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Ekshumacja Zygmunta Góralskiego

W dniu dzisiejszym na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu
specjaliści BPiI rozpoczęli poszukiwania szczątków
Zygmunta Góralskiego ps. "Chmura", działacza Armii
Krajowej z terenu Wielkopolski, skazanego 18 X 1952 r. na
karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu.
Wyrok wykonano 30 III 1953 r. Przebadanie domniemanego
miejsca pochówku przez archeologów IPN było możliwe po
dokonaniu czasowego podniesienia z grobu szczątków
osoby tam pochowanej w latach późniejszych. W
bezpośrednim położeniu pod współczesnym pochówkiem
ujawniono szczątki należące najprawdopodobniej do
poszukiwanej oﬁary komunizmu. Podjęta czaszka nosi
wyraźne ślady po kuli. Ostateczna identyﬁkacja szczątków
nastąpi po przeprowadzeniu badań genetycznych.

Poniżej krótki biogram:
Zygmunt Góralski ps. "Chmura", urodził się 10 IV 1930 r. w
Żninie. Ukończył 7 klas szkoły podstawowej i 1 rok szkoły
zawodowej. W latach 1942-1945 pracował w gospodarstwie
rolnym, a w latach 1946-1948 jako siodlarz w Żninie. W
marcu 1949 r. przyjęty do PUBP w Żninie. Od 1 IV 1949 r.
pracował jako strażnik w więzieniu w Wągrowcu. W maju
1950 r. przystąpił, za namową Zygmunta Biskupa, do
organizacji antykomunistycznej - Pierwszy Pluton
Szturmowy AK Ziemi Wielkopolskiej, działającej na terenie
Wągrowca i Chodzieży.
W dniu 18 VI 1950 r. uwolnił z więzienia w Wągrowcu dwóch
penitencjariuszy (Józef Antkowiak i Romuald Broniecki),
osadzonych za nielegalne posiadanie broni. Następnie

wspólnie zbiegli do lasu w okolicy Żnina, jednak nie udało
im się przyłączyć do oddziału partyzanckiego. Od
października 1950 r. do jesieni 1951 r. ukrywał się w
ziemiance w lesie, jedzenie dostarczali mu ojciec i brat.
Potem ukrywał się u rodziców w Żninie.
W wyniku obławy PUBP w Żninie w dniu 19 maja 1952 r. Z.
Góralski został schwytany i osadzony w areszcie WUBP w
Poznaniu. Sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego w
Poznaniu 18 X 1952 r. skazał go na karę śmierci za oddanie
6 strzałów do funkcjonariuszy PUBP w Żninie podczas
aresztowania, 15 lat więzienia za udział w organizacji
antykomunistycznej, 8 lat więzienia za rabunek broni, 10 lat
więzienia za dezercję, 10 lat więzienia za ukrywanie broni, 8
lat więzienia za namowy do działalności
antykomunistycznej podczas aresztu w WUBP w Poznaniu.
Wyrok wykonano 30 III 1953 r. w Poznaniu poprzez
rozstrzelanie o godz. 14:35, zgon stwierdzono o godz.
14:45.
Dnia 8 XI 2000 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydz. III Karny
unieważnił wyrok wydany wobec Zbigniewa Góralskiego.
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