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MATERIAŁY JULIANA KOMARA 

(1904–1969) 

(104) 

 

Julian Komar urodził się 6 lutego 1904 r. w Grodnie w rodzinie Jana i Antoniny z  

Ujazdowskich Komarów. Ojciec był urzędnikiem, a matka pochodziła z rodziny chłopskiej. 

Julian Komar nauki pobierał w Grodnie w latach 1914 – 1919. Z powodu śmierci ojca i trudnych 

warunków domowych przerwał naukę w szkole średniej i zaczął pracować w Wileńskiej 

Dyrekcji Poczt i Telegrafów na stanowisku urzędniczym. W latach 1922 – 1923 kontynuował 

naukę w Państwowym Gimnazjum w Grodnie, uzyskując maturę dopiero w 1934 r. W 1922 r. 

skończył kurs nauczycielski i rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkołach powszechnych m.in. 

w Grodnie. W latach 1934 – 1937 studiował historię na Uniwersytecie Stefana Batorego w  

Wilnie, którą ukończył w 1938 r.  na Uniwersytecie Warszawskim. 

W latach 1937 - 1939 pracował jako kierownik w fabrykacji lotniczej w Warszawie. Brał 

udział w kampanii wrześniowej, a później w walkach na terenie Francji. Po kapitulacji Francji 

znalazł się w obozie w Strasburgu. Po wyzwoleniu w kwietniu 1945 r. pracował jako nauczyciel 

w polskich szkołach we Francji. Do Polski wrócił w 1946 r. i rozpoczął pracę w Państwowym 

Gimnazjum Handlowym w Warszawie jako nauczyciel historii. Później został zatrudniony w 

Ministerstwie Oświaty. W latach1960 – 1967 pracował w szkołach średnich i zawodowych, 

m.in. technikum ekonomicznym, technikum energetycznym. 

W 1964 r. obronił pracę doktorską, Warszawskie manifestacje religijno-patriotyczne w 

latach 1860 -1861. 

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1959). Był członkiem Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku 

Nauczycielstwa Polskiego. 

W 1937 r. zawarł związek małżeński z Julianną Olszewską, z którą miał dwoje dzieci: 

córkę Marię (ur. 1937 r.) i syna Antoniego (ur.1939 r.). 

Zmarł 17 listopada 1969 r. w Warszawie. 

Prace porządkowo-inwentaryzacyjne przeprowadziła Anita Chodkowska, ich wynikiem 

był inwentarz warsztatowy, umożliwiający udostępnianie materiałów. Spuścizna zawiera 

materiały z lat 1958 – 1970. Została podzielona na 3 zasadnicze grupy zgodnie z metodami 

porządkowania przyjętymi w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie. 

Grupa I, licząca 10 jednostek zawiera materiały z lat 1959 – 1961. Są to notatki i wypisy 

z literatury do pracy doktorskiej autora spuścizny. 

W grupie II, liczącej jedną jednostkę, z lat 1958 – 1970 znajdują się materiały 

biograficzne twórcy: autobiografia, wizytówka, nekrolog. 

Ostatnią grupę, III, liczącą jedną jednostkę z 1969 r. stanowią załączniki. Obejmują one 

drukowane prace autora spuścizny. 

W PAN Archiwum w Warszawie spuściźnie nadano sygn.104, w bazie szukajwarchiwach 

ma nr 564. Inwentarz liczy 12 jednostek.  
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