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Tadeusz Bór-Komorowski
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu przestawia
biograficzną wystawę elementarną „Tadeusz Bór-Komorowski”.

 

Tadeusz Komorowski (1895–1966) pochodził z rodziny ziemiańskiej, osiadłej w zaborze austriackim.
Podczas I wojny światowej służył w armii Austro-Węgier, a od 1918 r., jako żołnierz WP, brał udział w
wojnach polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. W dwudziestoleciu międzywojennym był wieloletnim
dowódcą 9. Pułku Ułanów Małopolskich.

Komorowski walczył w kampanii polskiej 1939 r., następnie zaś przeszedł do konspiracji. W 1943 r.
objął dowództwo Armii Krajowej, a w roku następnym, jako generał „Bór”, de facto podjął decyzję o
rozpoczęciu  powstania  warszawskiego.  Po  wojnie  przebywał  w  Wielkiej  Brytanii,  gdzie  działał
politycznie i społecznie.

Jako  dowódca  AK,  który  zadecydował  o  powstaniu,  Bór-Komorowski  należy  bez  wątpienia  do
najważniejszych postaci polskiej historii XX wieku.

 

Wystawa  „Tadeusz  Bór-Komorowski”  prezentuje  najważniejsze  wątki  biografii  generała.  Oprócz  jego
działalności podczas II wojny światowej oświetla także mniej znane wydarzenia i postaci z jego życia.
Plansze zostały poświęcone m.in. okresowi młodości, karierze sportowej, sprawom rodzinnym i losom
Komorowskiego na emigracji. W ten sposób portret bohatera zyskuje na głębi, a jego biografia jawi się
jako bogaty zbiór wartościowych poznawczo faktów.       

Zapraszamy  do  zapoznania  się  z  wystawą,  zachęcamy  też  do  jej  pobierania  i  samodzielnego
drukowania.

 

Autor wystawy: dr Piotr Ruciński

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, dr Daniel Koreś

Korekta: dr Ewa Dulna-Rak

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Skład: dr hab. prof. UWr Robert Klementowski

W wystawie wykorzystano zdjęcia i materiały: p. Adama Komorowskiego / Archiwum Ośrodka Karta,
Biblioteki  Narodowej,  Muzeum Armii  Krajowej  w Krakowie,  Muzeum Powstania  Warszawskiego w
Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wikimedia Commons.





Panele wystawy

https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683284.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683287.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683290.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683293.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683296.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683299.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683302.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683305.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683308.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683311.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683314.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683317.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683320.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683323.png


https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-683326.png


Pliki do pobrania
Bor Komorowski A3 (pdf, 7.3 MB) 14.02.2022 14:04
Bor Komorowski B1 (pdf, 36.22 MB) 14.02.2022 14:04

Opcje strony
Drukuj tą stronę Generuj PDF z tej stronie Powiadom o tej stronie

https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/683332/BorKomorowskiA3sm.pdf
https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/683332/BorKomorowskiA3sm.pdf
https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/683335/BorKomorowskiB1sm.pdf
https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/683335/BorKomorowskiB1sm.pdf
https://edukacja.ipn.gov.pl/javascript:winopen('/edu/oben/wroclaw/wystawy-o-regionie/wystawy-do-pobrania/159236,Tadeusz-Bor-Komorowski.print',700,550)
https://edukacja.ipn.gov.pl/javascript:winopen('/edu/oben/wroclaw/wystawy-o-regionie/wystawy-do-pobrania/159236,Tadeusz-Bor-Komorowski.print',700,550)
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/wroclaw/wystawy-o-regionie/wystawy-do-pobrania/159236,Tadeusz-Bor-Komorowski.pdf
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/wroclaw/wystawy-o-regionie/wystawy-do-pobrania/159236,Tadeusz-Bor-Komorowski.pdf
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/powiadom/159236,dok.html?poz=oben/wroclaw/wystawy-o-regionie/wystawy-do-pobrania&drukuj=window
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/powiadom/159236,dok.html?poz=oben/wroclaw/wystawy-o-regionie/wystawy-do-pobrania&drukuj=window

