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LAUDACJA 

 

 

Profesor Jan Krzysztof Podgórski, wybitny neurochirurg i emerytowany 

generał Wojska Polskiego, urodził się w dniu 3 lipca 1956 roku, w rodzinie 

o wieloletnich tradycjach lekarskich i prawniczych. Wychowywał się i kształcił 

w Puławach, tu ukończył w roku 1974 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Adama 

Jerzego Czartoryskiego. Rodzinny dom o wielopokoleniowych tradycjach 

patriotycznych i znamienita puławska szkoła ukształtowała charakter młodego, 

aktywnego człowieka, zdolnego do podejmowania ambitnych i trudnych wyzwań, 

wymagających, często do dnia dzisiejszego, zmagania się z wieloma 

przeciwnościami losu. 

 W roku 1980 Jan Krzysztof Podgórski ukończył z wyróŜnieniem Wydział Lekarski 

Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Po odbyciu staŜu podyplomowego w CKP 

WAM w Warszawie oraz 2-letniej słuŜby w J.W. 1391 w Celestynowie rozpoczyna 

pracę w Klinice Neurochirurgii tego szpitala i zarazem swoja przygodę 

z neurochirurgią. Pod skrzydłami prof. Stanisława Rudnickiego, wspaniałego 

człowieka, patrioty oraz lekarz-humanisty i wybitnego autorytetu w tej trudnej 

dziedzinie medycznej, realizuje swoje Ŝyciowe powołanie zdobywając w wyjątkowo 

krótkim czasie kolejne stopnie wiedzy medycznej. W roku 1986 uzyskuje tytuł 

specjalisty w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii oraz stopień doktora 

nauk medycznych. 

Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną w kraju poszerza swoje umiejętności na 

zachodzie uzyskując w 1988 roku Certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia 

Towarzystw Neurochirurgicznych. Kształci się nadal w najlepszych ośrodkach 

w Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Holandii i USA. W roku 1988 

zostaje adiunktem Kliniki Neurochirurgii Centralnego Szpitala Wojskowego 

w Warszawie, a w roku 1992, po uzyskaniu habilitacji, kierownikiem Kliniki. 

Pracując jako lekarz realizuje swoje drugie Ŝyciowe powołanie, pracę naukową, 

kształcąc I wychowując jednocześnie kolejne pokolenie lekarzy, promując 

doktorantów i opiekując się habilitantami. Uzyskany w roku 1997, w wieku 41 lat 

tytuł profesora jest kolejnym krokiem w karierze zawodowej młodego lekarza 

i naukowca, słuŜącej przede wszystkim drugiemu człowiekowi. Zdolny i ambitny, 

uparty i stanowczy, Profesor Jan Krzysztof Podgórski, szanowany i ceniony przez 

pacjentów jest menedŜerem docenianym przez przełoŜonych. Od 1996 roku pełni 

funkcję Naczelnego Specjalisty Wojskowej SłuŜby Zdrowia w Dziedzinie 

Neurochirurgii. W roku 2005, w kilka lat po likwidacji WAM i powstaniu Wojskowego 

Instytutu Medycznego zostaje powołany na stanowisko jego dyrektora, uzyskując 

automatycznie stopień generała brygady. Fakt ten został uhonorowany Listem 

Gratulacyjnym Prezydenta Miasta Puławy. Na stanowisku tym pozostaje do stycznia 

2007 roku przez cały czas pełniąc obowiązki kierownika swojej macierzystej Kliniki 

i będąc czynnym zawodowo neurochirurgiem. Po 2-letnim pełnieniu obowiązków 

Szefa Zespołu Konsultantów Wojskowej SłuŜby Zdrowia przeszedł w stan spoczynku, 
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pozostając nadal na stanowisku profesora-konsultanta Kliniki i pełniąc do tej pory 

obowiązki Krajowego Konsultanta ds. Obronności w Dziedzinie Neurochirurgii. 

Prof. Podgórski od zawsze był związany emocjonalnie ze swoim rodzinnym miastem 

i Lubelszczyzną niosąc wielokrotnie pomoc wszystkim potrzebującym mieszkańcom 

Puław i naszego Regionu. Od 1994 do 2010 roku raz w miesiącu przyjmował 

pacjentów na terenie Puław, pomagając im uzyskać pomoc specjalistyczną, 

diagnozując i często lecząc ich w szpitalu na Szaserów w Warszawie. 

 

Jesteśmy głęboko przekonani, Ŝe włączenie Profesora Generała Jana Krzysztofa 

Podgórskiego, wybitnego lekarza i naukowca, człowieka prawego i uczciwego, syna 

zasłuŜonych lekarzy naszego miasta, w poczet Honorowych Obywateli Miasta 

Puławy, utrwala wysoką rangę tego WyróŜnienia, tak jak dotychczasowe nominacje 

ją budowały.  

 

 

Laudacja wygłoszona podczas uroczystości z okazji 95-lecia I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego 

w dniu 23 września 2011 r. w POK „Dom Chemika”. 

Laudację wygłosił  Pan Włodzimierz Karpiński – Podsekretarz Stanu w MSWiA, Poseł na Sejm 

RP.  

 


