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razjeszcze

W domowym archiwum ks. Jerzy Krysiak1 odnalazł wspomnienia 
wojenne swojej mamy, które publikujemy w niniejszym tomie.- Z nich 
dowiadujemy się, iż obóz w Nowinach określany był nazwą D. Baracken
lager R-65. Jak wynika ze wspomnień księdza, był to także adres poda
wany do wszelkiej korespondencji z rodziną.

* * * *

Ksiądzjerzy, czyniąc starania dotarcia do żyjących jeszcze osób, 
które od listopada 1944 do lutego 1945 r. przebywały w obozie, odna
lazł rodzeństwo Serafina, Felicję Marię i M ariannę Kłosińskich, Ma
riannę Radomską oraz Feliksa Bednarka, którzy złożyli stosowne oświad
czenia o swoim w nim pobycie.5

* * *

Kilka nowych faktów w sprawie obozu dostarczyła wizyta w Nowi
nach 20 lutego 1998 r. Rozmowa z panami Jerzym Kowalczykiem i Sta
nisławem Dawidowiczem , mieszkańcami Nowin Wielkich, potwierdzi-

1 Ks. Jerzy Krysiak jest jednym ze sponsorów niniejszego numeru „Rocznika" (red.). 
Zob. Antonina G r a b i a ń s к a. W/rnz/iwa-Diillrnsriidung-Walno.ir 1939-1945 *
Gnrit' wspomnień. NRHA 1999 nr 6.

* Oświadczenia: Serafina Kłosińskiego z dn. 24 IX 1998 r. złożone w Urzędzie 
Gminu w Kolbudach. Felicji Marii Greckiej z domu Kłosińskiej z dn. 9 X 1998 r. 
złożone przed notariuszem w Inowrocławiu. Marianny Lewińskiej z domu Kłosiń
skiej złożone dn. 9 X 1998 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim. 
Marianny Dobek z domu Radomskiej z dn. 15 V 1999 r. złożone przed notariu
szem w Wołominie. Feliksa Bednarka z dn. 11 V 1999 r. złożone przed notariu
szem w Łasku.
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ła posiadane informacje dotyczące baraków znajdujących się przy to
rach. Obaj panowie przybyli do Nowin w maju 1945 r. Zgodnie z ich 
wspomnieniamijeszcze w maju 1945 r. przy torach stałjeden z baraków, 
który później został rozebrany i przewieziony do Kostrzyna, gdzie służył 
jako poczekalnia na tamtejszym dworcu.

Pan Dawidowicz dostał się do niewoli niemieckiej już we wrze
śniu 1939 r. Został przewieziony do Kostrzyna, skąd dowożono go wraz 
z innymi jeńcam i do pobliskich miejscowości, gdzie wykonywali różne 
prace. Jak wspomina, pierwszy raz w Nowinach byłjeszcze we wrześniu 
1939 i już wtedy w miejscu, w którym stal barak, w maju 1945 r. znajdował 
się inny mniejszy barak, w którym mieszkali robotnicy przymusowi za
trudnieni przy pracach w lesie. O tym, iż w barakach przed październi
kiem 1944 r. mieszkali Polacy, wspomina także ks. Krysiak. Na ścianach 
baraku a także na pryczach: imiona, nazwiska i adresy, aleja niestety żadnego 
z nich nie zapamiętałem. Kim więc byli poprzedni więźniowie obozu i co 
się z nimi stało??


