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Ochotnik kampanii 1939 r., brał udział w walkach podczas kampanii 1939 r., był niemieckim jeńcem w 

Poznaniu, więźniem gestapo w Wolsztynie, w latach 1940–1942 członkiem konspiracji harcerskiej na 

terenie Koźmina, od 1942 r. przebywał w generalnym Gubernatorstwie, tam zaprzysiężony został do 

Związku Jaszczurczego, a następnie do Narodowych Sił Zbrojnych. Na terenie Grójca ukończył naukę w 

tajnym liceum. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, w pułku NSZ im. gen. Władysława Sikorskiego. 

Po kapitulacji został osadzony w stalagu IVb w Muehlberg, który oswobodziły w kwietniu 1945 r. wojska 

sowieckie. Po powrocie do Polski podjął studia na Wydziale Rolno-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. 

W maju 1946 r. był inicjatorem strajku studenckiego na UP, związanego z wydarzeniami w Krakowie. 

W grudniu 1946 r. został aresztowany w związku z działalnością w strukturach podziemia 

antykomunistycznego. Jako członek organizacji Młodzież Wszechpolska został skazany na 7 lat 

więzienia, w wyniku amnestii wyrok został zmniejszony do lat 3. Karę więzienia odbył w zakładzie 

karnym we Wronkach.  

 

W okresie PRL, ukończył studia wyższe, pracował w spółdzielczości. Od 1993 do 2013 r. był prezesem 

Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Jest członkiem Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Poznaniu, wiceprezesem Rady 

Naczelnej Związku Żołnierzy NSZ.  

 

Generał Jan Podhorski od wielu lat prowadzi aktywną działalność edukacyjną na terenie całej Polski, 

rok rocznie odbywa kilkanaście spotykań przede wszystkim z młodzieżą. Jest jednym z honorowych 

patronów, odbywających się od 2012 r., uroczystości związanych z Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Swoimi działaniami, wiedzą i dokumentami ze swojego archiwum wspiera badania naukowe i projekty 

edukacyjne m.in. Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Muzeum Powstania 

Warszawskiego.  

 

Generał Jan Podhorski, współtworzył scenariusz wystawy IPN dotyczącej strajku studenckiego w 

Poznaniu w 1946 r., umożliwił sporządzenie kilkugodzinnej notacji na temat swojej działalności 

konspiracyjnej w latach 1939–1956, udostępnił nieodpłatnie IPN zbiór unikalnych fotografii 

dotyczących Powstania Warszawskiego. Dzięki współpracy z gen. Podhorskim, możliwe było 

opublikowanie przez poznański Oddział IPN szeregu artykułów naukowych na temat Pułku NSZ im. gen. 

W. Sikorskiego w Powstaniu Warszawskim. Efektem tej współpracy było również, zaproszenie 

pracownika poznańskiego Oddziału IPN do opublikowania wstępu do jednej z książek 

wspomnieniowych wydanych przez gen. Jana Podhorskiego.          


