastoletniej Zofii było służenie 
w tej jednostce, a póki co wiele czasu – legalnie 
i nielegalnie – spędzała z kolegami wśród żołnierzy, 
którzy  traktowali ich jak „dzieci pułku”.

1937

Podczas okupacji podjęła naukę na tajnych 
kompletach gimnazjum im. Aleksandry Piłsudskiej. 
Małą maturę zdążyła zdać w 1944 roku, zaledwie
 kilka tygodni przed wybuchem Powstania. 

Edukacja nie była jednak dla niej najważniejsza, 
przede wszystkim chciała walczyć z wrogiem 
i to nie w żaden „sposób zastępczy”, ale z bronią 
w ręku. Determinował ją ku temu charakter oraz 
tradycja rodzinna, bo przodkowie Zofii walczyli 
w powstaniu listopadowym i styczniowym, zaś 
ojciec był hallerczykiem. Sama wychowywała się 
wśród oficerskich dzieci, zaś sława 21. Pułku 
sprawiała, że nie interesowało jej harcerstwo, 
ani służba pomocnicza. Chciała być żołnierzem. 

1944

Posłuchaj podcastu 
o Zo�i Grodeckiej!

Zofia Grodecka na roku Al. Wojska Polskiego i Kozietulskiego 1, 
Warszawa – Żoliborz, lipiec 1944. W tym miejscu była barykada 
209 plutonu 21 pp. „Dzieci Warszawy” w Powstaniu Warszawskim.
/ fot. ze zbiorów PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu

Zofia Grodecka z d. Wierczyńska, Warszawa 
lato 1944 r./ fot. ze zbiorów PAN Archiwum 
w Warszawie, Oddział w Poznaniu


