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Nowakowski Jan ps."Marek"/1922 .../, żołnierz łączności garn.AK Byd

goszcz.

Ur. 13.XII.1922 r. w Gniewkowie, s. Mieczysława, lekarza i Broni

sławy z d.Krysińskiej. Do 1939 r. uczęszczał do Gimn. i Lic.Miejskie

go ii;.. LI. Kopernika w Bydgoszczy. Był członkiem 6 BBH i st.junakiem PW 

/ po obozie ćwiczebnym latem 1939 r. w Tleniu-Bory Tucholsk.it/. V,' try 

bie alarmowym powołany 24.VIII.1939 r. do służby przećiwlotn. w By

dgoszczy, podległej Wojs.Kmdt Miasta.

oir^sie okupacji hitlerowskiej pracowcł jaio robotnik. W 1942 r. 

fcłączył sie do działalności Konspiracyjnej grupy samopomocowej i sa

mokształceniowej b.harcerzy i starszych uczniów gimnazjalnych. Za

przysiężony 11.Xl.1943 r. , otrzya.ał przydział do działu łączności 

k-dy garn.AK Bydgoszcz. Był łącznikiem k-dy garn. z Franciszkiem Szy- 

perskim, d-cą drużyny dywersyjnej ps."Wicek". Wywieziony w 1944 r. Jo 

robót fprtykfikacyjnych, znalazł się w obozie Gross Ellernitz pod 

Grudziądzem. Wykorzystując miejsce pracy ojca, lekarza med. w 7.ar- 

lubiu oow. Sciecie i swoją funkcję sanitariusza w obozie, 

prz i okazywał uzyskane dla potrzeb oddz. partyz. materiały opatrunko- 

we i leki, do punktu kontaktowego w Warlubiu.

Po powrocie do Bydgoszczy, w lipcu 1945 r. uzyskał maturę, studia 

medyczne ukończył na Uniw.Pozn. i w 1*949 r. podjął pracę za..odową 

jaiio lekarz, na Wybrzeżu / w tym 6 lat w L.P/. Obecnie na emeryturze. 

Rei.J.Nowakowskiego i rei.Kolegów.

T.Brukwićki
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Nowakowski Jan ps.”Marek” (1922-....), żołnierz łączności Gam. AK Bydgoszcz.
Ur. 13 XH 1922 r. w Gniewkowie, pow. Inowrocław, syn Mieczysława, lekarza i Bronisławy 

z d. Krysińskiej. Do 1939 r. uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Miejskiego im. M. Kopernika w 
Bydgoszczy. Był członkiem 6 BDH i st. junakiem PW. W trybie alarmowym powołany 24 VIII 
1939 r. do służby przeciwlotn. w Bydgoszczy, podległej Komendantowi Miasta.

W okresie okupacji hitlerowskiej pracował jako robotnik. W 1942 r. włączył się do 
działalności konspiracyjnej grupy samopomocowej i samokształceniowej harcerzy i 
starszych uczniów gimnazjalnych. Zaprzysiężony 11X I1943 r., otrzymał przydział do działu 
łączności kdy Gam. AK Bydgoszcz. Był łącznikiem kdy Garn. do Franciszka Szyperskiego 
ps.”Wicek”, dcy drużyny dywersyjnej. Wywieziony w 1944 r. do robót fortyfikacyjnych, 
znalazł się w obozie Gross Ellemitz (Wielkie Lniska) pod Grudziądzem. Wykorzystując miejsce 
pracy ojca, lekarza medycyny w Warlubiu, pow. S wiecie, a także swoją funkcję sanitariusza w 
obozie, przekazywał uzyskane dla potrzeb oddz. partyz. materiały opatrunkowe i leki, do 
punktu kontaktowego w Warlubiu.

Po powrocie do Bydgoszczy, w lipcu 1945 r. uzyskał maturę. Studia medyczne ukończył 
na Uniwersytecie Poznańskim i w 1949 r. podjął pracę zawodowąjako lekarz na Wybrzeżu (w 
tym 6 lat w LWP, gdzie służbę zakończył w stopniu mjra). Obecnie na emeryturze.

Rei. J.Nowakowskiego i rei kolegów (zbiory autora)

Tadeusz Brukwicki
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Z głębokim  żalem zawiadamiamy, że dnia 

23 lipca 1995 r. zmarł nasz ukochany brat, 

szwagier, stryj i w u j śp.

JAIM 
NOWAKOWSKI

mjr rezerwy WP, lekarz medycyny 

żołnierz AK, członek Stowarzyszenia 

św. W ojciecha przy bazylice św. W incentego a Paulo

Pogrzeb z mszą św. odbędzie się w  dniu 26
\

lipca 1 995 r. o godz. 12.00 na cmentarzu przy 

al. Stefana Kardynała W yszyńskiego

BRACIA I SIOSTRA
(002475)
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LEKI DLA PARTYZANTÓW  Z WARLUBIA

Jan Nowakowski, ps. „Marek” poszedł w ślady ojca i został lekarzem. 
Zanim  jednak uzyska ł po wojnie dyplom lekarski, podczas okupacji jako  
sanitariusz dostarczał do Warlubia materiały opatrunkowe oraz leki. Ich 
odbiorcami byli partyzanci z  okolicznych oddziałów.

Jan  Nowakowski, ps. „Marek” urodził się 13 grudnia 1922r. w  Gniewkowie 
uj rodzinie lekarskiej. Przed w ojną ukończył gimnazjum oraz Liceum Miejskie 
im. M. Kopernika w  Bydgoszczy. Od najm łodszych lat należał do harcerstwa. 
Swoją patriotyczną postawę i niepodległościowe poglądy kształtow ał początko

wo w  6 Bydgoskiej Drużynie Harcerskiej, a  później w  hufcu Przysposobienia 
Wojskowego, jako junak, gdzie zgłębiał podstawy nauki o dyscyplinie, musz

trze i strzelaniu. D bał o kondycję i spraw ność fizyczną, którą z powodzeniem 
m ógł wykorzystać w  działalności konspiracyjnej podczas wojny.

Został żołnierzem AK

W  dniu 24.08.1939r. został przez kuriera wezwany do stawienia się w  punk

cie mobilizacyjnym w Bydgoszczy, gdzie trw ały  już przygotowania do powsta
nia służby przeciwlotniczej.

Podczas okupacji pracow ał dorywczo w kilku zakładach jako robotnik. 
W  1942r. został żołnierzem garnizonu bydgoskiego Armii Krajowej ds. łączno
ści. Jednocześnie, za zgodą przełożonych w spom agał działalność harcerską 
oraz młodzieżową, w której uczestniczyli uczniowie wywodzący się ze szkół 
gimnazjalnych. W  ram ach grup sam opomocowych i samokształceniowych 
przygotowywał ich do wykonywania prostych zadań wywiadowczych.

W  dniu 11 listopada 1943r. po złożeniu przysięgi i przyjęciu pseudonimu 
„Marek” otrzym ał zadanie utrzymywania stałego kontaktu jako łącznik między 
Komendą Garnizonu AK a Franciszkiem Szyperskim, ps. „Wicek”, który 

wówczas by ł dowódcą drużyny dywersyjnej.
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Dostarczał leki

W  1944r. wywieziono go przym usow o na  roboty do Gross Ellernitz 
(W ielkie Lniska) pod Grudziądzem. W raz z innym i w ięźniam i tego obozu 
zatrudniony by ł przy pracach fortyfikacyjnych. Jednocześnie by ł w  obozie 
sanitariuszem . Dzięki tem u m iał u łatw iony kontakt z innym i osobami, które 
korzystały z jego pomocy. Co pew ien czas upow ażniony by ł do przyw ożenia 
dla m ieszkańców  obozu leków. W ykorzystując możliwość sw obodnego 
poruszania się, przyjeżdżał nieraz do W arlubia, gdzie jego ojciec by ł leka
rzem  i każdorazowo dostarczał m u większą ilość skradzionych z obozu 
m ateria łów  opatrunkow ych i lekarstw , k tóre następnie przekazyw ano 
partyzantom  z okolicznych oddziałów.

Po zakończeniu wojny w rócił do Bydgoszczy i po zdaniu m atury rozpoczął 
studia medyczne na uniwersytecie w  Poznaniu, które ukończył w  1949r. Już 
jako lekarz przeniósł się na W ybrzeże i tam  związał sw ą karierę z wojskiem, 
skąd odszedł w  stopniu majora.
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