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u^upau.ii, niezorganizowany ruch oooru, samopomoc.

Po zajęciu powiatu brodnickiego przez Niemców gospodarstwo 
Kruszyny Szlacheckie zostało przyłączone do pobliskich Kruszy
nek, tworząc całość, którgsi zarządzał Niemiec Weking.

Rodzinę Dulskich zostawili Niemcy we własnym ich domu 
w Kruszynach. Był on widocznie mało atrakcyjny dis nich. Przez 
cały okres okupacji utrzymywał się ten sam " treuchender" Weking, 
co było bardzo ważne ze względu na poznanie jego charakteru 
i w zwyczajów, ¥«king miał tylKo 4 r̂ ękę i-<ilatego nie był zmobili-* 
-Z.Qwany. Przyjeżdżał często do Kruszyn kontrolując pracę na pola'ch, 
ale przez cały okres okupacji nigdy nie wchodził do domu.
Zawsze rozmawiał na podwórzu z Tadeuszem Dulskim, Który znał dobrze 
język niemiecki. Ze względu na kalectwo Janiny Dulskiej, która 
nie®. mogła sama się ubrać ani przygotować sobie' i mężowi posił
ków oraz nie nadawała się samodzielnie du żadnych prac domowych, 
miejscowe władze niemieckie zgodziły się na pobyt w domu jednej 
z córek. Była ona przeznaczona do pracy w ogrodzie i db obsługi 
chorej matki i pracującego u Niemca ojca. W rodzinie Dulskich

to- o
zadecydowano, że młodsza córka Barbara będzie kontynuować naukę 
na tajnym nauczaniu w Warszawie, W sierpniu 1940 r Barbara wyje
chała przez "zielona,, granicę" do rodziny do Warszawy i przebywała 
tam do lata 1942 roku, W tym.czasie ukończyła 4—ro klasowe prywat
ne gimnazjuui im, Haliny Gepnerówny i uzyskała małą maturę.
Oficjalnie była to zawodowa szkoła kapelusznicza.

V lecie 1942 r. Barbara przyjechała do Kruszyn ze swą Babcią 
Zofią Gadomską, która w głodującej Warszawie czuła się bardzo 
wycieńczona.

Na jesieni 1942 r. do Warszawy wyjechała Hanna Dulska, by Konty
nuować naukę na tajnym nauczaniu. W tej samej szkole co Barbara 
UKonczyła w maju 1943 roku II Klasę lioealn, i uzyskała swia-
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dectwo dojrzałości. Ze względu' na ciężką sytuację w Warszawie,
(aresztowanie przez Gestato wuja Hanny, u którego mieszkała,
i .bardzo trudna sytuacja materialna rodziny w Warszawie) w czerw
cu 1943 roku Hanna wróciła do rodziców na Pomorze* Obydwie siost
ry nie mogły byc oficjalnie w domu, gdyż jednej groaiło wywiezie
nie na roboty, więc Hanna musiała ukrywać się przed Niemcami.

Zaraz w pierwszych dniach wojny Dulscy udzielili pomocy rodzi-
m. j Wasilewski

nie nauczycielskiej ze Zmijewa. Kierownik tejf szSoi^Wuciekł przed
\ Helena Wasilewska 

Niemcami do G.G., a zonarktora również była nauczycielką oraz mat
ka i dwoje dzieci zamieszkała w Kruszynach u Dulskichv Przebywała 

aż do 194-5 roku do chwili kiedy wrócił jej mąż. Przenieśli się 
wtedy do Brodnicy, gdzie zaczęli uczyc w szkole.

W dalszych latach okupacji do rodziny Wasilewskich przybyła
J-roblewskaŁ Jj 3 _______ .

jeszcze jedna osoby, siostra Wasilewskiej - zakonnicaKKtóra 
uciekła z obozu niemieckiego. Ukrywała się u swojej siostry w do
mu w Kruszynach, na co Dulscy wyrazili zgodę. Były to lata 1943, 
1944 aż do 1945 roku. H- Wasilewska zarabiała na życie ̂ .pracując 
trochę u polskich gospodarzy, robiąc swetry na drutach, a częścio
wo pomagali jej Dulscy. Pisząc o rodzinie Heleny Wasilewskiej 
należy podkreślić wysoką postawę etyczną tej kobiety, co było 
szczególnie ważne w latach 1944, 1945 kiedy domu Dulskich służył 
jako kwatera dla ludzi z ruchu oporu. Na Wasilewskiej można było 
zawsze polegać, że żadna wiadomość nie przedostanie się poza obręb 
domu. Kiedyś ktoś z obcych ludzi zapytał małą Danusię Wasilewską, 
ze podobno u was jest ciocia. Mała Danusia odpowiedziała:" U nas 
w domu jest tylko mama, babcia Zbyszek i ja" a w domu powiedziała 
do ukrywającej się zakonnicyj"Ciociu chowaj się dobrze, bo ja wię
cej kłamać nie będę", Takie były okupacyjne dzieci.
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Z biegiem upływu miesięcy okupacji dom Dulskich stał się 

coraz bardziej ośrodkiem polskości.-W niedzielę zbierała się tu 
młodziez z sąsiedztwa i Brodnicy: Emil Tomczyk, który mieszkał 
wis tym czasie na Foluszku, młodzież rodziny Malickich: Zygmunt, 
Klemens, Y/ładka i Halina? z Bobrowa przyjezdzała rodzina Zumbachów 
a z nimi Mirka Karbowska z bratem, z Brodnicy Gacowie Bogdan i Ha~ 
lina, oraz rodzina Domków , Pola Załuska. Szczególnie często bywał 
u Dulskich Stefan Tyczyński, który pracował w Kruszynkach u Niemca 
Wekinga# Stefan Tyczyński bywał u Dulskich bardzo cząsto ( 3,4 x 
w tygodniu), gdyż łączyła ich wspólna praca zawodowa* Zaznacza 
się, że bardzo częstym gościem był również Zygmunt Domkę.

Janina Dulska ze swą matkę robiły wszystko, by osoby przeby
wające w Kruszynach czuły się jak w rodzinie# .Wszyscy Polacy, 
ciężko pracowali fizycznie, a spotkania niedzielne były dla nich 
największą atrakcją. Zachowała się z tego okresu wiele fotografii 
amatorskich,robionych przez Emila Tomczyka, przed domem w Kruszy
nach to znów na spacerze w lesie. Na każdej z tych fotografii , 
z małymi zmianami, te same osoby, które już podano wyżej. 
/Załącznik - fotografii nr.'i/.'^. .)

Największą troską Janiny Dulskiej z lat okupacji była wysyłka 
paczek do obozów i głodującej Warszawy. Z tego okresu zachował 
się następujący wierszyk napisany przez córki dla H Janiny Dulskiej 

" Mamusia nasza słynie z serduszka dobrego 
Na Święta darzyć by rada paczuszką każdego.
0 okazjach wysyłek wie cała■ okolica,
A z tych obdarowanych wybranką jest Stolica.
Stale są jakieś kłopoty z owymi paczkami,
Nie ma pudeł, papieru to znów ze sznurkami,
Więc ażebyś Mamusiu mniej kłopotów tych miała,
Gwiazdor śle 0i pudełka, czy to rzecz nie wspaniała?

-  3 -
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Paczki wysyłane były masami. Górki odwoziły je na rowerach 
na pocztę do Najmowa. Często też Janina powierzała paczki oso- 
bom trzecim prosząc o ich wysyłkę. Często jako opakowania służy
ły woreczki, które wypełniało się m̂ kcj., kaszą i grochem. Wysyła— 
ło się chleb, w którym zapiekało się kiełbasę i słoninę.
Janina uważała, że należy dzielić się z innymi, którzy cierpią 
głód. Szły paczki do obozów wojskowych (adresjr się nie zachowały), 
na Węgry (adres odtworzony z pamięci: Balaton Boglar, Hungarn, 
Beligerant Interne), dla głodującej Warszawy do rodziny i obcych, 
Na paczkach pisamo się często zmyślonych nadawców, by nie zwracac 
uwagi na zbyt dużą ilość paczek z jednego miejsca. Na poczcie 
w Najmowie pracowała Niemka, która chętnie brała"prezenty" żyw
nościowe i dlatego nie dziwiła się dużej ilości paczek.

Również goście z Brodnicy zaopatrywali się w Kruszynach .
i

w jarzyny i owoce, a w miarę możliwości w inne produkty rolne.

-  4 -
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Wejście do służby w Armii Krajowej .

Wczesną wiosną 1944 roku Alojzy Tadeusz Dulski, wprowadził 
do swego domu na kwaterę Sa-ela Sztabu Komendy Okręgu Pomorze 
Józefa Chilińskiego. Poinformował rodzinę, że jest to członek 
A.K, nie podając o nim żadnych szczegółów. ChilińsKi nie ujawniał

V

równi p.7. swego aktualnie używanego w konspiracji pseudonimu.
Rodzina Dulskich nadała mu własny pseudonim "Andrzej".

_ Andrzej ''ukrywał się przed wszystkimi osobami, które bywały 
u rośziny Dulskich. Wiedziała tylko o jego obecno cci rodzina Wasi
lewskich, Zamieszkał wspólnie w pokojach z rodziną Dulskich. J-anina 
Dulska, mimi swego kalectwa, odstąpiła mu swoje łóżko w sypialni, 
a sama przeniosła się do dużego stołowego pokoju, gdzie spały 
wszystkie kobiety? Janina, Zofia Gadomska, Hanna i Barbara.
Latem 1944 roku przebywał również w Kruszynach Henryk M Greutz- 
macher pseudonim "Michał". Nocował w sypialni razem z Andrzejem.
W tym okresie często przyjeżdżała do domu Dulskich Irena Jagielska 
pseudonim "Ewa". Latem 1944 r* przybyła również do Kruszyn 
Jadwiga Derucka, pseudonim "Maria", która całe dnie pisała na 
maszynie. Na tę pracę zabezpieczono AKowcom pokoik na górze.
AK-owcy przyjeżdżali do na rowerach, przeważnie w godzinach
wieczornych. Przerzucali rowery przez płot i przechodzili do ogrodu. 
Dom miał 3 wejścia.AK-owcy używali najmniej uczęszczane od ogrodu.

W krótkim czasie po przybyciu Andrzeja do Kruszyn Janina Dulska 
wraz z córkami została zaprzysięzona przez
na Krzyż, który do tej pory się zachował i otrzymały pseudonimy:

Janina - "Malinowska"
Hanna - "Iskra"
Barbara - "Danka"

Alojzy, Tadeusz Dulski pseudonim "Dołęga" w tym cuasie nie składał
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zaprzysiężenia, gdyż związany był z pracą konspiracyjną znacznie 
wcześniej (relacja płk. Chilińskiego) . Córkom Dulskiego praca 
konspiracyjna ojca była nieznana.

Majątek Kruszyny Szlacheckie dostał pseudonim "Maliny"
Na "Malinach"znajdowała się tajna kancelaria Szefa Sztabu* 
dokumenty , -formularze na lewe dowody osobiste, pieczątki, 
niewykorzystane czasowo dowody osobiste, oraz osobista broń prze- 
bywających zołnierzy. 0 miejscu przechowywania tych dokumentów

*

wiedziała Janina i Hanna. Najczęściej Hanna umieszczała je na stry
chu w kominie w odpowiednim zabezpieczeniu. Jesieni^ 1944 roku 
na krótki okres cza'sń dokumenty na polecenie Andrzeja zostały 
zakopane przez Janinę i Hannę w skrzynce i blaszanej puszce w og
rodzie. Na "Malinach"był też radioodbiornik na słuchawki , zasila
ny z baterii.

Do obowiązków Barbary i Hanny należało -też przewozenie poczty 
do punktów kontaktowych w Brodnicy, (Adresów tych po 4o-tu 
latach nie są w stanie odtworzyć).

-  i
W końcu sierpnia 1944 roku sytuacja stała sią na tyle nie

bezpieczna, ze postanowiono na kilka dni ulokować "Andrzeja" 
i "Michała" poza domem. Alojzy, Tadeusz Dulski p.s. "Dołęga" 
postanowił ukryć ich w stodole młynarza Niemca nad rzeką w wąwo
zie. Gospodarstwo to wraz z młynem, które nazywało się "Lisa Młyn", 
było oddalone od Kruszyn około l/2km. Dla zrozumienia podaje się
szkic rozmieszczenia budynków. ^

Kruszymy o^ldcneckie jezioro
Wysokie 
Brodno
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V/ stodole pełnej wtedy zboża ukrywał się "Andrzej " i "Michał" 
dostając się do stodoły wejściem od strony rzeczki, którą przecho
dziło się w pław, Siedzieli ukryci za snopkami zboza. fflania i Ewa 
nosiły im jedzenie oraz pocztę i wiadomości. W młynie, który był 
nieczynny ukryty był przez "Dołęgę" radioodbiornik. "Dołęga"
oraz jego córki chodziły do młyna słuchać komunikatów. Taka

\  •

sytuacja trwała kilka dni. Z okresu tego zachowała się miła 
pamiątka od "Michała", który w wolnych chwilach napisał dla Basi 
Dulskiej p.s. "Danka" Dyplom Orderu Szczurzej Krwi oraz wykonał 
z papieru"orderV słysząc od domowników, że Basia dzielnie upolo
wała w kuchni w Kruszynych dokuezliwego szczura. Na dyplomie tym jssi 
jest data 26.08.1944 rok. Po opuszczeniu w końcu sierpnia 

Kruszyn (28.08,1944 r^ "Michał" niestety więcej tam nie wrócił, 
gdyż zginął tragicznie na trasie w walce z Niemcami.
( Załącznik "order"i dyplom oraz list oa "Michała" pisany 
zaraz po wyjeździe)- zał. nr . / fj % i%&i)

Kiedyć w lipcu 1944 roku "Andrzej" powiedział do "Ewy", ze przy
dałby się jej rower co ułatwiło by poruszanie się w terenie.
Rowery w tym czasie były tylko na kartki dla Niemców. Hanka nie 
mówiąc nikomu postanowiła zdobyć dla AK-owców rower. Będąc 

w Brodnicy szukała okazji zabrania roweru. Sytuacja dobrze się 

ułożyła. Jeden z młodych Niemców w mundurze nitlerjuDenu zosta
wił rower przed sklepem i udał się po zakupy. Hanka nie wiele 
myśląc wsiadła na ten rower i przyprowadziła go do Kruszyn.
Choć rowery były bardzo potrzebne, za czyn ten dostała od "Andrzeja" 
naganę, gdyż działała bez rozkazu i naraziła Jtwatfcrę, ,„*.óra ~±a 

^icxi oyia oe~Cv,nna. i^ower jednak został celowo wykorzystany* 
przerobiony i przerzucony na inny teren. £Ax
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"Andrzej" po krótkicn wyjazdach wracał często na "Maliny"? 
Podczas nieobecności przysyłał przy okazji przez kurierkę "Ewę"

Jesienią 1944 roku "Andrzej" Przyjechał na "Maliny" w stroju 
kominiarza. Tak był dobrze ucharakteryzowany, że domownicy w pier
wszej chwili go nie poznali.

Ostatnie Boże Narodzenie podczas okupacji "Andrzej" i "Ewa" 
spędzili na "Malinach". Przebywali tam do czasu kiery nadszedł 
front i walki o Brodnicę.

Z chwilą zbliżającego się. frontu do Kruszyn Szlacheckich 
przybyło bardzo duzo uciekinierów z Brodnicy, którzy uzyskali 
u Dulskich schronienie i wyżywienie. Niestety, po wkroczeniaL 
armii radzieckiej Dulski został zabrany ze swego podwórza 
przez zołnierzy armii radzieckiej . Więcej do domu nie wrócił.
Wobec niebezpiecznej sytuacji AAndrzej" z "Ewą" schronili się 
we wsi Kruszyny do podziemnego schronu, który był wykopany 
u gospodarza Pi jałkowskiego» Była to'piwnica, do której zamasko
wanym wejściem schodziło się z kuchni. Miała ona około 10 m2 . 
Sklepienie było podbite belkami i deskami. Był tam zainstalowany 
piecyk do ogrzewania i gotowania# W pomieszczeniu tym przebywały 
swobodnie *, jednocześnie 4 osoby: "Andrzej", "Ewa", Hanka i Basia 
Działalność A»K* została rozwiązana.

prywatne listy do rodziny Dulskich, które zachowały się do dzi
siaj ( Załączniki . ^ 3  . . . .  odbitki listów)

Opracowały:

Barbara Dulska p.s. "Danka"
zamieszkała w Poznaniu, ul .Rynarzewska 19/10

Hanna Nowicka z domu Dulska p.s. "Iskra"

zamieszkała w Poznaniu, ul.Husarska 11/17
11



Kasz dom w Kruszynach
* ; \ •

Poniżej umieszczona dwie relacjs,przedatawiające fragment konspira
cyjnego życia małego kręgu żołnierzy inspektoratu Brodnica Pomorskiego 
Okręgu A K ukazują równocześnie pewjŁen obraz życia na Pomorzu w cięż- 
kich latach okupacji niemieckiej.Bwle relacje'uzupełniają się w pewien 
apoaób wzajemnie,Były pisane w różnym czasie przez różna osoby mieszka-

+ ' '%jące zdała od siebie.
Pierwszą z nich przekazały w 1370 r, do sbiorów historycznych niżej 

podpiaanej Barbara Dulak* i Hanna z Dulskich Nowicka^mieszkanki Kruszyn 
koło Brodnicy ,córki kwateraiczki inspektoratu brodnickiego Janiny z Q4- 
domskich Dulskiej i Tadeuszs Dulskiegopczłonka sztabu Komendy Okręgu Po
morskiego &VłZ - AK, Obie relatorki były łączniczkami i wraz z matką i 
babką uczestniczyły również w samorzutnie organizowanej saaopomocy apo- 
łecznej.

Drugą relację napisała w Anglii w 1981 r, obdarzona świetną pamięcią 
Irena Jagielska - £owakows,była kurierka sztabu Komendy Okręgu Pomors
kiego AK,słynna "Ewa",Korzystałe ona w 1944 r s kwatery u Dulskich i zna
ła wielu brodnickich akowców®Jej relacja została przedstawiona w fragmen- 
tach,*ówiących o kwaterze "Maliny" u Dulskich ti o niektórych żołnierzach 
AK brodnickiego inspektoratu "Browar"0

Wymiebione w relacjach osoby to członkowie aztabu Komendy Okręgu Pomo
rze? - Józef Chyliński,ps "Rekin", "wicher" i in0,szef aztabu K 00.Pomorza, 
«■ Henryk Gruetzmacber,"Licbał”, "karta", szef łączności Komendy Okręgu,
«■» Józe^Gruss, "Stanisław", szaf wywiadu Komendy Okręgu, - Franciszek Tro
janowski »"Fala",przedstawicie* Komendy Obszaru Zachodniego z Warszawy 
•* Bronisław Pietkiewicz, "Żbik",ko*jendsnt Podokręgu Południ owo-Zachodni eg 
z Torunia, Wymienieni aą również członkowie aztabu Inspektoratu Brodniea 
i obwodów Nrodnica i Rypin ? - Tadeuaz Fiutowski "Ben",komendant Inspek
toratu, - Tadeusz Kowalski "Tomasz",komendant Obwodu Rypim, -Franciszek 
Jarzembowski "Bluazea",kierownik łączności Inapaktoratu, ~ Mikodem Wiwa-
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towski,"Kazik",kierownik sanitarny Inspektoratu, ^Bolesław Laskowski, 
*fcessel",kierownik wydziału organizacyjnego Obwodu Brodnica, - Zygmunt 
Domkę "Szczapa",zsstępea "Bluszcze", eras dalsi członkowie sztabu Ko
mendy Obwodu Brodnica Stefan Tyczyński "Greek",Jan Grajkowski "Tadek" 
i Stanisław Fijałkowski "AbrSham"^

vautorka relacji drugiej 
Wymienione kobiety - żołnierze toi^Crena Jagielska "Ewa",kurierfca

sztabu Komendy Okręgu, - Jadwiga Derueka "Maria",sekretarka tege sztabu, 
- Władysława Zieleniewaka9"Darnina",azef Wojskowej Służby Kobiet /«SK/ 
Inspektoratu B rodni ca, . U aria Lidia Zakrzewska "Orchidea", sekcyjna 
WSK,zastępczyni "Darniny",-. Marla Grajkowaka "Matka Tadka",kwatemiezka 
placówki Golub - Dobrzyń, -Helena Grajkowaka-Kreezmanowa, "Denka",łącz
niczka ko»endyvplseówki oraz Halina Cacanka,*%aga",członkini seapełu sa
nitarnego V/SK Obwodu Brodnica,
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'r̂ lX  dos, V- relacja Hanny i Barbary Dolskich
'• . \ . I

Po aa jęciu powiatu brodnickiego przez NI erce ów /gospodarstwo Kruszyny Szla
checki* zoatęło przyłączone do pobliskich Kruszynek tworząc całość,którą 
aarządzał jednoręki Niemiec Weking,Rodzinę Bułskich zostawili ^iemcy we 
w ła s n y m /i«JVdoinu w Kruszynach.Był or widoczniej sło atrakcyjny dis nich. 
Przez cały okres ofcupacji utrzymywał się ten sam Treuhander, ttei>lng,col 'kfyo /itu*.
b y ł o  bardzo waine ze względu ns poznanie jego charakteru i zwyczajo^Przj
Jeżdżał często do Kruszyn kontrolując pracę ns polach ale przez cały o- 

/ *■ - ' 
kres okupacji nigdy nie wchcdził do domu,Zawsze rozmawiał na podwórzu z
Tfcdeuśzem Bulskim,który znsł dobrze język niVteckif Ze względu na kalec-
twoyaniny Dulskiej,które nie mogła sama się ubreó ani przygotować sobie

/  >»i mętowi posiłków wraz-*nie nadlała się samodzielnie do żadnych prac do-
—x imowych,miejscowe wład2e niemieckie zgodziły się na pobyt w domu jednej z 

córek,3 yłs ona przeinaczona do prscy w ogrodzie i do obsługi chowej mat-
/W wtAłM* R<£w-«. A

ki i pracującego u Niemca o^c^Y.’ rodzinie Dulsk ich zde cyd ow ano fHr młodszaYł © r' c. —
córka B arbsrs będzie kontynuować w Warszawie tajnie naukę,’A sierpniu 13 
40 r,Barbara wyjechała przez "zieloną granicę'’ do rodziny do Warszawy i

W«-rvłCU
przebyweła tam do lata 1912 r.,k±*4y przyjechała do Kruszyn ze swą babcią 
Zofią G*doro3ką,która w głodującej Warszawie czuł3 się bardzo wycieńczona, 
N a jesieni^l942 r.do Warszawy wyjechał a manna Dulska i tam uzyskała w ma-

/W i«J4v<£>#5-‘
ju 1943 r. świadectwo dojrzałości *Eiedy wuj Hanny,u którego mieszkał a/zos
tał aresztowany^ wróciła w czerwcu 194^ r. do rodziców na Pomorze .Obawie 
aioatry nie mogły być oficjalnie w domu,gdy£ jednej groziło wywiezieni? 
na roboty,więc Hanna musiała ukrywać aif przed Niemcami,

Zaraz w pierwszych dniach wojn^ Tulscy udzielili pomocy rodzinie nau
czycielskiej ze Źmijewa,Kierownik tamtejszej szkeły Tadeusz frasilewcki u-
ciekł przed N iemcami dp GG a żona Helena Wasilewska,równie* nauczycielka

ńtr?*- _ j

^  matką 1 dwojgiem dzieci zamieszkałe w Kruszynach o Dulek ich. W dalszych 
lalach okupacji do rodziny Wasilewskich przybyła Jedna oeoba,sio
stra Wasilewskiej,zakonnica Groblewska,któr. uciekła z obozu niemieckiego.
H.fcasilewske zarabiał* n» ~ ~■ - - f -ycl. pracując trochę u polskich gospodarzy,,,ro-
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biąc swetry.Pomagali jej Dulsey.Na H.Waailewskiej' można tyło zawsze poi 
grć,?e żadna wiadomość nie przedostanie się poza obręb domu.Kiedyś ktoś

A J i u i J u M u  * »i
z obcych ludzi zapytał małą Eanusięfż^^odobno u was jeat ciocia#Mala 
Danusia odpowiedziała: "ta nas w domu jest tylko man.a,babcia,Zbyszek i ja 
A w domu powiedziała po ukrywającej się zakonnicy: "Ciociu,chowaj się doi 
brze,bo ja więcej kłamać nie będę” Takie były okupacyjne dzieci,  ̂

Z biegiem miesięcy okupjcji dom Dulskieh stał^się coraz bardziej ośr< 
kiem polskości*W niedziele zbiersła się tu młodzież sąsiedztwa i Brodni*

. Av̂;v<stV-vA>- • > v -V~
eyfjtSmil Tomczyk,młodzież rodziny Malickich/Zygtiunt,Klemens,V.ładka i Ha]

X/ * - X
najz Bobkowa przyjeżdżała rodzina Zumbachów a z nimi kirka Karbowska *

5bL*V\A. jI

bratem,z Brodnicy Gacowie Bogdan i Kalina (o**a£ rodzina Dornków^ola Załus 
ka.Szególnie często byw3ł u Dulskich Stefan Tyczyński,pracujący w Kruszy 
kach u Niemca ‘.ekinga, /Tyczyński ps.^rocb i Domkę ps Szczapa bywali to 
w celach konspiracyjnych -■ &.Z,/ 
tanina .wulskre ze swą m^tką^robiły wszystko,by osoby przebywająca w Krusz;
nach czuły się jak w rodzinie.Wszyscy Polacy ciężko pracowali fizycznie
a spotkania nieżielne były dla nieb na$a&ęKs*ą atrakcją,
ii 8jwiększą troską Janiny Dulskiej * łat~okttpae$4 była wysyłka paczek do 
obozów i głodującej Warszawy*Paczki wysyłana były msssmi.Córki Odwoziły 
je na rowerach na pocztę do Najmowa.Często'też Janina powierzała paczki 
osobom trzecim prosząc o ich wysyłkę.Jako opakowanie służyły woreazki, , 
które wypełniało się mąką,kaszą i grochem.Y.ysyłsło się chleb,w któi»yw za*
piekało się kiełbasę i słoninę.Janins uważała,że aełe*y dzielić się z in-

/. 'US^uśtA;nymi,którzy cierpią głód .Szły. paczki do obozów wojskowychf̂ a 'Vęgry,dla głc
dującej fcarszawy do rodziny i obcych.Na paczkach pisało się częata zmyślo
ny cu nadawców,oy nie zwracać uwagę na zbyt dużą ilość z jednego miejsca*
H t poczcie w Najmowie pracewsłe #iemkf,która chętnie brsłs "prezenty" żyw
nościowe i ais tego nie dziwiłe *ię dużej ilości paczek.Hówrież gościa z 
Brodnicy zaopatrywali sif w Kruszynach w^rzyr?y i’ owoce a w miarę możliwo- 
ści i w inne produkty rolne*

V. '-fczesną wiosną 1944 r.Tadecss Dulski wprowadził do swego domu na kwa~
i/) A I \ J #̂1
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tort Pewnego ^  t0 Mi0nEk * '
jąc o nim żadnych szczegółów^ Rodzina tulskich nadała tali pseudonim Andr^a* -
"Andrzej* ukrywał się prz-ed wszystkimi osobami,które bywały u rodziny Dul 
3kicb .Wiedziała tylko o jego obecności rodzina Wasilewskich,Nieco póź
nią j przebywa! również w Kruszynach na kwaterze v*Uichał",’A tym okresie 
przyjeżdżała często "Swa" a lateir 1944 r, przybyła również ł,Mariaw,która

»
całe dnie pisaxa na ma8zynie„iffa t? prace zabezpieczono osobny pokoik na 
g4*?i^akowa^przybywaIi ̂  domu w Kruszynach,który miał trzy wejścia,-^ 

d, *nrower ach,przeważnie w godzinach wieczornych .Przerzucali rowery przez płot 
i przechodzili do ogrodu,* krótki* czasie po przybyciu w/.ndrze ja1*, J ani na 

• 4 X ^  \ wraz z córkami została 2eprzysiężon? przez niego na Krzyż,który do tej po
ry się z a c h  ot, sł .Otrzymały pseudonimy Janina -Mslino*.vsks,fianna -Iakra,Bar- 
bars * Banka, a majątek Kruszyn>Y*MalindwoH,
He "Kalinach** znajdował? się-tajna kancelaria ,łAndrzejaH;\/3okumenty#formu-
la rz e  r.e ławe do wody osobiste, os obi sta broń przebywających (i&trd^Tzym o

.... . _ J._  : ........ _ ___ _ ^
E iejsęu  przechowywania tych dokumentów pieczątki,niewykorzystane czacpwo
dowody osobiste oraz wiedziała Janina i Hanna.Najczęściej Hanna umie
szczała je ns strychu w kominie w odpowiednim fcabezpieczeniu.Oesianią 1944

' ł 
ne krótki okres oz^su7 dokumenty na polecenie ■"Andrzeja” zost ały zakopane

... przez Janinę i H annę * skrzynce i blaszanej puszce w o,grodzie,fta rWśli
nach,r cył^radioodbiornik nj słuchawki.zasilany z baterii,

To ot)owi Juzków Barbery i Hanny należało przewożenie poczty do punktów
_ X ✓

kontaktowych % Erodnic>„ ^ i-o j

e koacu 81łr»>ni* 1814 r.sjtujcja n i u  się na tył* niebezpiecina/ft-eTzt^ 
»aniehT-7^rtai.»£klt!ffg,l'aena',,l!uuwrirławtB-Brg»nr«,który czfsto bywał na Iśali. 
naah" u A n d rze ja” --SST^że postanowiono n a ’k iik a  dni ulokować "Andrzeja" 

i  "Michała* poza domem, Tadeus* Dulski pasrsre*fcł ukryl^ ićh w stodole mły-

' n ‘ rZ3 ****** n?5 w wąwozie.Gospodarstwo to wraz z ałynem,które na*y-
wsło się Lisa Młyn było oddalone od Px> T._ rn ■1 uszyn pół km.fig,, n ponićęj

e t e i g U  ^  rteSy Jbo4a^ W ; . s
- u  .  i .
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*

przechodziło a U  wpław.Siedzieli ukryci za snopkaaii zboża.Janin* i Swa
nosiły iir, jedzenie oraz pocztę i wiadomości*A w Biły nie, który był nieczy; 

ukryty byi prz^zTadeuŁZs Bul3kiego radioodbiornik. Chodził

on oyirfc ‘•jego cójrtci/słuchać komunikatów do młyna.Taka,sytuecja trwała jhm 
przez kilka dni /.../ .
*Andrzej" po krótkich wyj azdach ̂ a c a ł  często ao^aliny** Kiedyś jasie- 
nią 1344 r# przyjechał w stroju kominiarza tak dobrze uch arakt3ryzowany, 
że domownicy w nierwszej chwfcll go nic poznfli /Było to po śmierci ySi- 
ehałj ’̂ w potyczce z źendarmaffl -*'"̂ 5?/,0st stnisjjBoie -Tarodzenle podocag~ 
okupacj i "Andrzej” i "Swa" apędzili na •Halinach",przebywali tam do cz,a- 
su,kiedy nadszedł, front i walki o Brodnice.

2 chwilą zbaczającego si?,frontń do Kruszyn przybyło bardzo dużo ucie*
1

kiiiierów z Brodnicy,którzy uzyskali u Dulskich schronienie i wźvwienia
_fri i-w i. T w U w  - * ", *

Niestety po wkroczeniu armii radzieckiej’fBt»łi?ki został zabrany ze swago 
podwórza przez żołnierzy armii rsdoieekiej.lięcej do 3omu nie wrócił. *

*  \Wobec niebezpieczna^ sytuacji "andrzej” * "Ewą" schronili się we wsi K8US
♦ /rszyny 00 podziemnego schronu,który był wykopany U gospodarza Fijałkowskie 

go,Była to piwnica,do której zamaskowanym wejściem schodziło gi? z kuchni. 
Miała ona około 10 mtim Sklepienia było podbite belkami i deskami.Był tem
zainstalowany placyk do ogrzewania i gotowania.!' pomieszczeniu tymiprzeby-

Vwały swobounie jedoczesnie 4 osoby* "Andrzej ", "^wa”,franka i Basia
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"  ■ f l * l  a ' 4I Kwatera na "Malinach" - relacja Irany Jagielskie j
**A«g£** 18&2^r.

Idąc czy jadąc z Braćnicy, droga prowadzi wzdłuż Kałownlczego 
jeziora - ale je ai śnią nie byłe ©na zbyt przyjemna,bo błotnista, Naatę-
pnie przechodziło alf małp lasek 1 tui za ni® okazywał aif w bardzo za-

. - *

niedbałym atanie dworek ,który kiedyś muaiał być bardzo ładny*Od drogi 
prowadziła alo^a i ogród zarośnięty krzawmai malin, przypominający ra-
czaj dżunglę.Był to majątajr?ada*szs Dulskiego,Właścicielowi pozwolono

_ v  i
pozostać tai za względu na zły atan domu,który bie odpowiadał Niemcom i 
Tadeusz Dulski pracował w swoim własnym majątku jako dozorca,ponieważ 
własność zoatała oddana ffiemeowi .Połowę parteru zajmowała p,Wasilawska 
z małymi dziećmi i swoją siostrą - zakonnicą.Mąi W^ilawskisj musiał 
uciskać do GG przed Gestapo,Szukali go,ponieważ był przed wojną kierow
nikiem szkoły,

Tadeusz Dulski byt pa,Dołęga1' był dla całaj okolicy alfą i omegą, do- 
niego zwracała się okoliczna ludność po radę i wskazówki,cieszył się -oł» 
braymim autorytetem i zaufaniem.Każdemu radził 1 pomagał tak jak mógł 
najłapiej*Miał fantastycznie zorganizowaną aiatkę alarmową tak ża kiedy 
Gsstapo wyruszało z Brodnicy w taran na rewizję czy ebławy,był natych
miast zaalarmowany* było wystarczająco czasu,by wszystko było w porząd
ku - czago sama b y ł »  świadkiem,» * " s  ̂ /
Z kwatery korzystsli często Rakin,ppłk.Józef Cbylińaki,Stanielaw,mjr Jó- 

> « * zef Gru ss,,Michał kpt „Henryk Gru et za ach ar 9 ja również częato tam przeby
wałam. W  ezasie pobytów^Rekina’na tym taranie,odbywały aif odprawy zwła- 
azcza z "Grochem" - Stefan^Tyczyńaki\oraz z "Benem",kpt.Tadeuszsm Fiu- 
towakim. Ja poznałam rodzinę Dulakich późno,bo dopiaro w lipcu 1944 r „  
po mojaj ucieczce przed Gastapo z domu,z Torunia,,W owych ezaaaeh,kiedy \ 
będąc jaazczs młode trzeba było iść w świat i każdy dom a częato stodoła 
czy dworzec był^moim dachem nad głową,przyjaźń i serdeczność, z jską spot 
kałam się na "Halinach*, jak zreaztą i w innych domaab,były dużą pomocą i

/ . s \ ’ V

dziaiaj po tylu latach wspominam tych wszystkich ludzi z olbrzymią wdzię
cznością i serdecznością,a przyjaźń zawarta wówczae przetrwała do dni dzi-
aiejazycb,Patrząc z odległości lat prawie 40 i po tylu doświadczeniach 

życiowych,dopiero można docenić odwagę,bohaterstwo 1 wialkia niebozpie-
18



s r  •
czeństwo, na które aif narażali,bo aa itsams&stmm Malinach nie tylko że 
kwaterowali ladzie ścigani przez Gastapo,ale byle przechowywana bretó i' 
ta nie raz w większych ilościach^} o czasu przeransportowania jej dalejJ 
byle {przechowywane archiwum szefa sztabu FT*KPemorza,było radio,którego 
Polakom nie walno byle mieć*Rećio było na bateria i afcuwulat©r,p©nieważ

■ A'?'-
>tam nie była przeprowadzona elektryczność,więc tfiemrcyynie podejrzewali i 

Będzina Dulakich to Tadeusz pa .Dołęga, tona jego Janina,osoba bardzo 
schorowana,ręce i nogi miałs przez cfrorobę^wykrzywiane do tego atopnla, 
ie sama nie mogłą się mbrać ani uczeaać,musiały to robić córki,% tym tak 
słabym fizycznie człowieku odwagi byłe jak u siłacza.Kiedy byli w Brodni 
aresztowani w styczniu 1945 r„ dr *lwatowski,Halina Gscówna,Władysława 
Zieleniewska,Lidia Zakrzewska i inni, p.Janina wsiadła na wózek i poje
chała do Brodnicy « aamą paszczę Iwa.U dr ^iwatowslriegb urzędowało Geat* 
po,a ona pod 'pretekstem,io potrzebuje pomocy lekarskiej poszła tan,Ja po* 
przedniego dnia wyszłam do Brodnicy i nocowałam u J.Schmićtowej,a późnią, 
miałam tam obaerwować p.Janinę.Me tylko te dowiedziała się od aamych Ge<

*
atapowców przyczyny aresztowania ale jeszcze pomogli jej dojść dc wózka t 
skrzyczeli chłepca#który ją zawiózł,że zbyt wola® jej pomagał.A przecież 
to był styczeń i śnieg po kolane.Kto mógł podejrzewać,ie ts schorowana kc
s ’ . »' —  s.
bieta-kaleka wykonuje polecenie konspiracyjns«Stsmtąd udała si§ do danty-

u • ,
sty,gdzia pracowała jako aaystentka %ala,od niej dowiedziała się dalazych
azczegółów.Po powrocie trzeba było widzieć,jak była szczęśliwa,źe plamców

- „ -> \ -r ' i ■ . wyprowadziła w pole,
matka jej,p.Zofia Gadomska,miała wówczas *72 lata, jej patriotyzm graniczył 
z fanatyzmem.Zakdrośclła nam młodszym,atarała się robić dla nas wszystko, 
co mogła,uważała że nawet taka rzecz jak pocerowanie pończpch czy prania 
bielizny czy nawet zrobienie ulubionej potrawy dla kogoś to już dawało je 
satysfakcję.* ptóaziarnlku czy ll.top.Hzie 1944 r.z Kypina przytranapoz* i 
t«ali pewna ilość pistoletów 1 -manie,11,trz.b. było to „stawi* flo 8.10-

M * 40 T^ Vs miale iii ćclej <5o Graba 1 Lsaalllał-a-
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dzaliśmy sit Jak najlepiej to odstawianie było mowy o zabraniu wszyst 
kiego prasa* jedną osobę .Babci Gadomskiej a ż oczy się zaśmiały,powiedzi 
łjt,fte ona pojadzie *a mną,je *** Jait0 chorą babcię odwieźć do azpi 
la i tu Babcia wszystko obmyŚliła.Obwiązała aię grubą linką,do tego 
przymocowało się pistolety,Babcia zarzuciła na siebie obszerną peleryn 
resztę pistoletów i amunicję ja miałam w torbie,Siadłyśmy w Erutynach < 
do przedziału I klasyft«n gazie było sporo oficerów niemieckich i oczoi 
nie wierzyłam,bo Babcia,która ziała taką nienawiści% do Niemców,zaczęł, 
s nimi rozmowę i na temat literatury,Goethe i Schiller nie schodzili 
jej z ust,jej maniery i uśmieli były wprost czarujące,Szwaby pomagali , 
jej«-?o opuazczeniu pociągu aż uszom nie wierzyłam,bo pierwsze słowa 
Babei były ‘̂ iacb ich azlag trafi", a tego nigdy przedtem u nie j nie 
słyszałam, - Innym razem zawiozłyśmy broń do Bydgoszczy do Jakubów ,dw? 
tygodnie później znowu siałyśmy jechać,^ a^pawroci* Babcia zaczęła się 
niecierpliwić^kiedy znowu broń przyjdzie*
A Hanka Dulska psi,Iskra I nikogo tak nie pasował pseudonim jak do m  

niej.Ukrywała się w domu,bo była meldowana w Warszawie,tak że w Chwilac 
niebezpiecznych tei musiała znikać.
Za moim drugim pobytem w sierpniu na Malinach,kiedy musiałam pilotować
uFalę* Irojańczyka do Bydgoszczy,siedzieliśmy przy śniadaniu,kiedy Rekin

' \ ta powiedział,ie przydał by mi- aifc rower, wobec stałych wyjazdów,Rower nie
było łatwo zdobyć,były na wagę złota,Rozmawialiśmy na ten temat,Hsnka
mueiaia iść do Brodnicy a je miałam po ©biedzie wyjeehać.Godzinę późnie*
Hanka wróciła zadyszana i mówi,£e w malinach jest rower dla Swy,Nikt cii
wiedział,o co jej chodzi.Rekin i Dołęga wyszli do ogrodu i rzeczywiście

/
stał tam rower.TŃazysoy opadli Hankę,skąd się wziął,Hanka cała w pąsach 
zaczęła stękaćtie przecież kak*x^w±sbbEbtix Swa potrzebuje i Rekin tak 
powiedz!ał,zaczęła kręcić,wreszcie p.Janina wzięła ją w obroty,wówczas 
się okazało,ie kiedy Hanka była w Brodnicy,przed sklap zajechał NiemieC; 
zostawił rower i wszedł do środka,wówczas H«kkp nie wiele myśląc wsiadła 
*a rower * M t Ą H k  .lodł. b yi0
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zraz pojechałam do 'Bydgoszczy,gdzie mi go wymieniki na inny,
,  '

Było to też pod koniec października,^siedzieliśmy przy kolacji,kiedy
*

wpadł Feluś i tylko powiedział,że Gestapo przeprowadza rewizje i są ju? 
w młynie w Bródnie.Dołęga wstał,kazał mnie i Kance iść ze sobą,Basia i 
B abcia zabrały się od razu do sprzątania nieskończonej kolacji.Było tf 
taić sprawnie robione>by w razia czego nie było śladu,że ktaś był w domt 
paza domownikami.Zaprowadził na* nad jezioro do staregż rcłyna,gdzie by
ła przygotowana kryjówka tak urz%3sona,że kto nie wiedział o ^ m ,  nawet 
nie mógł sif domyśleć,że tam jest właz do meliny.Kazał nam się nie ru« 
azać,dopóki on lub Baaia nie przyjdą po nqa#Całą noc przesiedziałjrśmy

jĄitrA

nadsłuchując jak we wai pay szczekały.Lopie^ejranem przyszedł Dołęga* %’ 
Okazało sif te Gestapo szukała apadocbroniarzy rosyjskich,w nocy trzy 
razy byli na Malinach. ...
Po aresztowaniach^, w stycznia 1945 r.Gestapo szalało,wówczas p.Janina z& 
rządziła, żebyśmy trzy, Hanka, Basi a i ja oraz Rekin, który wówczas tam przji 
bywał poszli da "Abrahama"jktóry miał podziemną kryjówkę^Dołęga miał \ 
apać w czworakach,bo przecież gdyby nawet Gestapo wpadło,to dwie kobie-i 
ty,jedna już starsza /a Babcia jak trzeba była ta potrafiła udawać bard* 
niedołężną/ i ona kaleka nie będą budziły podejrzenia.Nigdy w czasie ma-s 
ich tam pobytów ale widsiałam lęku,strachu czy wahania się.Kiedy Hiemcy 
już się wycofywali,często zajeżdżali na motocyklaeb,coprawda najazęście/ 
pytając ś drogę,ale nigdy nie byłe wiadomo,do czego są zdolni ...
Dołęga poza swoją pracą konspiracyjną organizował wśród okolicznych go*i 
podarzy atsłą pomoc żywnościową dla rodzin aresztowanych,starał się,by
tam gdzie zwłaszczs były dzieci,była stale pomoc i żywność dostarczana./ . . # *
V tej dziedzinie Jego głównym pomocnikiem był .Abraham Vstanisław Fijał
kowski i jego rodzina/1 bił on pó kryjomu świnie,kury i dostarczał bez
interesownie tnie biorąc jednego grosza za to.

Ha terenl. <J,i*ł»lno*cl Do»egi tct *p8dli na ten . .  pcy.ł ia* .
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w r o s ła w iu :  kłady zdechła Świnia jednemu g < j# p o d « r * « w lf t o  nazwał wetary
narza,ten»u wystawił zsźyladc*ania i biedna świni# sdycbała Itilka r«- 
zyfbo ją aobi* atale przekazywali dalej*tet ża 8tan poaiadanie ais 
zgadzał /•••/

V, dalszym ciągu relatorks wspomina? jak odbyło się przyjęcia transzę# IZ
portu 'broni\tf Grajkowskich w Golubiu: -

Matka-wdówa-mieszkała razem z córką Heleną i wnuazką, 3-letnią Klżu-
nią oraz aynem Janem '♦Tadkiem”„Mg/ś Heleny był przymusowo wcielony do
wojska niemieckiego. Ta atw^gza już opracowana kobieta nigdy nie okaza-
ła najmniejszego lęku czy strachu,Całe jej życie to była ciężka walka 

LX£l łrUUi** /Wv̂ u ,
o byl^Syn jej całkowicie oddany pracy konspiracyjnej był pomocnikiem ke 
miniarskim.il domu Grajkowskich odbywały się odprawy. Często w czasie 
awega pobytu ma tym terenie Rekin miał spotkania w tym domu z Tomaszem, 
$bikiam z Torunia i innymi,Była u nieb 3krzynk9 pocztowaegdzia przyjeż
dżała Kajtek z Torunia z pocztą od Żbika, Kiedy przyjechałam z p,Gadom8i 
aką z Kruszyn z bronią do Grajkowskich,poniważ to nie był pierwszy raz 
ża przyjechałam z tym towarem,więc od razu powiedziałam,co przywiozły- 
śmy» P.Grajkowska przyniosła kosz na drzewo#ułoźyło broń,przykryła drze-

- wero i postawiła w kuchni mówiąc co nie jest bardzo ukryte, najto Gestapo 
nie zwraca uwagi. Kiedyś przyjechałam do nich rowerem cała zmoczona z 

“ 3ydgoszczy,od rezu prędko dała mi 3woje ubranie#bo nic innego nie »ia~v '• . 
łam do zmiany, U nich przez krótki czss ukrywał się Rekin - niesamowicie 
gościnna,Dzieci wychowała w duchu głębokiego patriotyzmu,Córka Helena 
była także kurierką do Torunia i Kowalewa,Zwykle zabierana ze sobą małą 
Slźunię,dziecko miało albo lub nogę zabandażowaną a tam ukrytą pocz'

i~ i ir

Relatorka f^a^e w dalszym ciągu!nieco danych o poległych bohaterkach 
brodni^i<^^ł|d^s^aj^e^Zieleniewskiej/IMCFiii Zakrżeaslrie^ Orp̂ cś-. ** 

"Darninę” poznałam w czerwcu 1944 kr, W czasie moich przyjazdów do 
3roanicy często u niej mieszka2aci0V.iem,że była bliską współpracowniczką
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Ben® i B łuszczą,Tak ona jak i Orchidea pracowały z całym poświęcenie 
Znał je obie płk Chyliński i d?rzvł je pełnym zaufaniem.''Darninę'’ pr* 
wojną była czynną d*iałaczką“?^KVna terenie Broćnicy*ft czasie wojny 
była komendantką WSK, W mieszkaniu jej odbywały się odprawy jak równi< 
udziel&ła kwater,Zawsze spokojna i opanowana*swoim podejściem do mło
dzieży potrafiłe ze sw ę^ch dawnych wychowanek stworzyć całą eki?ę łą
czniczek i kurierek,Jej najbliższa współpracowniczką i zastępczynią 
była vOrciicea^ ©rsz eiostrę^of isj^Damina i jej siostra Marta org« 
nizowały pomoc dle rodzin aresztlowanych,W czasie aresztowania Bena Dar 
nina,korzystając z tego że przyjaźbiła się z żoną Bena potrafiła do~ r 
trzeć do przebywającego jeszcze w więzieniu w Brodnicy Btna,uzyskać ou 
niego wiadomości jak równie4 ostrzec innych,Kiedy trzeba było coś załs 
twdć,nie zawaaała sia nawet iść pieszo wiele kilometrówtwyzna«ał£ 2«-

A
sadą,że rozkaz musi być wykonany.
Często w czasie aoich przyjazdów u niej kwaterowałam^8*626 spotykałam 
się z serdecznością i przyjaznyir podejściem mimo różnicy wieku#Kiedy 
został aresztowany^KesseljCarnina. ximo że też była zagrożona nie zawa- 
hcła się przed posyłanietr^awoicłi ludzi l/a nawet sama podstępem dotarła 
do Kessls,skąd uzyskała wiadomości,Na początku września 1944 r, byłam 
u niej,kiedy Gestapo zrobiło obławę*’’; ostatniej chwili się o tym dowie
działa tak ie nie było czasu nigdzie uciekać,V korytarzu do wejścia do
jej mieskanie stała stara szaf a .Otwórz 7. ła do niej drzw*,mrie kazał* 
tam wejść i (jeepowi“działa,żeby® nie ważyła się oddychać,Drzwi od sza
fy zostawiła otwarte,I kiedy Gestapo się zjawiło,udając że zamyka drzwi 
od szafy porieSriełe do Gestapowców,że jej siostra jest taka zapominal
ska,że nigdy tych drzwi nie zamyka a wiesza tam stare płaszcze,Drżał.sBi, 
żeby nie zaglądnęli a Darnina tak manewrowała,że niby zamek się popsuł.

gestapowcy jej powiedzieli żeby sobie nowy zamek kupiła 9 oni chcą 
zobaczyć mieEzka;iie,??4w*'t iiie zajrzeli do środka szafy.
 ̂ Darnina była duszą całej pracy konspiracyjnej na ^ t S t t i ^ j t j " ^  

waga nie znała, granic.!'» niej była przy«oźona|/z tiypina i tam przaehoaiy-
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wana et do^dalszego transpertu, / *,0 /

Cała rodzin^^rcMdei^fGy?^ związana z pracą konspiracyjną,Orchide 
była zastępczynią^!'arniny", dawną jej wychowanką z PfcK^iie tylko praco
wała jako łączniczka Darniny i Bluszcza0kająe jakieś kontakty w urzędj 
stirsła się o fałszywe legitymację i przepustki urlopowe * Sana pracow* 
łj5 w sklepie z papierem do zacieśnienia okien.% d a m  jej każdy znalazł 
kwstererczęst3 zatrzymywał się u nicn na noc Kekin,kiedy wiał odprawy 
w Brodnicy,W czasi*„zjazdu sztabu Komendy Okręgu w związku z pobytem 
ns tym terenie,rFali Orchidea zorganizowała kwatery u siebie i wśród 
znajomych dla wszystkich przyjezdnych.Poza tym Orchides utrzymywała koi 
takt\/przez jokąś swoją znajomą,która pracowała ^obozie dla Jońców ar>- 
gielefcich,Odbierała ze schowanego u ̂ Darniny radia wiadomości BBC,które 
były tłumaczone na język angielski i przemycane do obozu* Później przy 
wybitnej pomocy Orchidei przemycono do obozu części radiowe i jeńcy sa
mi zmontowali sobie odbiornik,Pomagano też In w ucieczce,zaopatrując w 
ubr-nie i dokumenty /..* /
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ilko&ClHdt,
Nać ostatni®i tygodnia*! izisjów brodnickiego inspektoratu A K zacią- 
żyło tra&iczaie • Już w obliczu nadchodzącego frontu - uwi§zlenie 
prze* gestapo kilkudziesięciu żołnierzymężezyzn i przeszło dwadzieś
cia żołnierzy-kobiet, ^ówczse ta Janina Dulska "Malinowska*, kalek*, 
została wysiane to Sl»<?nicy oaletn uzyskania dis kontrwywinda szpzegó- 
ł o wy da iafomacji a przyczynie aresztowań i ich zasięgu.
Okazało si#,że na skutek akcji Je*dkou»sndo, Jednostki trapiącej par
tyzantów nsstąpiło dnia 29 grudnia ftSSft 1944 r, wykrycia trzech desan
towców, którzy znaleźli owoc u mieszkańców podbrodnickiej wsi Pokrzy- 
aowo. Desantowcy ci należeli da grupy r o zpoznawess o-dywersyjnej, zrzu
canej 7 września i 10 peżdzśernika 1944 r, przez dowództwa II Frontu 
a iałoruakiego Aswii Radzieckiej.w rejen pobliskiego Bryńska, Zginęli 
w walce, 1 odwet za udzielenie i* powocy Niemcy rozstrzelali 30 grudnia 
16 mieszkańców wal Pekrzydowo i akowców brodnickich Marię i Rossan* Kar* 
bowskich,którzy przyjechali dla udzielenia ponooy medycznej desantowcy 

U czaaie rewizji przeprowadzonej we wszystkich gospodarstwach Jekr^ 
dowa, Jagdkoamando odkryło duży *a£azyn leków i aprzętu nedyoznege w 
gospodarstwie B-eekerdw. Magazyn at ano wił część przgotowywanego na "Akct 
B orze* azpitala palowego A K  i zorganizowanego przez zespół sanitarny
Wojskowej Służby Kobiet _/*SŁ/ inspektoratu Brodnica, o kryptoni»że »PC&

Ji•którego Uczestniczkąbyła Stefania Bekterćwna* % czaaie rewizji znale
ziono recepty wypiaene in blanco dla zakupu lekarstw przez azefa eani-natychBla3t wezwane ^
tar nago Inspektoratu,Nikodema ’£iwat owakiego. Sprawę prżsjęło^gestapo 
N aatąpiło bsdsnie całej służby zdrowia Brodnicy,co przy pomocy miejs
cowych agentów gestapo doprowadziło do masowych aresztowań.
% więzieniu została okrutnie zamerlowrahTiftiloząee bohatersko teładyałwa
Zieleniewska "Darnina",szef tojskowej Służby Kobiet,o której wspomina 
drugo z przytoczonych relacji.Kllkudziesięciu więźniów,w tyiE kilkenaści 
kobiet zginęło w czaaie ewakuacji więzieni a,drogą przez Bydgoezcz,gSzi<* 
chyhs w lasach nakieftsgich rozstrzelanych.Nie wykryto ich grobów mimo 
poszukiwań Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich,
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Bardzo dogodną kwaterą szefa sztabu,zarazem"1niuro"sztabu i miejsce odpraw 
dla członków ścisłego sztabu okręgu stanowiło w okresie 1944 gospodarstwo

s, łTadeusza Dulskiego /szefa wydziału polnego K.Ojpśfalifnowski/zamordowanegD
w 1945 roku/ w Kruszynach Szlacheckich w lasach nad jeziorem Bachotek.
W wygodnie urządzonym bunkrze pod’, stodołą mieściły się wlrrszjat xxKf "Pio
tra",skąd przez ukryte okieneczko mógł patrzeć na sąsiednie gospodarstwo 
Niemca treuha"ndera,warsztat zaopatrzony w maszynę do pisania i radio.
Do "Malinówki" docierały odgórnie dwie kurierki "Ewa" i "Teresa" oraz 
sekretarka Podokręgu toruńskiego "Maria"."Piotr" miał do dyspozycji dwie 
łączniczki-kurierki Barbarę i Dulskie,córki gospodyni "Malinowską
Szefem kancelarii i archiwistką była Zofia Gadomska V**, matka "Malinows
kiej",'!^ "Piotr" przebywał aż do wejścia Armii Czerwonej,
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], K .AT. iRA NA MALINACH. -nODSHWr 3XJLSKftab KRTTS2TOT KCnCO-M U U m T ; gju.
Idąc czy jadać z Brodnicy,droga prowadzi wzdluz malowniczego jeziora,,ę^esienia 

nie byla*7zbyt przyjemna bo blotnista^lftastepnie przechodziło sie mały lasek i tuz za Hi 
nim ukazywał sie w bardzo zaniedbanym sianie dworek,który kiedyś musiał byc bardzo 
ladny>$d drogi prowadziła aleja i ogrod zarosiniety krzewami malin^przypominający 
raczej dżunglę.Byl to majatek Tadeusza Dulskiego^wlascicielowi pozwolono pozostać 
tam ze względu na zły stan domu,który nie odpowiadał Niemcom i Tadeusz Dulski pra
cował w swoim własnym majatku jako dozorca,ponigwaz^wlasnosc została oddana Niemcowi. 
PoHrowe parteru zajmowała p.Wasilewska z małym oraz ukrywajaca sie
jej siostra - zakonnica.Maz/jj^i musiał uciekac do przed Gestapo,szukali go,ponieważ 
byl przed wojna kierownikiem szkoły.
Tadeusz Dulski ps.Dotff^ga - byl dla całej okolicy alfa i omega,do niego zwracała sie 
okoliczna ludność po rade i wskazówki,cieszył sie olbrzymim autorytetem i zaufaniem. 
Każdemu radził i pomagał tak jak mogl najlepiej.Mial fantastycznie zorganizowana 
siatkę alarmowa,tak ze kiedy Gestapo wyruszało z Brodnicy w teren na rewizje czy 
obławy,byl natychmiast alarmowanylbylo wystarczajaco czasu ,by wszystko było w porząd
ku, czego sama byłam świadkiem.
Z kwatery korzystali^czesto Rekin ppłk.J.Chyliński,Stanislaw-k$£.J.Gruss,Michal- 
kpt.H.Gru*tzmacher;ja ̂ często tam przebywałam.W czasie pobytow Rekina na tym terenie, 
odbywały sie odprawy zwłaszcza z sGrochem-Stefan Tyczyński,ora& Benem-kpt.T.Fiutowski* 
A a  pozjaalam Rodzinę Dulskich pozno,bo dopiero w lipcu 1944 r,po mojej ucieczce f * ^  

domu,ale ^owych czasach,kiedy bedac jeszcze młoda trzeba było isc w świat i każdy 
dom a często stodoła czy dworzee byl moim dachem nad głowa,przyjazn i serdecznosc , 
z jaka spotkałam sie "na Malinach",jak zresztą i w innych domach były duza pomocą 
i dzisiaj po tylu latach wspominam tych wszystkich ludzi z olbrzymia wdzięcznością 
i seraecznoscia,a przyjazn zawarta wówczas przetrwała do dni dzisiejszych*.
Patrzac z odległości lat prawie 40 i po tylu doświadczeniach zyciowych,dopiero można 
docenic odwage ,bohaterstwo i wielkie niebezpieczeństwo ,na które sie narażali, 
bo na "Malinach" nie tylko ze kwaterowali ludzie ścigani, przez Gestapo,ale była 
przechowywana brtfn i to nieraz w większych ilosciachj do czasu przetransportowania 
jej dalejJbylo przechowywane archiwum szefa sztabu KO Pomorze,było radio,ktorego 
polakom nie wolno było miec.Radio było na baterie i akumulator,ponieważ tam nie 
była przeprowadzona elektrycjiposc,wiec Niemcy nie podejrzewali ich.
Rodzina Dulskich to Tadeusz ps.Dolega,zoaa jegoax Janina,osoba bardzo schorowana 
rece i nogi miała przez chorobę powykrzywiane do tego stopnia ze sama nie mogła sie 
ubrać ani uczasac,musiały to robie córki*w tym tak słabym fizycznie człowieku odwagi 
było jak u siłacza.Kiedy b yłgf w Brodnicy aresztowania w styczniu 45 r.p.dr ffiwatowski 
Halina GaBfecowna,Wl.Zieleniewska,Lidia Zakrzewska i inni,p.Janina wsiadła na wózek 
i pojechała do Brodnicy w sama paszcze lwa.U dr.Wiwatowakiego urzędowało Gestapo, 
a^-pna pod pretekstem,ze potrzebuje pomocy lekarskiej poszła tam.Ja poprzedniego dnia 
V  izlam do Brodnicy i nocowałam u J. Schmidt owe j_> a_£ia&»iej mialamWbsefwówacf^sp. Janinę , 
Nie tylko,ze dowiedziała sie od samych Gestapowców przyczyny aresztowania ale jeszcze 
pomogli jej dojsc do wózka i słi-s,, c z e l i  chłopca ktorfe ja zawiózł,ze zbyt wolno jej 
pomagal,'a przeciez to byl styczeń i śnieg po kolana.Kto mogl podejrzewać,ze ta schoro 
wana kobieta-kaleka może prowadzić prace konspiracyjna.Stamtad udała sie do dantys.ty, 
gazie pracowała jako asystentka Wala,od niej dowiedziała sie dalszych szczegółów, 
po powrocie trzeba było widzieć jak była szczesliwa,ze Niemców wyprowadziła, w pole. 
Matka jej p.Zofia Gadomska,miała wówczas 72 lata,jej patriotyzm graniczył z -fanatyzmem 

(f Zazdrościła nam młodszym,starała sie robie"dla nas wszystko co mogła,uważała ze nawet 
^ taka rzecz jak pocerowanie pończoch czy ^pranie bielizny czy nawet zrobienie ulubio- 
I nej potrawy dla kogoś to juz dawało jej satysfakcje.W październiku czy listopadzie

1944 r. z Rypina przytransportowali pewna ilosc px ^etow i amunicji ,trzeba było 
to odstawie do Golubia do Tadka (Jan Grajewski)skad miało isc dalej do Graba i Danaj y  
Naradzaliśmy sie jak najlepiej to odstawie,nie było mowy o zabraniu wszystkiego 
przez jedna osobe^ Babci Gadomskiej az oczy sie zaśmiały,powiedziała,ze ona pojedzie 
ze rana,ja ją mam jako chorą babcię odwieźć do szpitala^i^tu’ Babcia wszystko obmyśliła. 
Obwiazala sie gruba linka}do tego przymocowało sie pistolety,babcia zarzuciła na siebiti 
obszerna pelerynejreszte pistoletow i amunicji ja miałam w torbie,Siadłyśmy w Druży
nach do przedziału I-ej klasy,tam gdzie było sporo oficerow niemieckich i oczom nie 
wierzyłam,bo Babcia,ktora ziała taka nienawiscia do Niemców,zaczęła z nimi rozmowę, 
i na temat literatury,Geothe i Schiller nie schodzili jej z ust,jej manier^ ± uśmiech 
były wprost czarujace,Szwaby pomagali jej.Po opuszczeniu pociągu az uszom nie wierzy- 
lam}bo pierwsze słowa Babci Niech ich szlak traf i",a tego nigdy przed tem
u niej nie słyszałam. ^ t c A l U J U  cJLo fhk
CSU>
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W dwa tygodnie później znowu musialysmy jechac,po powrocie Babcia zaczęła sie niecier
pliwie,kiedy znowu bron przyjdzie.
.Hanka Dulska ps.Iskra^-do nikogo tak nie pasował pseudonim jak do niej.Ukrywała sie 
w domu,bo była meldowana w Warszawie,tak ze w chwilach niebezpiecznych tez musiała 
znikać. T̂iT Vć*j(łyA*^-— *
Za moim drugim pobytem na LalinacK^kiedy musiałam pilotować Fale-Tre-ja-ncgyka do Bydgo
szczy,siedzieliśmy przy śniadaniu kiedy Rekin powiedział,ze przydał by mi sie {rower, 
wobec stałych ^jazdćśtyj^ower nie było łatwo zdobyć,były na wage złota.Rozmawialiśmy 
na ten temat.Hanka musiała isc u.o Brodnicy,a^ ja miałam po obiedzie wyjechac.Godzinę 
później nanka wróciła zadyszana,i mowi,ze w glinach jest rower dla Swy.Nikt nie 
wiedział o co jej chodzi,Rekin i Dolega wyszli do ogrodu i rzeczywiście stal tam rower 
Wszyscy opadli Hanke skad sie wzial.Hanka cala w ponsach zaczęła stekac,ze przeciez __ 
Swa potrzebuje i Rekin tak powiedział,zaczęła krecic,wreszcie p. Janina wzięła ja w obr^i 
wówczas sie okazało,ze kiedy Hanka była w Bradnicy,przed sklep zajechał iomieć f
zost wił roweii<»wszedl do środka,wówczas Hanka nie wiele myslac wsiadła na rower 
i prz;, jechała* 6".cazalo sie ,ze w rowerze siodło było luźne. Ja z ara;', pojechałam lo 
Bydgoszczy gdzie ii ./y.nienili aa imur.
Było to t s z pod koniec pazaziernika,siedzieliśmy przy kolacji,kiedy wpadł #elus i tylkO 
powiedział,ze Gestapo przeprowadza rewizje i sa juz w młynie na Bródnie.Dolega wstał 
kazał mnie i Hance isc ze soba,Basia i Babcia zabrały sie odrazu do sprzatania nie- 
5̂ 'onczonej kolacji,b^ 10 to tak sprawnie robione,by w razie czego nie było siadu,ze 
koos byl w domu poza domownikami.Naprowadził nas nad jezioro do starego młyna,gdzie 
była przygotowana kryjówka,tak urządzoną,ze kto nie wiedział o tym nawet nie mogl sie 
domyślić,ze tam jest wlaz do meliny.Kazał nam sie nie ruszać dopoki on lub Basia nie 
przyjdą po nas.Cala noc przesiedziałyśmy,nadsluchujac jak we wsi psy szczekały,dopiero 
ranem przyszedł Dolega,okazało sie ze Gestapo szukało spadochroniarzy rosyjskich, 
w nocy t n y  razy byli na Malinach.Natomiast w listopadzie,zdazylysmy tylko uciec 
4J-budynki“'gospodarskie. ^

Po aresztowaniach w styczniu^estapo szalało,wówczas p.Janina zarzadzila,żebyśmy 
my trzy Hanka,Basia i ja oraz Rekin,który wówczas tam przebywał poszli do Abrahama, 
który mial pod^j.emna kryjówkę,Dolega mial spac w czworakach,bo przeciez gdyby nawet 
Gestapo wpadło to dwie kobiety,jeana juz łtetbeia jak trzeba było to potrafiła
udav/ac bardzo niedolezna^i ona kaleka nie beda budziły podejrzenia u Gestapowcow.
Nigdy w czasie moich tam pobytow nie widziała" l^ku,strachu czy wa^hania sie.

Kiedy Niemcy juz sil'i' cofali, często zajezdzali na motocyklach, coprawda najczesciej 
pytajac o drogę,ale nigdy nie było wiadomo do czego sa zdolni w chwili kieski.
Obie panie ,Janina i p.Zofia wychodziły do Niemców,bo uważały ze jest mniejsze prawdo
podobieństwo ,~Z$ be^a wywierać swoja zemste na 2 starych kobietach,predzej by cos 
złego mogło spotkać kogoś młodszego lub mezczyzne.Przez cały czas okazały bardzo 
/''zo męstwa.

Dolega poza swoja praca konspiracyjna organizował wsrod okolicznych gospodarzy 
stała pomoc żywnościowa dla rodzin aresztowanych,starał sie ai by tam gdzie zwłaszcza 
były dzieci była stale pomoc i zywnosc dostarczana.W tej dziedzinie jego głównym 
pomocnikiem byl Abraham ( Stanisław Fijałkowski i jego rodzina),bil pokryjomu świnie, 
kury,i dostarczał bezinteresownie nie biorąc jednego grosza za to.

Na terenie obszaru działalności Dolegi tez wpadli na ten sam pomysł jak w Inowro- 
clawiu^kiedy zdechła swinia jednemu gospodarzowi to wezwał weterynarza,ten mu wysta
wił zaświadczenie,i biedna swinia zdychała kilka razy bo ja sobie stale przekazywali, 
dalej tak ze stan posiadania sie zgadzał.

iWiecej danych na temat ‘iodziny Dulskich mogl by udzielić ppłk.Chyliński.

A/ j KL&a j  ć J / £  ILiL

c O d u t. 1 l / f O M  . ,,
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DULSKI ALOJZf TADEUSZ (1891 “ 1945) pseudonim "Dołęga"

Życiorys przedwojenny

urodził się dnia 15 czerwca 1891 roku w Kobyłowłokach 
powiat Trembowla z ojca Józefa Dulskiego i Wiktorii z Knoppów.
W rodzinie tej było siermioro dzieci, matka zmarła w 2 lata 
po urodzeniu najmłodszego syna. Alojzy Tadeusz Dulski rozpo
czął naukę w szkole ludowej w Skale a następnie uczęszczał do
V gimnazjum we Lwowie. W 1909 roicu rozpoczął nauką w Krajowej 
Wyższej Szkole Rolniczej w Horodence, którą ukończył 7-VI.1911 r. 
z wynikiem bardzo dobrym. Od 1.VII. 1911 roku do I wojny światowej 
pracował w majątku Laskowice koło Trembowli.

W 1914 roku z chwilą wybuchu I wojny światowej został wcielony 
do wojennej marynarki austriackiej i służył na okręcie"Viribus 
Unitis" do końca wojny. W 1918 roicu wrócił do Lwowa i włączył się 
w akcję obrony Lwowa przed Ukraińcami, Zaci^gn^ł się w szeregi 
armii polskiej. Służył w formacji 38 p.p. od 6.XI.1918 do 30 .VIII. 
1919. Walczył we Lwowie na odcinku III "Bem" od 6.XI. 1918 
i a  do 18.XI. 1918 r,, w którym to dniu został
ciężko ranny w głowę. Kula trafiła go w usta i wyszła koło lewego 
ucha uszkadzając szczęki i uzębienie. Przez kilka miesięcy przeby
wał w szpitalu we Lwowie. Za okres walki w obronie Lwowa uzyskał 
odznaczenia: Krzyż Obrony Lwowa, Medal Niepodległości*

W 1920 roku wrócił do pracy w rolnictwie obejmując posadę 
zastępcy administratora dóbr ks. Czartoryskich Osmolice w powiecie 
garwolińskim i Gułów w powiecie łukowicim. 0 1.IV. 1924 roicu do
1.I«1924roku był zarządzającym folwai^Kiem Krasne w powiecie 
ciechanowskim ks. Czartoryskich. 1.VII.1922 r. ożenił się z Janiną 
Gadomską córką dzierzawcy folwarku Helemowo. Po śmierci teścia ♦ *
Romualda Gadomskiego obiął dzierżawę Helenowa.
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2 $
W 1923 roku w rodzinie Dulskich urodziła się córka Hanna 

a w 1-925 roku córka Barbara.
Od 1.X.1929 r. Alojzy Dulski zdał dzierżawę Helenowo i kupił 

własne gospodarstwo rolne Kruszyny Szlacheckie w powiecie brod
nickim na Pomorzu. W Kruszynach gospodarował samodzielnie 
do II wojny światowej .t„j» do września 1939 rorn.
Był prezesem Kółka Rolniczego gminy. Bobrowo, do której należały 
Kruszyny Szlacheckie,

Krzyż Obrony Lwowa -
Medal Niepodległości CAń) /io^v-
Yirtuti Military V kl. - Biuro

O d z n a c z ę  ' nią Alojzego, Tad

P.S. Alojzy Tadeusz Dulski został aresztowany przez frontowe 
wojsko armii radzieckiej i wywieziny do obozu pracy pod 
Tułą. Zmarł mię$y 18 a 25 marca 1945 roku w tym obozie 
na tyfus ( Według relacji Zygmunta Ryńskiego - współuczest 
nika obozu, zamieszkałego w Skarlinie, p-ta Skarlin, pow.

,
Lubawa. List do rodziny Dulskich po powrocie z obozu 
16.IX.1947 roku/

Alojzego, Tadeusza Dulskiego

Biuro historyczne A.K. w Londynie 
l.dz. 225/1 z dn, 1,1.1945 roku.

ww-oJa źM -

Złoty Krzyz Zasługi 
z mieczami
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DULSKI Alojzy Tadeusz - ps ."Smuga*', "Dołęga*(?3§1-1945) * 
ralnik, azef Wydziału I Organizacyjnego, referatu rolnictwa
i zaopatrzenia w sztabie okręgu pomorskiego•
Urodził się 15*06.1991 reku w Kobyłowłokach, pewiat Trembow
la, syn Józefa ]>ulskiego i Wiktorii z douiu Knopp. Ojciec Tade
usza Dulskiego miał w Trembowli fabrykę narzędzi rolniczych.
Po uzyskaniu matury we Lwowie Tadeusz Dulski ukończył Krajo
wy Wyższy Szkołę Rolniczy w Horodence i rozpoczął pracę w Ma
jątku Laskowce koło Trembowli. W 1914 reku został wcielony do 
marynarki wojennej austriackiej i służył na okręcie MViribus 
UnitisM do keńea wojny. W 1918 roku wrócił do Lwowa i włączył 
się do walki we Lwowie z Bolszewikami. Służył w 38 p.p. od 06.
11.1918 reku do 30.08.1919 roku. Walczył we Lwowie na odcin

ku III "Bem". 18,11.1918 roku został ciężko ranny w głowę. 
Przez kilka miesięcy prztbywał w szpitalu we Lwowie. Opuścił 
szpital szpital jako inwalida wojenny. W 1920 roku wrócił do 
pracy w rolnictwie na stanowisku administratora dóbr książąt 
Czartoryskich. W 1922 roku ożenił się z J^nic* Gadomską.
Z małżeństwa tego urodziły się dwie córki i Hanna i Barbara.
W 1929 roku Tadeusz Dulski kupił gospodarstwo rolno Kruszyny 
Szlacheckie w powiecie brodnickim na Pomorzu, gdzie mieszkał 
wraz z rodziną do II wojny światowej i w okresie okupacji.
Był prezesem Kółka Rolniczego w powiecie brodnickim.
W ©kresie okupacji majątek Kruszyny Szlacheckie został połą
czony z sąsiednimi Kruszynkami Duchownym pod wspólną adminis- 
tracą "treuchendera” Niemca Wekinga. T-deusz Dulski, znając 
dobrze język nie^aiecki, został zatrudniony jako rządca do 
pomocy Wekingowi. W tych warunkach już w 1941 roku rozpoczął 
działalność konspiracyjną (data zaprzysiężenia córce nieznana) 
Był szefem Wydziału I Organizacyjnego- referatu rolnictwa
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i zaopatrzenia w sztabie Komendy Okręgu Pemerze. Od wiosny 
1943 reku udostępnił swóJ dem Kruszyny Szlacheckie- kryptę** 
nia "Maliny" na kwaterę dla szefa sztabu Okręgu Pomorze ppłk.
Józef a Chylińskiego • ps . "Wicher", "Rekim", "Kamień" .(jTa ?Malinach"

Na "Malinach" przebywali również inni człon- 
kewie sztabu: per. Henryk Grtttzmacher ps^Micsił", kpt. Józef 
Gruss ps ."Stanisław'1, kurierka Irena Jagielska ps."Ewa", ku
rierka Jadwiga Derueka ps."Maria". W deau tym byłe przechowywane 
wane archiwom, formularze i pieczątki de wystawiania nielegal- 
nych legitymacja, dewedy esebiste, broń, maszyna de pisania, 
radie. Kwatera na "Malinach1* funkcjonowała bez zakłóceń de 
stycznia 1945 reku, te jest de czasu wkroczenia ar&ii czer
wanej . Alojzy Tademsz Dulski został aresztowany przez fren- 
tewe wojsko armii czerwonej w styczniu 1945 reku i wywiezi- 

ny de obozu pracy pod Tułę. Zmarł na tyfus między 18 a 25 mar
ca 1945 reku.
Odznaczenia i awanse: za obronę LwowasKrzyz Obrony Lwowa,
Medal Niepodległości. Za działalność w AK: Yirtuti Military
? klasy, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Walecznych.
Rozkazem Komendanta Głównego S.Z. w Kraju z dnia 11.XI.1943 r.
KSZ Nr 113/BP został awansowany do stopnia porucznika czasu
wojny.

fŹródła: Arch.Pem. AK Toruń teczka K-525/1162, Informacja 
z listu Zygmunta Ryńskiego z dnia 16.09.1947 roku,zamiesz
kałego w Skarlinie, pew.Lubawa - współuczestnika obozu w Tule. 
Zdjęcie w w zbiorach Aroh. Pem, Toruń

(p-S

miał ps ."Andrzej^).
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-oronto,Canada 
-•tyczy historji AK, 
)kreg Pomorze.

Z A  5 W I A D C Z E N I E

Ninie jazem zaświadczam ze Por*mar.Tadeusz Dulski ps,"Dolega” 
Byl w szeregach AK.Okręg Pomerze od 1941 do 19^5r.

VI pracy konspiracyjnej wykazał duża inicjatywę,zdolności, organi
zacyjna znajomości ludzi i terenu.Przez swoje umiejętne planowa-* 
nie w organizowanie terenu osiągnął bardzo dobre wyniki w pracy 
konspiracyjne j.
Za aw*ja wybitna prace, odwagę i poświecenie znfital odznaczony;__

Zl»tym Krzyzem Zasługi z Mieczami-podstawa rozkaz Ko0.
Ldz.225/1 z dnia l*1.1945r.
Krzyzem Walecznych-podstawa rozkaz Ko0»Ldzo223/1 dnia 
24.12 1944ę. , /

Byl szefem rolnictwa i zaopatrzenia w sztabie okręgu.
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50-T A  R O C Z N IC A  Ś M IE R C I P O R . A. T. D U L S K IE G O  ^  j

Dnia 25.03.1995 roku minęła 50-ta rocznica śmierci porucznika/" [  A 
czasu wojny Alojzego Tadeusza Dulskiego ps. „Smuga”, „Dołęga”, 
aresztowanego przez NKWD w styczniu 1945 roku i wywiezione
go na Syberię do łagru pod Tułą, gdzie zmarł na nieludzkiej ziemi.

W tą pamiętną rocznicę, z inicjatywy córki Hanny Dulskiej 
Nowickiej oraz środowiska „Pomnik” SZŻAK w Poznaniu, sku
piających akowców z Pomorza, została odprawiona w kościele Sw.
Jana Kantego w Poznaniu uroczysta Msza Sw. za duszę śp. por. 
Alojzego Tadeusza Dulskiego, z udziałem trzech pocztów sztanda
rowych: Inspektoratu Poznań, oraz środowisk „Pałac” i „Pomnik”.
W czasie Mszy Sw. prezes środowiska kol. Julian Sytek, po w y
głoszeniu życiorysu zmarłego, wręczył córce Hannie Nowickiej 
Krzyż Armii Krajowej przyznany pośmiertnie Alojzemu Tadeu
szowi Dulskiemu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Tadeusz Dulski z majątku Kruszyny Szlacheckie koło Brodnicy 
był w okresie okupacji szefem Wydziału I Organizacyjnego oraz 
referatu rolnictwa i zaopatrzenia w Sztabie Okręgu Pomorskiego 
AK. Od 1943 roku udostępnił swój dom na kwaterę Szefa Sztabu 
ppłk. Józefa Chylińskiego i innych członków Sztabu K.O. Kwa
tera w Kruszynach Szlacheckich funkcjonowała bez zakłóceń do 
stycznia 1945 roku. Hanna Nowicka
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Dulski Alojzy Tadeusz ps. „Smuga”, „Dołęga” (1891-1945), zastępca kier. wy
wiadu gospodarczego, szef Referatu Rolnictwa i Zaopatrzenia, szef^Wydziału 
Organizacyjnego Kmdy Pomorskiego Okręgu AK. !j  i f

Urodzony 15 VI 1891 r. w Kobyłowkach, pow. Trembowla; syn Józefa i Wiktorii 
z d. Knopp. Ojciec był właścicielem fabryki narzędzi rolniczych w Trembowli. Po 
uzyskaniu matury we Lwowie i ukończeniu Krajowej Szkoły Rolniczej w Hordence, 
rozpoczął pracę w majątku Laskowice niedaleko Trembowli. Od 1914 do 1918 r. 
odbył służbę w austriackiej marynarce wojennej. Pływał m.in. na okręcie „Viribus 
Unitis”. Po powrocie do Lwowa w 1918 r. wziął udział w walce z oddziałami bolsze
wickimi. W okresie od 6 XI 1918 r. do 30 VIII 1919 r. walczył w szeregach 38 pp. 
W dn. 18 XI 1918 r. został ciężko ranny w głowę i przez kilka miesięcy leczył się w 
szpitalu lwowskim. W 1920 r. powrócił do pracy w rolnictwie i pracował w majątku

Czartoryskich na stanowisku administratora. W 
1929 r. zakupił gospodarstwo rolne w Kruszynach 
Szlacheckich w pow. Brodnica. Mieszkał tam 
wraz z rodziną do wybuchu II wojny światowej, a 
także podczas okupacji niemieckiej. Był człon
kiem Obozu Wielkiej Polski w Brodnicy. Cieszył 
się wielkim szacunkiem wśród miejscowej ludno
ści. Po połączeniu przez władze okupacyjne gos
podarstw w Kruszynach Szlacheckich z sąsiadują
cym gospodarstwem Kruszyny Duchowne, został 
mianowany ich rządcą.

Od 1941 r. w konspiracji (nie jest znana data 
zaprzysiężenia). Używał pseudonimów „Smuga” 
i „Dołęga”. Mianowany zastępcą kierownika 
wywiadu gospodarczego Pomorskiego Okręgu 
ZWZ-AK, którym kierował Zdzisław Kitzmann ps. „Łomiański”, a po aresztowa
niu Józefa Stencla szefem Rolnictwa i Zaopatrzenia. Jego zastępcą był Stefan Ty
czyński ps. „Groch”. W ostatnim okresie okupacji pełnił funkcję szefa Wydziału I 
Organizacyjnego Kmdy Pomorskiego Okręgu AK.

Od wiosny 1943 r. jego dom w Kruszynach Szlacheckich stał się kwaterą o krypt. 
„Maliny” i miejscem postoju szefa Sztabu Okręgu Pomorskiego AK. Przebywali 
tam również Henryk Gruetzmacher — szef wywiadu Okręgu, Stanisław Dzięgiele- 
wski — szef Wydziału IV Kmdy Okręgu, Irena Jagielska (zam. Nowak) — kurierka 
Kmdy Okręgu i inni. Kwatera w Kruszynach Szlacheckich służyła także jako punkt 
kontaktowy i miejsce przechowywania archiwum Kmdy Okręgu, fałszywych doku
mentów, maszyny do pisania, broni i radioodbiornika. Funkcjonowała do stycznia
1945 r., tj. do momentu wejścia wojsk radzieckich. Pomoc okazywała cała rodzina 
Dulskich.

W końcu stycznia 1945 r. Dulski został aresztowany przez NKWD i przewie
ziony do brodnickiego aresztu mieszczącego się przy ul. Przykop. Podczas przepro
wadzonej rewizji zamierzano aresztować też jego córki, które jednak zdołały zbiec. 
Po kilku dniach zawieziony do obozu w Ciechanowie. W dniu 5 II 1945 r. wywiezio
ny do obozu radzieckiego pod Tuła, gdzie został osadzony 18 II tegoż roku. Po 
selekcji jako zdolny do pracy przetransportowany do Stalinogorska położonego 
35 km od Tuły. Tam zachorował na tyfus, wskutek czego przewieziono go do obo
zowego szpitala w Tule, gdzie zmarł między 18 a 25 III 1945 r.

Odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa, Medalem Niepodległości, Złotym Krzy
żem Zasługi z Mieczami (L.dz. 225/1 z 1 I 1945 r.), Krzyżem Walecznych (L.dz. 
223/1 z 24 XII 1944 r.)

Żonaty z Janiną Gadomską miał dwie córki: Hannę (zam. Nowicka) i Barbarę. 
Używały pseudonimów „Iskra” i „Danka” i pełniły funkcje łączniczek szefa Sztabu 
Okręgu, przekazując pocztę w Brodnicy i zabezpieczając kancelarię szefa Sztabu. 
(Odznaczone na mocy rozkazu 223/1 z 24 XII 1944 r.). Żona — Janina ps. "Mali
nowska”, pomimo kalectwa, także była łączniczką oraz organizowała pomoc żywno
ściową dla obozów. Przysięgę całej rodziny odebrał szef Sztabu J. Chyliński.

AMSt., Relacje; AP AK, T.: Dulski T.; List I. Jagielskiej-Nowakowej do autora; Życio
rys T. Dulskiego opr. przez córkę H. Nowicką i odbitki dokumentów w posiadaniu 
H. Nowickiej (kopie w zbiorach autora); C h r z a n o w s k i  B., Konspiracja ..., s. 19, 
76; G o l o n  M., Żołnierze Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej deportowani przez 
NKWD do ZSRR w 1945 r., [w:] A K  na Pomorzu...-, K o m o r o w s k i  K., Leksykon...; 
W większości opracowań figuruje wyłącznie jako szef Wydziału Organizacyjnego KO 
AK Pomorze.

Bogdan Chrzanowski 38
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Dulski T.
x  x  x  Jfc x  XX

AK

n
Kiedy mieszkał w K r u s z y n k a c h  miał u niego 
kwaterę J. Chyliński. P r a w d o p o d o b n i e  w tym czasie 
pełnił funkcję oficera o rganiza cy jnego. W tych 
bowiem sprawach zwracał się do Stani sława 
D z i ę g i e l e w s k i e g o . Później, po Józ efie Grussie 
został m i an owany szefem I O d d ziału Komend y 
O k r ę g u .

Z o b . tom 23 - Stutthof, n r . 174, St. Dzięg i e l e w s k i  
K . Wo j .
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Jj O

por.cz.w. DULSKI TADEUSZ ps."Smuga", "Dołęga" KO AK

Szef Wydziału I - Organizacyjnego KO ZWZ-AK Pom. po 
ppor. W.Ciesielskim.
Wg wykazu I.Jagiełskiej-Nowak T.Dulski był jedynie 
z-cą szefa wydz. gospodarczego.

Zr.: B .Chrzanowski, Konspiracja rządu RP w regionie 
nadbałtyckim (1939-1945), [w:] Walka podziemna..., 
s . 131.

H6t '9i
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Komenda ukręgu 
AR

Dulski Tadeusz 
ps* "Dołęga"

f- szef wydziału i Personalnego i urganizacy^nego 
Komendy ukręgu.
Aresztowany przez NKWD zginął w ZSRR.
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u
Brodnica

ppor. Dulski Alojzy ps.Dołęga 
W 1943^ w październiku przyprowadził Kekina na kwa- 
tere Dziegielewski i wówczas cała rodzina Dulskich 
została zaprzysiezona przez Kekina ^ppłk;Jozef Ugylin- 
ski). Tymczasem Kekin podaje ze od 1942r był szefem I-ky 
Dołęga był z-ca rtm.Kitzmanna Zdzisława ps.&ominski 
z .Białkowa koło Golubia.Kwatera u tominskich miała 
kryptonim iomianki i Karmazyny.Ze wzgleau na bezpie
czeństwo kwatery działalność członkow rodziny Dulskicft 
była bardzo ograniczona.Dołęga miał fantastycznie 
zorganizowana siatkę alarmowa i cieszył sie wielkim 
autorytetem wsrod miejscowej ludności.Kiedy (iestapo 
wyruszało z Brodnicy sztafeta alarmowano Dołege,sama 
c%HmR&Win^iadkiem*Aliai bardzo duze zasługi,tak jak
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