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95. urodziny pułkownika Jana Górskiego Prezesa
ŚZŻAK Okręg Wielkopolska
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W poniedziałek 26 czerwca 2017 r. Sala Herbowa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu pękała w szwach. Zaproszeni goście licznie przybyli, by złożyć najlepsze
życzenia pułkownikowi Janowi Górskiemu, wieloletniemu Prezesowi Okręgu Wielkopolska
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, z okazji 95. urodzin. Na uroczystości stawili
się m.in. przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, reprezentanci poznańskich
instytucji, Garnizonu Poznań, żołnierze AK. Po powitaniu przybyłych gości Henryk
Józefowski przypomniał najważniejsze zdarzenia z życia Pułkownika: bohaterskie czyny,
dramatyczne przeżycia, czas spędzony w celi śmierci, rehabilitację i życie zawodowe, które
jako lekarz poświęcił leczeniu chorych. Wzruszającym momentem uroczystości była
recytacja poezji przez uczennicę z V LO im. Klaudyny Potockiej i pieśń w wykonaniu
uczniów z Liceum Urszulanek w Poznaniu. Po części artystycznej zgromadzeni odśpiewali
Prezesowi gromkie 200 lat. Życzeniom i prezentom nie było końca. Marlena Maląg,
wicewojewoda wielkopolski, w imieniu Wojewody Zbigniewa Hoffmanna, podarowała
Jubilatowi replikę szabli, a pamiątkową grafikę z najlepszymi życzeniami od Marszałka
Marka Woźniaka przekazała Krystyna Czajka. Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek
w postaci tortu urodzinowego ufundowanego przez Marszałka Marka Woźniaka.

Jan Górski urodził się 15 kwietnia 1922 r. jako syn właścicieli majątku Jagnin pod
Sandomierzem. Maturę zdał na tajnych kompletach w 1942 r. We wrześniu tego samego
roku, po zaprzysiężeniu do ZWZ, rozpoczął działalność konspiracyjną jako łącznik.
Jednocześnie został skierowany na kurs podchorążych, który ukończył w marcu 1943 r. ze
stopniem kaprala podchorążego. W maju 1943 r. po naradzie obwodu AK został złapany
przez bojówkę Armii Ludowej i miał zostać rozstrzelany na mocy wyroku śmierci z 8 maja
1943 r. Pomimo wykonanej egzekucji udało mu się cudem przeżyć i schronić w
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bezpiecznym miejscu. Po zakończeniu leczenia skierował się do partyzanckiego oddziału
Barwy Białe w Obwodzie Opatów. Podczas akcji „Burza” służył w V kompanii 2. Pułku
Piechoty Legionów. Okres walki partyzanckiej ukończył w roli dowódcy plutonu. Po wojnie
został uwięziony przez Urząd Bezpieczeństwa w 1945 i 1946 r. za przynależność do WINu i
ZHP.  W 1946 r. wyjechał do Poznania i podjął studia najpierw na Akademii Handlowej, a
potem na Akademii Medycznej. Podczas studiów na Akademii Handlowej w Poznaniu, z jego
inicjatywy, powstał Akademicki Legion Pracy. Zrzeszeni tam studenci odgruzowywali
Poznań zniszczony w czasie działań wojennych. W 1949 r. został aresztowany ponownie i
oskarżony o współpracę z AK i Niemcami. Został przewieziony do Kielc i po brutalnym
przesłuchaniu, za odmowę podpisania wymuszonych zeznań, zamknięty na 10 dni w
karcerze. Po półrocznym śledztwie został skazany w pokazowym procesie na karę śmierci.
Na początku 1951 r. zamieniono najwyższy wyrok na dożywocie. Po nadzwyczajnej rewizji i
ponownym procesie został zwolniony w 1957 r. Dopiero Sąd Karny III RP unieważnił wyrok.
Jan Górski powrócił do Poznania i ukończył studia medyczne. Został specjalistą w zakresie
chorób płucnych, odznaczonym za walkę z gruźlicą. W 1989 r. współworzył Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej, od 2002 r. jest Prezesem Okręgu Wielkopolska.


