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WOJCIECH BORZOBOHATY ps
„Wojan” - generał, przewodniczący Za
rządu Głównego Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej. Urodził się na
Wileńszczyźnie. Po uzyskaniu świadec
twa dojrzałości wybrał zawodową shiżbę
wojskową. W 1930 r. ukończył Szkołę
Podchorążych Artylerii w Toruniu N a
stępnie służbę wojskową odbył w 3. puł
ku artylerii ciężkiej w Wilnie. Tytuł ka
pitana dyplomowanego uzyskał w sierp
niu 1939 r., po studiach w Wyższej
Szkole Wojennej
1) / ^
tvampanię wojenną w 1939 r odbył na stanowiskach pierwszego ofice
ra w sztabie 36 d.p w Grupie Operacyjnej gen. Stanisława Skwarczyńskiego, a od 10 września - w Oddziale 111 Operacyjnym Dowództwa Ar
mii gen. Tadeusza Piskora, do rozwiązania jednostki 20 września pod
Tomaszowem Lubelskim. Mimo że był ranny 7 IX, pełnił służbę nadal
Uniknął niewoli, z Lubelszczyzny przedostał się 27.9.1939 r. do oblężonej
Warszawy.
Po zakończeniu działań wojennych szybko nawiązał kontakty z pod
ziemiem Polski Walczącej. Działał w tajnej organiźacji wojskowej Służba
Zwycięstwu Polski, następnie w Związku Walki Zbrojnej, a po zmianie
jego nazwy - w Armii Krajowej, pełniąc odpowiedzialne funkcje w szta
bach tych organizacji na terenie Warszawy. Po trzech i pół roku skiero
wany został na stanowisko szefa sztabu Komendy Okręgu RadomskoKieleckiego Armii Krajowej w stopniu majora dyplomowanego.
W czerwcu 1944 r, oprócz stanowiska szefa sztabu pełnił także funkcję
zastępcy Komendanta Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. We wrześniu
1944 r. został awansowany do stopnia podpułkownika. Był dwukrotnie
ranny, we wrześniu 1939 r. i w AK. Odznaczony został Krzyżem Srebr
nym Yirtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych.
Po rozwiązaniu Armii Krajowej pracował w Delegaturze Sił Zbrojnych
na Kraj jako szef sztabu. Aresztowany przez UB w czerwcu 1945 r. prze
bywał w więzieniu: w Pawilonie X w Warszawie, w Rawiczu i Wronkach.
Więzienie opuścił po 8 latach, w październiku 1953 r., w złym stanie
zdrowia Pełnej rehabilitacji doczekał 12 lat później na podstawie decyzji
Sądu Najwyższego. U traconego w więzieniach zdrowia nikt już Mu nie
mógł przywrócić.
O żołnierzach swoich nigdy nie zapomniał Dbał o ich weryfikację
i przywrócenie godności oraz uhonorow anie ich żołnierskiego wysiłku
odznaczeniami bojowymi. Podjął też prace historyczne. W roku 1984
wydał po raz pierwszy monografię pt „Jodła”, rzetelne opracowanie hi
storyczne o działalności Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK, będące hoł
dem poległym i żywym żołnierzom AK, wśród których było wielu Wiel
kopolan.
Gdy z początkiem 1989 r zaistniała możliwość utworzenia samodziel
nej organizacji, to już 11.3.1989 r. powołał do życia Stowarzyszenie Żoł
nierzy Armii Krajowej, które po połączeniu ze Związkiem Żołnierzy Armii
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Krajowej (14-15 III 1990 r.) stworzyło podstawy silnej organizacji pod
nazwą Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, z Wojćiecheln Borzoboliatym na czele, której przewodniczącym był do Samej /śmierci.
Zmarł nagle 10 stycznia 1991 roku w Warszawie. Pogrzeb odbył się
17 stycznia 1991 r. Na życzenie rodziny pochowany został W grobowcu
rodzinnym na cywilnym Cmentarżu Powązkowskim, a nie \y zapropono
wanym przez MON grobie w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego
na Powązkach
Uroczystości pogrzebowe poprzedziło nabożeństwo żałobne w katedrze
św. Jana w Warszawie. Głównym celebransem byl ks bp Kraszewski Od
chodzącego na wieczną wartę wyższego dowódcę ĄK odprowadzało w
ostatniej drodze ponad sto pocztów sztandarowych z /całego kraju i tysiące
żołnierzy konspiracji i walki, także z zagranicy. Pplk/dypl Wojciech Borzobohaty, w uznaniu Jego zasług na polu walki, w konspiracji oraz powojennej
działalności kombatanckiej, mianowany został pośmiertnie przez Prezydenta
RP na wniosek Ministra Obrony Narodowe) generałem brygady i odznaczony
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodżenia Polmi
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Borzobohata
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Szanowna
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Proszę uprzejmie o materiały potrzebne do napisania
życiorysu Pani Borzobohatej żony płk Borzobohatego •
Załączam shemat relacji jako wskazSka
do opracowania zebrania
w/w materiałów •
Proszę też o zdjęcie z lat okupacji lub okresu powojennego.
ani Borzobohaty i Pana Płk.
Z wyrazami Szacunku i

poważania
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