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Relacja o nieżyjącym członku konspiracji.
* v

Nowak Tadeusz ur. 10.IX-1923 w Inowrocławiu,syn Wojciecha 
i Stanisławy z d. Gul.Rodzice pochodzący z wioski Mostki 
k/Staszewa woj.kieleckie.Oj ciec był rolnikiem,później pra
cował jako górnik w kopalni węgla,następnie w poszukiwaniu 
pracy wyjechał do USA i tam pracował jako robotnijc w sta
lowni - Niagara.Po zakończeniu I wojny świątowej wraca do 
niepodległej Polski.W kraju kupuje gospodarstwo rolne koło 
Gniewkowa,by z kolei kupić dom i ogród w Inowrocławiu.
Ojciec był zaangażowany w III Zakonie Sw.Franciszka.
Matka Tadeusza Stanisława pracowała w ogrodzie i handlo
wała warzywami i owocami.Była w III Zakonie Sw.Franciszka 
i Żywym Różańcu Matek.Oprócz trójki własnych dzieci wzięła 
na wychowanie chłopca sierotę Aleksandra,
Tadeusz Nowak do chwili śmierci mieszkał w Poznaniu przy 
ul. Osiedle Przyjaźni' 13/56 tel.200958.
Tadeusz ukończył Szkołę Powszechną im. Sw .Woj ciecha w Ino
wrocławiu w roku 1936 i za namową swojego nauczyciela 
p.Bubniaka,który zachęcał rodziców,aby posłali go do dal
szej nauki ,wstąpił do Gimnazjum i Liceum im.Jana Kaspro
wicza w Inowrocławiu.Był bardzo dobrym uczniem i został 
zwolniony z uiszczani czesnego,nadto otrzymał stypendium 
w wysokości 20 zł miesięcznie.
Jako uczeń III kl-.Gimnaz j um został przyjęty do Sodalicji 
Mariańskiej.Wstąpił do II Drużyny Harcerskiej im.Włady sława 
Jagiełły.
Do konspiracji wstąpił jeszcze w 1939r.Zebrania młodych 
konspiratorów odbywały się w mieszkaniu rodziców Tadeusza 
przy ul.Chociszewskiego 54 / po wojnie nr.8 /.
Ponieważ ojciec Tadeusza Wojciech był szewcem,spotkania 
takie nie powinny były budzić podejrzeń,mimo to,zachowy
wano zasady konspiracji .W pierwszych zebraniach brali udział; 
Edmund Ty loch,jego brat Henryk,Edmund Rządkowski,Teodor Le
wandowski- późniejszy kurier konspiracyjny / zginął w obo
zie koncentracyjnym* /.Grupa ta związana była ze Stronnictwem 
Narodowym jako „Straż Polska",
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Jej spotkania zostały przerwane na skutek zesłania Tadeu
sza na przymusowe roboty do Niemiec.po powrocie z robót 
przymusowych w Niemczech / Tadeusz symulował chorobę /, 
spotkania konspiracyjne zostały wznowione w mieszkaniu 
Teodora Lewandowskiego - aż do aresztowania tegoż w -194.4̂ . 
Gdy w Inowrocławiu powstały pierwsze tajne komplety,Tadeusz 
włączył się w nauczanie młodzieży w zakresie szkoły pod
stawowej .Jeanym z jego uczniów był Ryszard OCLszewski, 
późniejszy świetny koszykarz olimpijczyk.Sam Taaeusz jedno
cześnie uczy się na tajnych kompletach w zakresie wyższych 
klas gimnazjalny ch .Po powrocie z Niemiec pracuje przymu
sowo u bauera we wsi Tarkowo pod Inowrocławiem.Następnie 
podejmuje pracę w zakładzie szewskim swojego ojca. 
Działalność konspiracyjna. - Tadeusz został wprowadzony 
do Szarych Szeregów w kwietniu 194-2 przez Bernarda Lasko
wskiego i przez niego zaprzysiężony w jego mieszkaniu przy 
ul .Poznańskiej 11 w Inowrocławiu.
Zadania wykonywane przez Tadeusze w konspiracji:
Nasłuch radiowy radia zagranicznego / Londyn itp./
Za samo posiadanie odbiornika radiowego groził obóz kon
centracyjny .
Przekazywanie informacji usłyszanych z rozgłośni zagrani
cznych .
Kształcenie się w zakresie wojskowości i regulaminów 
woj skowych.
Tajne nauczanie/ kształcenie się na tajnych kompletach 
w zakresie szkoły średniej oraz uczenie młodzieży w zakre
sie szkoły podstawowej /. ,
Kolportaż prasy konspiracyjnej lub przekazywanie wiadomo
ści zawartych w tej prasie..
Jako ciekawy szczegół należy wspomnieć o wuju Tadeusza 
Janie Gulu - d-cy placówki Batalionów Chłopskich w Mostkach 
k/Bogorii /obecnie woj. tarnobrzeskie /.Wuj Tadeusza wy
różnił się między .innymi w czasie przeprowadzonych kilku 
udanych akcji partyzanckich przeciwko Niemcom nie ponosząc 
strat własnych.
Po wojnie pomagał wdowom i rodzinom zmarłych kolegów par
ty zantów .Brał udział w budowie kaplicy w Mostkach i pomni
ka ku czci poległych z rąk okupanta Polaków.
Pochowany na cmentarzu w Bogorii w I992r.
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W pierwszych dniach czerwca 1944r. nastąpiły liczne are
sztowania wśród członków Szarych Szeregów do których od 
czerwca 1941r. weszła „Straż Polska".Tadeusz został are
sztowany przez gestapo w dniu 2'J06.1944r. i wraz z pozo
stałymi kolegami z organizacji w większości uczniami 
Gimnazjum i Liceum im J.Kasprowicza osadzony w karno- 
śledczym obozie na błoniach w Inowrocławiu.
Gestapo aresztowało w dniach od 31 ,V-44 do 3.VI-44- ponad 
40 młodych harcerzy z Szarych Szeregów.Trzech z nich:
Władysław Marciniak,Czesław Głodek i Maksymilian Łożyński 
zostało skazanych na karę śmierci.Wyrok wykonano w żabiko- 
wie k/Poznania dnia 24.09.1944r.Pozostali aresztowani tra
fili do obozów koncentracyjnych,m.in. do Gross-Rosen 
i Mauthausen.Tadeusz został wywieziony do K.L. Gross-Rosen 
gdzie otrzymał Nr 63321.Tam najczęściej pracował w kamie-*
niołomach przy przenoszeniu kamieni.Tam też spotkał are
sztowanego wcześniej gimnzjelnego kolegę i współkonspira-
tora Edmunda Tylocha,który początkowo pracował w kamie
niołomach , ale dzięki biegłej znajomości j. niemieckiego 
i umiejętności pisania na maszynie został zatrudniony w 
Politische kbteileing,gdzie przepisywał kartoteki więźniów.
E.Ty loch przyczynił się do ucieczki z Gross-Rosen 14 ak
owców skazanych na śmierć za co groziło mu rozstrzelanie. 
Oiężki obozowy żywot sprawił,że Tadeusz Nowak zapadł na

•

przepuklinę i został skierowany na rewir.Tam operował go
współwięzień,dr Kosibowicz.PoniBważ na rewirze panowało
zimno,głód,brakowało lekarstw,rana pooperacyjna Tadeusza
nie goiła się.Powstały komplikacje ropne.Taki stan utrzy
mał się do lutego 1945 r.Kiedy słychać już było huk armat 
zbliżającej się armii czerwonej,z obawy przed wymordowaniem
chorych więźniów przez hitlerowców,za radą dr.Kosibowicza
Tadeusz wypisał się z rewiru na blok obozowy.
Już po wojnie tadeusz odszukał dr.Kosibowicza w jednym ze 
śląskich szpitali.Tam podziękował mu za udzielenie pomocy 
i dobrej rady,a ten poprosił,by Tadeusz pokazał zagojoną 
ranę,dokładne ją obejrzał i udzielił następnych rad .Oto 
przykład' solidności przedwojennych lekarzy.Bóg zapłać,
Panie Doktorze.
8 lutego 1945 r. Tadeusz został ewakuowany z Gross-Rosen
do Nordhausen/Komenda Dory-Mitterbau/,dokąd pojechał naj
pierw w zamkniętym wagonie towarowym,gdzie było ciasna i dusz
no,a następnie w otwartej /luty./węglarce w dniu 12.02 .1945r.
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Cztery dni i noce o głodzie,na mrozie - wielu więźniów inijjjmin j 1 i 
,nie przeżyło dojścia na rampę kolejową albo transportu.

W Nordhausen Tadeusz otrzymał nr obozowy 117207,by stamtąd zostaó 
wywiezionym 1. 03.194-5 r. do Harzungen,w górach Harzu,do pracy 
przy drążeniu sztolni w podziemnej fabryce pocisków V- 1 i V - 2. 
Kolejny etap ewakuacji rozpoczął się 1.04.1945 r.Tym razem więźnio
wie jechali w węglarkach 6dni,mając dla siebie jedynie pół bochen
ka chleba.Kiedy w dniu 10.04.1945r. przybyli do Bergen-Belsen,byli 
tak słabi,że podczas drogi ze stacji do obozu porzucali koce i płasz 
cze-były zbyt ciężkie *W Bergen umieszczono ich w opuszczonych przez 
Wermacht koszarach,skąd wyzwoleni zostali przez wojska amerykańskie 
15 kwietnia 1945 r.
Po wyzwoleniu,zanim we wrześni-u 1945 r. Tadeusz rozpoczął naukę 
w zorganizowanym w Faling^bostel polskim gimnazjami uczestniczył 
w kursie hodowli ryb prowadzonym przez polskich specjalistów,z które 
go przywiózł do kraju wiele bardzo dobrych notatek*Naukę w Falingbos 
tel przerywa Tadeusz w połowie listopada,by - zapisawszy się do tran 
sportu- powróció do Inowrocławia.Tu wznawia ją w Gimnazjum i Liceum 
dla dorosłych i w roku 1947 otrzymuje świadectwo maturalne*
W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa na uniwersytecie 
Poznańskim i jednocześnie studia historyczne na Wydziale Humanistycz 
nym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Po roku dojazdów do Torunia i Poznania przeniósł się ostatecznie 
do grodu Kobernika,by tam w 1952 r. uzyskać tytuły magistra prawa 
i historii*
Przez cały okres studiów Tadeusz był inwigilowany przez urząd 
Bezpieczeństw,W jego pokoju mieszkał konfident,dokładnie infor
mujący UB o wszystkich poczynyniach współlokatora.Według relacji 
gospodyni bywało,że pod nieobecność Tadeusza,funkcjonariusze bez
pieki ftokonywali dokładnej lustracji mieszkania.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Komisji 
Planowania Gospodarczego,kolejno:w Koszalinie,Gdańsku i poznaniu.
Tam też w czerwcu 1956 r. wziął udział w manifestacji robotników.
Mimo uznania dla kompetencji i fachowości,w 1969 r. Tadeusz musiał 
odejść z pracy w poznańskiej WKPG.Powód był bardzo prozaiczny:
wstępowanie na modlitwę do pobliskiego kościoła 00.Dominikanów.
Po odejściu z WKPG Tadeusz podjął pracę w Dziale Inwestycji Zjed
noczenia Przemysłu Meblowego w Poznaniu*
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Podczas narodzin "Solidarności" w 1980 r .Tadeusz został człon
kiem Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" i doradcą praw
nym delegacji Związku w negocjacjach z ministerstwem w sprawach 
dotyczących wszystkich zakładów przemysłu meblarskiego w Polsce.
Po grudniu 1981 r. prowadził kolportaż prasy podziemnej i zajmo
wał się pomocą dla osób internowanych.Kilkakrotnie brał udział 
w nielegalnych manifestacjach w Poznani u,organizowanych przez 
podziemne struktury "S".
Kiedy w 1983 r. aresztowano jego synfc,?/oj ciecha, i oskarżono go
0 przywództwo młodzieżowej organizacji podziemnej/młodzieżowe
struktury NSZZ "S" w Poznaniu/Tadeusz podjął wś w Sekretariacie 
Spoiskopatu Polski i u Metropolity Poznańskiego starania o uwol
nienie aresztowanych' uczniów wyższych klas szkół średnich i stu
dentów oraz zapewnienie im należnej ochrony prawnej.
Brał czynny udział w pracach charytatywnych przy parafii p.w* 
św.Jana Bosko w Poznaniu.R Trafiał do rodzin zaniedbanych,ota
czając je wszechstronną opieką.Był nawet' ojcem chrzestnym i opie
kunem dwojga dzieci ze środowisk zaniedbanych moralnie.
Przyczynił się do ustawienia krzyża w Żabikowie.Współorganizował 
wiele uroczystości patriotycznych i religijnych w poznaniu,wspie
rał budowę tamtejszego kościoła na Winogradach.Był skarbnikiem 
Zarządu Głównego Towarzystwa Antynikotynowego,działał w Kole 
Więźniów Politycznych Gross-Rosen.Dostarczał wiele cennych infor
macji o działaniu ruchu oporu w okupowanym Inowrocławiu - wykorzys
tano je m.in. w "DZiejach Inowrocławia /t.II/.Współtworzył
1 opracował zbiory w Muzeum Szkolnym w I.L.O.im.Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu.^ielokrotnie uczestniczył w pielgrzymkach byłych 
więźniów politycznych do Zduńskiej Yfoli i Częstochowy .Przyczynił 
się do umieszczenia matki zamordowanego przez hitlerowców kolegi
z Szarych Szeregów,Stefana Marcinkowskiego,w domu opieki w parchaai 
ni u. y
Przez cały czas tak intensywnej pracy cierpiał na tzw. szumyw gło-

wie£których nabawił się w kamieniołomach.Lekarze nie potrafili 
ulżyć w tej dokuczliwej chorobie.
Tadeusz Nowak zmarł w Poznaniu 8 maj a 1990 rokuAale pochowany 

^został w^nowrocławiu na cmentarzu parafii Matki Boskiej/ściślej:
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - M K E Q ^ * /
Na nagrobku wyryto napis:
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Ś.P. TADEUSZ NOWAK
SODA. LIS MA.RIA.NIB 

żołnierz grupy szturmowej Szarych Szeregów 
w Inowrocławiu 

więzień obozów koncentracyjnych w Gross-Rosen 
i Nordhausen.

Przeszedł czyniąc dobrze.

Walka o niepodległą Polskę/znak Polski Walczącej jest wyryty 
obok inskrypcji nagrobkowi/,cierpienia i ofiara Tadeusza, 
i jakże wielu innych doń podobnych,nakazują nam, ży j ącym, szano 
wad Niepodległą i bronió jej przed zagrożeniami.

£elacjdt brata ś.p. Tadeusza, 
Franciszka Nowaka

absolwenta Gimnazjum i Liceum
im,Jana Kasprowicza w Inowrocławiu-*
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Mgr inż* Francisstk Nowak 
ul* K*C • Skłodowskiej

Wpłynęło dnir3S-1009 Inowrocław
L.dz.

Krótka charakterystyka działalności zawodowej, 
związkowej i społecznej•

1* Działalność zawodowa i kwalifikacje

- Ukończenia Politechniki Łódzkiej - Wydz.Chemii Spożywczej 
specjalność - cukrownictwo*

- Ukończenie Studium Podyplomowego w Zakresie Energii 
Jądrowej przy Uniwersytecie warszawskim /studium jednoroczna 
z oderwaniem od pracy, zakończone egzaminem/*

- Ukończenie Studium Podyplomowego /rocznego z egzaminem 
końcowym/ przy Politechnice Gdańskiej w zakresie zabezpieczeń 
ant ykorozyjnych*

- Ukończenia Studium Podyplomowego w zakresie Ochrony 
Środowiska przy ATR w Bydgoszczy /jednoroczne, zakończone 
egzaminem/.

- Ukończenie Kursu dla Kandydat ów na członków Rad Nadzorczych*
- Praca zawodowa w kilku cukrowniach polskich na stanowisku 

gł.technologa /c.Swiecie, c.Żnin, c.Malbork/.
- Uzyskanie w 1935 r. stopnia specjalizacji zawodowej 

inżyniera w dziedzinie - chemia, kierunek specjalizacji 
aparatura i urządzenia cukrownicze.

- Dyplom Ministra Techniki Przemysłu Spożywczego w Konkursie 
Wynalazczości Ministra Przemysłu Spoż* i Skupu*
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- Współautor kilku patentów, w tym patentu Hr 109083
pt. "Urządzania do filtracji soków buraczanych" zastosowany 
w 60 polskich cukrowniach oraz w cukrowniach Bułgarii,
Rumunii na Węgrzech i w Niemczech.

- Udział na stanowiskach kierowniczych w kampaniach gwarancyjnych 
w Ghanie, Iranie, Pakistanie, Rumunii, Bułgarii.

- Praca jako członek Zarządu Spółki z o.o. "Sugarpol" w Toruniu*
- Zmuszony do ustąpienia z tej funkcji, wskutek sprzeciwu wobec 

działań ekonomicznie niekorzystnych dla udziałowca polskiego 
t j. PP.Cukrownie ’ Toruńskie •

- Średnia znajomość języka angielskiego.

Działalność związkowa.

- Członek "Solidarności" od 1980 r.
- Współzałożyciel /w 1930 r./ i przewodniczący Komisji Zakładowej 

2JSZZ "3" w PP*Cukrownia Bydgoskie w Inowrocławiu.
- 'Współzałożyciel Komisji Zakładowej 1TSZZ "3" w cukrowniach: 

Janikowo, Kruszwica, Swiecie i Żnin, Instytut Zootechniczny 
w Kołudzie Wielkiej, Centrala Hasienna w Inowrocławiu.

- Udział w strajku okupacyjnym cukrowników w Pruszczu Gdańskim 
w 1930 r.

- Członek Branżowej Sekcji Cukrowników /Krajowej USZZ "3".
- Delegat na Zjazd Regionu w 1931 r.
- W okresie stanu wojennego - kolportaż prasy podziemnej 

i zbiórka środków finansowych i materialnych dla rodzin 
internowanych /świadkowie : F.Karpiński, Jadwiga Giełwanowska, 
Laszek Tucholski - Inowrocław i inni/.

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej USZZ "S" Oddział 
w latach 1929-91.
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Działalność społaczna*

- Założycial - inicjator Klubu Intalisancji Katolickiaj 
w Inowrocławiu i pierwszy prezes KIK*

- Założyciel i prasę3 do chwili obecnej - Koła Inowrocławskiego 
Towarzystwa Pomocy im.Sw. Brata Alberta.

- Schronisko dla Bezdomnych działa pod kierunkiem Zarządu 
Koła /pracującego społecznie/ od 1992 r. do chwili obecnej.

- Urodzony - Inowrocław - 21.21.1931 r. 
syn Wijciacha i Stanisławy.

/
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Tadeusz Nowak. ' Słupsk, dnia 8 .listopada 1994r/W/a
ul. Filmowa 6/22

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział Toruński
T o r u ń
ul. Gagarina 13

Przez szereg lat bo od roku 1978, prowadzę z Wami kores
pondencję zmierzającą do ustalenia danych dotyczących zaginięcia 
wywiezionych w dniu 20.01.1945r do Bydgoszczy przez gestapo, a 
aresztowanych w połowie stycznia tego roku i wcześniej.

.W.-tym okresie przekazywałem tak Zrzeszeniu jak i pani dr* 
zawadzkiej wiele informacji i przypuszczeń mających na celu od
tworzenie _wypadków i historii AK-oweów okresu okupacji, żyjąc 
nadzieją że znajdę pomoc w ustaleniu faktów z tego i późniejszego

W gronie ok. 40 osób wvwiezionych wówczas m.in. znaleźli się z którymi współpracowałem: ----
Mja\/i . jan Nowak s. i,gnącego i Zofii ur. 18.08.1893r.

1?,' v2 . Bronisław Krzemiński ur. 14. 101914
''j / \/3. Kazimierz Oeranowicz ur.kwiecień 1912.
_K" ^4. Mieczysław Okuniewski

• Lech Matuszkiewicz ur. 16. 12. 1922r
i-" V 6. Paweł Bukowski ur. 18.11. 1893r.
»n' V7. Kazimierz Ignaczak

y 8 . Ignacy Mazany
t/9.T?loriąn Siemianowski ur. 12.05.1911r.

, »(' \A0. Leon Jercha ur.28.03. 19 1 1r.
'fo-fy-'-■■ 1. Bożena Zagrabska 22.06. 1921r
_  -712. Klara MOnchberg
f 3 . Izabela Mtinchberg
T̂-i- v 14. ..lał gorz sta Leyer ur 19 21 r.
- v 15. Maria Sobolewska ur.24. 10.1913r.

Za nisoełna 2 m-ce przypadnie 50 rocznica uprowadzenia 
w/w, a ja nie wiem czyta garstka wraź z-innymi została uhonorowa
na jakkolwiek tablicą. Nie wiem gdzie złożyć skromny symboliczny 
kwiatek dla Upamiętnienie tego dnia czy rocznicy.

Mimo upływu 16 lat poszukiwań oraz pomocy w informowaniu 
Was, ze strony Klubu Historycznego i Zrzeszenia Waszego nie otrzy
małem kompletnie żadnej konkretnej odpowiedzi poza_świstkami_pani 
dr. Zawackiej pisanymi na kolanie nie posiadającymi powiązania ze 
sobą. Mam wrażenie że Klub takiego nie został powołany.

Wykaz nazwisk i informacje uwidocznione w aneksia książki 
red* Włodzimierza Jastrębskiego pt.”W dalekim obcym kraju” na str 
165*173 wśród III grupowców-eingedeutrszów są wprost obrazą dla 
ludzi oddanych Polsce.

I wreszcie jeszcze jedna sprawa:
W dodatku biograficznym nr 3/19/93 w poz. 8 umieśzczono 

sj nazwisko Brzeskiego "Jantar” PAP z-ca komendanta głównego Tnspek- 
toratu Toruń.
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Dla mnie jest to postać, która kolaborowała z ges
tapo o czym wspominałem w swojej relacji. On też w poważne® 
mierze przyczynił się do aresztowania AK-owców. W roku 194-5 
lub 1945 za kolaborację wytoczony został mu proces. Akta w 
Sądzie w Toruniu. Zwolniony przez władze PRL. W roku 1954 
lub 1955 przebywał na terenie Słupska. Po rozpoznaniu go na 
terenie tutejszym, ślad zaginął. W toruniu zamieszkiwał przy 
ul. Sienkiewicza 9 lub 10 w tym samym budynku gdzie p. Małgo 
rzata Leyer - wywieziona do Bydgoszczy.

Stawiam pytanie kto go wybielił ?
Z tego wynika jasno, że nikt nie czyta relacji.
mo jest dla innie fakt oburzający i bolesny.
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Tadeusz NOWAK
Inowrocław - Błonie, Gross- 
Rosen nr 63321 , Nordhausen nr 
117207, Harzungen, Bergen- 
Belsen

Tadeusz Nowak urodził się 10 września 1923 roku w Inowrocła
wiu. Tam też uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum, w któ
rym ukończył trzy klasy, gdyż dalszą naukę przerwała wojna.

W czasie okupacji pracował w warsztacie szewskim swego ojca.
W 1942 roku wstąpił do konspiracyjnej organizacji młodzieżowej 
"Straż Polska". W. początku 1944 roku nastąpiły liczne aresztowa
nia członków tej organizacji. Gestapo aresztowało około 40 osób. 
Został aresztowany 2 czerwca 1944 roku i osadzony razem z pozos
tałymi kolegami w obozie karno-śledczym na Błoniach w Inowrocła
wiu. Trzej jego koledzy zostali skazani na karę śmierci i strace
ni w obozie w Żabikowie k/Poznania, a pozostałych wywieziono do 
obozów koncentracyjnych.

We wrześniu 1944 roku został wywieziony z gnlpą kolegów do 
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, otrzymując nr 63321. Tu naj
częściej pracował w kamieniołomach, nosząc kamienie na ramionach. 
Ta ciężka i wyczerpująca praca spowodowała, że nabawił się prze
pukliny i został skierowany na rewir. Operował go dr Kosibowicz.

Warunki jakie były na rewirze, zimno, głód, brak lekarstw 
powodowały że rana nie goiła się, powstawały komplikacje ropne i 
taki stan utrzymywał się do lutego 1945 roku, kiedy już słychaó 
było huk strzałów armatnich zbliżających się wojsk radzieckich. 
Przewidując, że Niemcy mogą chorych zamordować w rewirze, posta
nowił za radą dr Kosibowicza wypisać się z rewiru na blok, mając 
jeszcze nie całkiem zagojoną ranę. 8 lutego 1945 roku idąc z 
obozu do stacji kolejowej widział w przydrożnym rowie zamordowa
nych więźniów. Na stacji kolejowej załadowano ich do wagonów to
warowych. Pierwszą noc jechał w wagonie towarowym zamkniętym, 
rano przesiadł się do węglarki, gdyż w pierwszym wagonie było 
bardzo ciasno i duszno.

Jechali cztery dni do Nordhausen /komando Dory-Mittelbau/, 
dokąd przyjechali 12 lutego 1945 roku. Podróż była makabryczna, 
głód, zimno stały się przyczyną śmierci wielu więźniów. Tu otrzy
mał numer 117207.

Z Nordhausen został 1 marca wywieziony transportem do Harzun
gen, gdzie pracował w górach Harz przy drążeniu sztolni, w któ
rych Niemcy budowali fabryki dla pocisków V-1 i V-2.

Zbliżał się front zachodni i znowu od 1 kwietnia rozpoczęła
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się druga ewakuacja. Tym razem jechali więźniowie 6 dni w wago
nach towarowych - węglarkach, otrzymując na drogę pół bochenka 
chleba. W czasie tej strasznej ewakuacji znowu po drodze z głodu 
i wyczerpania dużo więźniów zmarło.

Kiedy przyjechali do Bergen-Belsen 10.4.1945 roku , w czasie 
drogi ze stacji kolejowejdo obozu więźniowie rzucali koce, płasz 
cze, tak byli słabi i wyczerpani, że stanowiły one dla nich zbyt 
duży ciężar. W Bergen umieszczono ich w koszarach opuszczonych 
przez Wehrmacht, tam czekali głodmi , wy czerpani do ostatnich sił 
na oswobodzenie przez Aliantów. Przyszedł ten upragniony i ocze
kiwany dzień wolności, kiedy 15 kwietnia 1945 roku ujrzeli czoł
gi amerykańskie, jadące drogą obok obozu. Na drugi dzień przybył 
Anglicy już do obozu w Bergen, mówiąc te upragnione słowa "jes
teście wolni".

We wrześniu 1945 roku rozpoczął naukę w zorganizowanym pol
skim gimnazjum w Fallingbostel, w połowie listopada zapisał się 
na transport do kraju i wrócił w listopadzie 1945 roku do Ino
wrocławia. Tu zapisał się do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształ
cącego dla Dorosłych, w którym świadectwo dojrzałości otrzymał w 
1947 roku. Następnie rozpoczął studia prawa i historię na Uniwer 
sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończył w 1952 r. 
Pracował w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Kosza 
linie, Gdańsku i Poznaniu, a od 1969 roku w Zjednoczeniu Przemys 
łu Meblarskiego w Poznaniu, skąd w 1971 roku przeszedł na emery
turę.

Utrzymuje więź koleżeńską z klubem b.więźniów Gross-Rosen i 
klubem b.więźniów Buchenwald - Dora - Sachsenhausen w Poznaniu. 
Jest uhonorowany Krzyżem Oświęcimskim, Odznaką Zasłużony dla 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz odznaką Zasłużony dla 
Przemysłu Meblarskiego. Zamieszkuje w Poznaniu.

Nr archiwum Gross-Rosen 5.32.1.

-  %
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Tadeusz Nowak
_ / /

Biogram

Nowak Sadeusz /1923 - 1990/“' harcerz Szarych Szeregów i członek 
konspiracyjnej organizacji młodzieżowej "Straż Polska " w Inowrocławii 

Urodzony 10 IX 1923 r. w Inowrocławiu; syn Wojciecha i Stanisław; 
z d. Gul. Po ukończeniu szkoły powszechnej im. Sw. Wojciecha w Inowro
cławiu wstąpił do Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowro - 
cławiu.
W czasie okupacji pracował w warsztacie Szewskim swego ojca przy ul. 
Chociszewskiego 54 w Inowrocławiu. Pod w/w adresem od 1939 r. był 
punkt kontaktowy konspiratorów i miejsce gdzie odbywały się odprawy 
harcerzy i członków organizacji konspiracyjnych. Do Szarych Szeregów 
został zaprzysiężony w kwietniu 1942 r. przez Bernarda Laskowskiego 
w jego mieszkaniu przy ul. Poznańskiej 11 w Inowrocławiu •

Grupa konspiratorów związana ze Stronnictwem Narodowym , m. inr* 
Henry ch Tylooh.- , Edmund Ty loch , Edmund Rządkowski , Teodor Lewa
ndowski , zawiązała młodzieżową organizację " Straż Polska , która 
obejmowała teren miasta Inowrocławia . Lokalem konspiracyjnym , 
gdzie spotykali się jej członkowie , było mieszkanie Teodora 
Lewandowskiego i mieszkanie rodziców Nowaka.
W ramach działalności konspiracyjnej Now-afc m. in. prowadził 
nasłuch radiowy , tajne nauczanie w zakresie szkoły podstawowej 
oraz kolportaż prasy konspiracyjnej.
Sam szkolił się i prowadził konspiracyjne szkolenie w zakresie 
wojskowości •

Na początku 1944 r. gestapo trafiło na ślad działalności 
konspiracyjnej organizacji "Staraż Polska" i "Szare Szeregi" , 
w wyniku czego aresztowano 40 osób . Dnia 2 VI 1944 r. został 
aresztowany i razem z kolegami osadzony w obozie na Błoniach pod 
Inowrocławiem. We wrześniu 1944 r. Nowak przewieziony do obozu 
koncentracyjnego Gross - Rosen / nr 63321 /. Dnia 12 lutego 1945 r. 
w bardzo trudnych warunkach przewieziono go do obozu w Nordhausen, 
a 1 marca 1945 r . do obozu Harzungen , gdzie pracował w górach 
Harz przy drążeniu sztolni służących do budowy pocisków V1 i V20 

Ewakuowany z więźniami obozu do Bergen - Belsen doczekał się 
14 IV 1945 wyzwolenia przez wojska alianckie.

Po powrocie do Inowrocławia w listopadzie 1943 * ukończył 
w 19 4 5 r. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych , otrzymując 
świadectwo dojrzałości. W 1951 r. na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu , uzyskał stop. mgr prawa, w 1952 r. stop. 
mgr filozofi.w czasie studiów był ingwilowany przez UB *•
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T. Nowak
-  2 -

Po studiach pracował w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego 
w Koszalinie, Gdańsku i Poznaniu. Od 1969 u. pracował w Zjednoczeniu 
Przemysłu.-Meblarskiego w Poznaniu , gdzie w 1971 e. przeszedł na 
emeryturę. Na emeryturze był działaczem "Solidarności" , uczestni
czył w przedsięzwzięciach upamiętniających walkę i męczeństwo 
narodu polskiego, pomagał rodzinom ubogim.

Zmarł 8 V 1990 r. w Poznaniu , pochowany na cmentarzu Zwiastowanie
Najświętrzej Marii Panny w Inowrocławiu.

Odznaczony Krzyżem Oświęcimskim ; odznakami resortowymi i 
honorowymi.

Z małżeństwa zawartego 8 IX 1962 r. z Janą z d. Namysł miał 
syna Wojciecha ur.23 XII 1964 r.

AP AK ,T. ; Nowak T. , Nowicki A. ; Doo m b e k L. Rejestr ......
Biblioteka PAPAK nr . inwent. 3 /80.

Michał Ojczyk
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Nowak Tadeusz (1923-1990), harcerz Szarych 
Szeregów i członek konspiracyjnej organizacji 
młodzieżowej „Straż Polska” w Inowrocławiu.

Urodzony 10 IX 1923 r. w Inowrocławiu; 
syn rolnika Wojciecha i Stanisławy z d. Gul. Po 
ukończeniu Szkoły Powszechnej im. św. Woj
ciecha w Inowrocławiu wstąpił do Gimnazjum 
i Liceum im. Jana Kasprowicza w tym mieście.

W czasie okupacji pracował w warsztacie 
szewskim swego ojca przy ul. Chociszewskiego 
54 w Inowrocławiu. Pod ww. adresem od 1939 r. 
był punkt kontaktowy konspiratorów i miejsce 
odpraw harcerzy i członków organizacji konspi
racyjnych. Do Sz.Sz. został zaprzysiężony 
w kwietniu 1942 r. przez Bernarda Laskowskiego 

w jego mieszkaniu przy ul. Poznańskiej 11. 
tg; Grupa konspiratorów związana ze Stronnictwem Narodowym m.in.: Henryk
^  Tyloch, Edmund Tyloch, Edmund Rządkowski, T. Lewandowski zawiązała 

'  • ^  młodzieżową organizację „Straż Polska”, która obejmowała teren miasta Ino- 
wrocławia. Lokalem konspiracyjnym, gdzie spotykali się jej członkowie, było

r ^
mieszkanie Teodora Lewandowskiego i mieszkanie rodziców Nowaka. W ra
mach działalności konspiracyjnej T. Nowak prowadził m.in. nasłuch radiowy, 
tajne nauczanie w zakresie szkoły podstawowej oraz kolportaż prasy konspira
cyjnej. Sam szkolił się i prowadził konspiracyjne szkolenie w zakresie wojsko
wości.

Na początku 1944 r. gestapo trafiło na ślad działalności konspiracyjnej or
ganizacji „Straż Polska” i „Sz. Sz.”, w wyniku czego aresztowano 40 osób. Dnia 
2 VI 1944 r. T. Nowak został aresztowany i razem z kolegami osadzony w obo
zie na Błoniach pod Inowrocławiem. We wrześniu 1944 r. przewieziony do 
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (nr oboz. 63 321). Dn. 12 II 1945 r. 
w bardzo trudnych warunkach przewieziono go do obozu w Nordhausen, a 1 El 
1945 r. do obozu Harzungen, gdzie pracował w górach Harz przy drążeniu sztolni 
służących do budowy pocisków VI i V2. Ewakuowany z więźniami obozu do 
Bergen-Belsen doczekał się 14IV 1945 r. wyzwolenia przez wojska alianckie.

Po powrocie do Inowrocławia w listopadzie 1945 r. ukończył w tym samym 
roku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, otrzymując świadectwo dojrzało
ści. W 1951 r. na UMK w Toruniu uzyskał tytuł mgr. prawa, w 1952 r. mgr. 
filozofii. W czasie studiów był inwigilowany przez UBP. Po studiach pracował 
w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Koszalinie, Gdańsku 
i Poznaniu. Od 1969 r. pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Meblarskiego 
w Poznaniu, gdzie w 1971 r. przeszedł na emeryturę. Na emeryturze był działa
czem „Solidarności”, uczestniczył w przedsięwzięciach upamiętniających walkę 
i męczeństwo narodu polskiego, pomagał rodzinom ubogim.

Zmarł 8 V 1990 r. w Poznaniu, pochowany na cmentarzu Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu.

Z małżeństwa zawartego 8 IX 1962 r. z Janą z d. Namysł miał syna Wojcie
cha ur. 23 XD 1964 r.

Odznaczony Krzyżem Oświęcimskim, odznakami resortowymi i honorowymi.

APAK, T.: Nowak T., Nowicki A.; Dombek L., Rejestr..., opr. B/80.

M icha ł Ojczyk
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U  I c + . U M f e  L m l f r k
Tadeusz Nowak Onc/-/ry Słupsk, dnia 2 marca 1991r.  ̂ '

' ' ul. Filmowa 6/22

f1 •

Szanowna Pani docent !

Jest faktem, że długi czas nie dawałem znaku życia. Równiej 
faktem jest, że od ostatniego mego listu .z dnia 06.02.90r, a głów
nie z 15.01.90r upłynął rok. Sam wstydzę się, że niepoważnie pos
tąpiłem ale rok 1990 bj'ł bardzo pracowity dla uzupełnienia emery
tury, która jak -na razie w stosunku do wypracowanej średniej krajo
wej jest wielką nie dopłatą. Końcówka roku /cały listopad/ rozkle
iła mnie chorobą. Skutki dalsze 4 tygodniowego bezruchu to kłopoty 
z tętnicami nóg. Bywają 'dni, że mam trudności w przebyciu 100 do 
150 m, są to odległości dokuczliwe i w związku z tym nie ryzykuję 

. większych eskapad. <
W ostatnim liście prosi Pani o nie zrywaniu kontaktu z Klut
Proszę nie sądzić, że .ilczenie moje jest zerwaniem. Mimo 

obszernych zajęć zmniejszonej sprawności, staram się szukania 
"gryfiaków" jeszcze żyjących mogących jeszcze przyczynić się do 
poszerzenie historii działalności okupacyjnej.

Od ZBoWiD'u ociąłem się po ostatnim walnym zebraniu, gdzie 
po 8 latach przewodniczenia Komisji Odznaczeń, wybrany zostałeń 
Przewodniczącym Kom. Rew. Po postawieniu penych statutowych warun
ków, gdy Zarząd uznał za stosowne je zignorować, zrezygnowałem,z 
dalszej współpracy. Zgodnie z wszelkimi moralnymi i etycżnymi zasa
dami Zarząd po kongresie ZBoWiD powinien podać się do dymisji dla 
powołania nowych Władz ZKRPih&Ifer- —  ‘
i Ostatecznie akces swój złożyłem do tut.„Solidarności Kom-
II batantów Polskich" lecz już bez angażowania się do jakiejkolwiek 
U merytorycznej działalności.

Będąc jednak w kontakcie z Zarządem "SKP" czynię próby wył* 
łowienia jak wspomniałem kombatantów "Gryfa Pomorskiego" AK, BCh 
i tp. działających na terenie Pomorza.

Do chwili obecnej wychwyciłem pięciu kombatantów z którymi 
wchodzę w kontakt a mianowicie:
1/ Stanisław Sułkowski 76-200 Słupsk ul. Z. Augusta 76/86

tel. 334-94
2/ Benedykt Baranowski 76-200 Słupsk ul. Michałowskiego 1/48 
3/ Józe^ Dawidowski 76-200. Słuosk ul. W.Polskiego 19/2 tel. 243-14 
4/ Paweł Pater 76-251 Kobylnica słupska ul. Wodna 13

I \ria\iK tel* 290-04
1 5/ Edward Sułkowski Chojnice ul. Młodzieżowa 23/26

Będąc w bliższym kontakcie z tą piętką, mam nadzieję drogą 
Cl run ̂  łańcuszkową wyłowić większą ilość jeszcze żyjących działaczy oku

pacyjnych.
Po rozmowie jaką przeprowadziłem z niektórymi dochodzę do 

wniosku, że do każdego należy podchodzić indywidualnie>i każdego_ 
z osobna wprowadzić w zagadnienie zależnie od stopnia inteligenci 
określając banalnie bez ujmowania im ich ambicji.

Jf związku z tym chciałbym prosić o wyrażenie zgody na za
łatwienie 'tych spraw korespondencyjnie. Będzie to połączone z drób 
nymi kosztami /portoria/, które prosiłbym zaliczyć je na mój skrom 
ny wkład do fundacji.

r ,

58



f h l

. , , .................... I f  »Teraz pragnę się podzielić sprawami ostatnich dni.
17.02.br nagle otrzymałem telefon od pena Ciechanowskiego 

Konrada zam. w Gdańsku Brzeźnie kod. 80-506 ul. Dworska 29/25.
Z łilku minutowej rozmowy wywnioskowałem, że ten pan był w kontak
cie z p. Alojzym Bednarskim "oruń ul. Kościuszki 90/1b. "rudno mi 
powiedzieć czy p. Ciechanowski jest byłym mieszkańcem Torunie czy 
też przypadek skojarzył pp. C..z B. , po prostu zaskoczony telefonem 
sam przegapiłem pytania. (

W* tej krótkiej rozmowie o. Ciechanowski poinformował mnie, 
że na terenie bydgoskich księgarni była książka^ Włodzimierza Jas
trzębskiego „ty dalekim obcym kraju". Z treści tej książki wynika, 
że znaleziony został ślad aresztowanych w dniu 17.01.1945r d wy
wiezionych 22.01.45 do Bydgoszczy o 'czym ja wspominam w liście swo
im z ■ 15̂ 101. 19-90r jak i w relacji o Ojcu. Dalej “podobno w tej książce 
ustalono, że grupa o której mówię przetrzymywana bała w tamtym okre
sie w obozie w Ciechanowe, aż ostatecznie dotarła do Czelabińska. 
Bliższych danych nie znam lecz ze swej strony 'będę starał się in
formację tą rozszerzyć i przekazać do Klubu. A może tą sprawą uda 
Się .zainteresować sam Klub.

ty liście z dnia 16.03.90r. Szanowna Pani pisze, że natrafio
no na ślad „Krzysia" majora Łukowicza. Gdybym był pewny, że major 
jeszcze żyje z przyjemnością nawiązałbym kontakt. A może jaszcze 
coś udałoby się ustalić z tego okresu /1940-1241/ a nawet 1945 lub 
1946.

Kończąc pragnę jeszcze raz przeprosić za tak długie mil
czenie, postaram zrehabilitować -się zdobyciem relacji dalszych.

Łączę gorące pozdrowienia

59



60



F U N D A C J A
Archiwum Pomorski* Armii Krajo*« 
ul W . G a r b a r y  2 ,t e l . 6 5 - 2 2 - 1 8 *  

. 87-1 CO TORUŃ

2651/REDŚSŁŚNR 5/2002 Toruń dnia 17 VII 2001
Ł. dz* Szanowny Pani*

Franciszek Nowak 
ul. C« Skłodowskiej 
88 -100 Inowrocław

Szanowny Fanie
Nasza Fundacja w t5-tym tomie Słownika Biograficznego •••• 

planuje zamieścić biogram Tadeusza Nowaka •
Wobec powyższeg* proszą o uzupełnienie brakujących danych 

osobowych o następujące informacje s
- datę ślubu
- imię i nazwisko panieńskie żony
- imiona dzieci ich daty urodzenia oraz wykształcenie
- miejscowość w której zmarł śp. Tadeusz Nowak
- miejsce pochówku / nekrolog nie jest zgodny z relacją/

Proszę o przesłanie oryginałów lub kserokopi zdjęć 
z lat 1939-1956 , świadectw , dyplomów , legitymacji i t p 
dokumentów z podaniem odznaczeń i kiedy je otrzymał <•

V oczekiwaniu na wiadomość 
pozostaję z wyrazami szacunku 
i noważania •

okurnentalista mgr Michał Ojczyk
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f u n d a c j a
Archiwum Pomorskie Armii K ra je** 
u l.W .G a rb a ry  2 , te l.6 5 -2 2 -1 8 C

87-100 TORUŃ % i s
Toruń dnia 30 VII 2001

2721 POM/2001
L. da,

Szanowna Bani 
Jana Nowak 
Osiedle Przyjaźni 
61 -*687 Poznań

Szanowna Pani 
Nasza Fundacja w 5-tym tomie Słownika Biograficznego

planuje zamieścić biogram Tadeusza Nowaka , syna Wojciecha 
i Stanisławy •

następujące informacje x
- datę ślubu
- imiona i nazwisko panieńskie żon? oraz aktualny nr telefonu •
- imiona dzieci, daty ich urodzenia oraz wykształcenie i aktualny 
adres

- miejscowość w której zmarł T. Nowak 9 datę śmieroi i 
miejsce pochówku.

Proszę o przesłanie pamiątek po śp« Tadeuszu Nowaku jak zdjęcia 
z lat 1939-1956 , świadectwa szkolne , dyplomy , Legitymacje 
odznaczeń i tp» dokumenty - mogą być kserokopie '•

Proszę o uzupełnienie brakujących danych osobowych o

Pilnie oczekuję na wiadomość » 
pozostaję z wyrazami szacunku 

żyozę zdrowia •

Dokumentalista mgr Michał Ojczyk

62



ylA\lF U N D A C J A  I f-
Archiwum Pomorskie Armii Krajów* 

u l.W .G a rb a ry  2,tet.5 5 -2 2 -1 8 6  

•87-100 TORUtó

2843 POM 2001 
OLZ «..«««.

Toruń dnia 13 VIII 2001
Szanowna Pani 
Jana Nowak owa 
Oś .Przy jaźń i 
61 -637 Poznań

Szanowna Pani
Dziękuję za list i przesłane załączniki oraz informacje

na podstawie ,któryoh mogłem napisać biogram śp. T. Nowaka.
Załączam treść tego biogramu, proszę o opinię i przesłanie 

jednego egzempl. z uwagami na adrea Fundacji *

W oczekiwaniu na wiadomość od 
Pani życzę zdrowia i pozostaję 
z wyrazami szacunku i poważania.

Dokumentalista mgr Michał Ojczyk
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<*i Tadeusz Nowak
i W  4-**/ ^  ,

Biogram /  / o

Nowak Eadeusz /1923 - 199©/,' harcerz Szarych Szeregów i członek 
konspiracyjnej organizacji młodzieżowej "Straż Polska " w Inowrocławia

Urodzony 10 IX 1923 r. w Inowrocławiu; syn Wojciecha i Stanisław;* , / z d. Gul. Po ukonczeniu szkoły powszechnej im. Sw. Wojciecha w Inowro
cławiu wstąpił do Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowro — 
cławiu.
V1 czasie okupacji pracował w warsztacie Szewskim swego ojca przy ul. 
Chociszewskiego 54- w Inowrocławiu. Pod w/w adresem od 1939 r. był 
punkt kontaktowy konspiratorów i miejsce gdzie odbywały się odprawy 
harcerzy i członków organizacji konspiracyjnych. Do Szarych Szeregów 
został zaprzysiężony w kwietniu 1942 r. przez Bernarda Laskowskiego 
w jego mieszkaniu przy ul. Poznańskiej 11 w Inowrocławiu .

Grupa konspiratorów związana ze StrprinLctwem Narodowym ,
/ Ź  *r, Edmund Ty loch ,yEdmund Rządkowski , Teodor Lewa

ndowski , zawiązała młodzieżową organizację " Straż Polska , która 
obejmowała teren miasta Inowrocławia . Lokalem konspiracyjnym , 
gdzie spotykali się jej członkowie , było mieszkanie Teodora 
Lewandowskiego i mieszkanie rodziców T, Nowaka.
W ramach działalności konspiracyjnej^Nowak m. in. prowadził 
nasłuch radiowy , tajne nauczanie w zakresie szkoły podstawowej 
oraz kolportaż prasy konspiracyjnej.

Na początku 1944- r . gestapo trafiło na ślad działalności 
konspiracyjnej organizacji "Staraż Polska" i "Szare Szeregi" , 
w wyniku czego aresztowano 40 osób . Dnia 2 VI 1944- r. został

i/i/aresztowany i razem z kolegami osadzony w obozie na Błoniach 
Inowrocławi^. We wrześniu 1944 r. Nowak przewieziony do obozu 
koncentracyjnego Gross - .^^en / nr 63321 /. Dnia 12 lutego 1945 r. 
w bardzo trudnych warunka crr^r zewie ziono go do obozu w Nordhausen, 
a 1 marca 1945 r . do obozu'Harzungen , gdzie pracował w górach 
Harz przy drążeniu sztolni służących do budowy pocisków V1 i V2.

Ewakuowany^K^więźniami obozu do Bergen - Belsen doczekał się 
14 IV 1945 r. wyzwolenia przez wojska alianckie.

Po powrocie do Inowrocławia w listopadzie 1945 £• > ukończył 
w 1945 r. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych , otrzymując 
świadectwo dojrzałości. W 1951 r. na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu , uzyskał stop. mgr prawa, w 1952 r. stop. 
mgr f ilozof i. W Z.cdćr£6ct dtoQ 'WtfdLzia/y )

u 0$
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biogram T.Nowak '\\j ( y j

Po studiach pracował w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospoda
rczego w Koszalinie, Gdańsku i Poznaniu. Od 1969 r. pracował w 
Zjednoczeniu Przemysłu Meblarskiego w Poznaniu^ gdzie w 1971 
przeszedł na emeryturę.

Zmarł 8 V 1990 r. w Poznaniu^ pochowany na cmentarzu
Zwiastowania Najświętrzej Marii Panny w Inowrocławiu .

Odznaczony Krzyżem Oświęcimskim * odznakami resortowymi i
honorowymi .

Z małżeństwa zawartego 8 IX 1962 r. z Janą z d. Namysł miał 
syna Wojciecha ur. 23 XII 1964 r.
AP AK ,T.; Nowak T. , Nowicki A . ; D o m b e k L. Rejestr.....
Biblioteka FAPAK nr. B /80

Michał Ojczyk

- 2 -
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f u n d a c j a
Archiwum Pomorskie 'Armii Krajowe 

- ‘J . W . G a r b a r y  2 , t e l . 8 5 - 2 2 - 1

37-100 T O R U Ń

L.
Toruń dnia 27 III 2002 r.

Szanowni Państwo 
Jana Nowakowa 
Wojciech ITowak
ul. Oś. Przyjaźni 
61 - 687 Poznań

Szanowni Państwo 
W załączeniu przesyłam Biuletyn Fundacji, w którym przedsta

wiona jest nasza ubiegłoroczna działalność » natomiast nasza tegoroczna 
sytuacja finansowa podobnie jak w wielu instytuojach społecznych , 
jest tragiczna %

Dlatego też ośmielam się zwrócić .̂do Państwa o pomoc finansową 
dla naszej Fundaoji • W zamian oferujemy nasze wydawnictwa .

I tak np. w opublikowanej 5 częśoi Słownika Biograficznego 
Konspiracji Pomorskiej jest biogram Tadeusza Nowaka .

Jeżeli Państwo są zainteresowani nabyciem tej publikacji 
informuję , iż koszt książki łącznie z przesyłką wynosi 25 zł
/ można je przesłać na nasze konto/ •

W oczekiwaniu na żyozliwe przyjęcie 
naszej propozycji o pomoc żyozę 

żaniem %

Dokumentalista mgr Michał Ojczyk
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F U N D A C J A
Archiwum Pomorskie Armii Krajowe 

u l . W . G a r b a r y  2,t*e!.©5-22-18f 
37-100 T O R U Ń

Toruń dnia 27 III 2002 r .

Szanowny Fan
Franciszek Nowak
ul. Curie Skłodowskiej
88 -100 Inowrocław

Szanowny Fanie
W załączeniu przesyłam Biuletyn Fundacji , w którym przedstawiona 

jest nasza ubiegłoroczna działalność , natomiast nasza tegoroczna

I tak np. w opublikowanej 5 częśoi SłowAika Biograficznego 
Konspiraoji Pomorskiej jest biogram śp. Tadeusza Nowaka.

Jeżeli Pan jest zainteresowany nabyciem tej publikacji informuję, 
iż koszt książki łącznie z przesyłką wynosi 25 zł / można je przesłać 
na nasze konto /.

sytuacja finansowa podobnie jak wielu instytucjach społecznych 
jest tragiczna •

Dlatego też ośmielam się zwrócić do Pena o pomoc finansową 
dla naszej fundacji • W zamian oferujemy nasze wydawniotwa •

W oczekiwaniu na życzliwe przyjęcie 
naszej propozycji o pomoc t życzę 
zdrowia z poważaniem •
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