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Relacja uczestniczki walk o niepodległość
a) - o sobie
1 . Dane osobiste

1 . Dulska Barbara
2. ur. 17 września 1925 r. w Helenowie pow. Ciechanów.
3. imiona rodziców: Alojzy, Janina z d. Gadomska
4. ojciec rolnik
5. Wykształcenie wyzsze - mgr inz. zootechnik, starszy specjalista 

w Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Poznaniu
6. Obecny adres:Poznań,
II. Okres przedwojenny do 1.IX.1939 r.
1. Uczennica w szkole oodstawowej
III. Okres okupacji do maja 1945 r.
1. Od 1940 do 1942 r. uczennica gimnazjum w Warszawie w ramach 

tajnego nauczania
2. 1943 r. w Kruszynach pow, Brodnica - kryptonim "Browar” - 
^ * wciągnięta w szeregi ZWZ - AK przez Józefa Chylińskiego -

pseudonim "Kamień'*
Pseudonim "Danka" - kurierka sztabu Okręgu ao wyzwolenia, 
nominacja na starszego Strzelca w I. 1944 r.

IV. 0 kre s po wo j enny
2. 1945 r. - uzyskanie matury, potem praca w rolnictwie - P.G.E. 

Uzarzewo pow, Poznań. Następnie od roku 1951 do 1955 pxaax 
studia na WSR w Poznaniu. Od 1955 r. praca zawodowa w Wydziale 
Rolnictwa Woj. Rady Narodowej w Poznaniu, w Wojewódzkiej 
Stacji Oceny Zwierząt w Poznaniu a obecnie w Okręgowej Stacji 
Hodowli Zwierząt. Za swoją pracę zawodową otrzymałam następujące 
odznaczenia
- Złoty Krzyz Zasługi
- odznakę "Zasłużony Pracownik Rolnictwa".

Od 15“tu lat jestem chora na gościec postępujący co uniemożliwia 
podejmowanie więcej obowiązków niz praca zawodowa.
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KWATERA U PAŃSTWA "MALINOWSKICH"

Było to wczesną wiosną roku 1943 przed wieczorem, gdy Tatuś mój 
przyprowadził do mieszkania naszego Pana o średnim wzroście w wieku 
po trzydziestce i powiedział nam, że będzie on teraz u nas często 
przebywał. Mieszkałam wtedy w Kruszynach Szlacheckich pow, Brodnica 
poczta Najmowo /kryptonim "Browar"/ wraz z Rodzicami, siostrą i sta
ruszką Babcią. Gospodarstwem naszym zarządzał Niemiec przyoyły z Rzeszy 
inwalida bez ręki. Nie mieszkał u nas na miejscu, lecz w rospodars- 
twie obok o nazwie Kruszynki a do nas często zajezdzał by sprawdzić 
jaK idzie praca. Dom nasz był na uboczu zdała od wsi i innych zaoudo- 
wań. Były to warunki korzystne dla spraw, które potem nastąpiły.
Mamusia moja Jahina z Gadomskich Dulska (pseudonim "Malinowska") 
była kobietą wtedy jeszcze młodą bo 48 letnią lecz bardzo chorą, 
gdyz cierpiała od 25 lat na gościec przewlekły postępujący, który 
spowodował deformację jej rąk i nóg. Kto ją znał wiedział, ze nie 
ma zwyczaju mówić o swojej chorobie, ani nie czuje się z tego powodu 
nieszczęśliwa. Miała dla każdego wiele uśmiechu, a przede wszystkim 
była kobietą, która chciała żyć dla innych ludzi.

I tak zaczęło się, że do rodziny naszej przybyła jeszcze jedna 
osoba, której nazwiska i imienia nikt nie znał, ani się o nie nie 
myślał pytać, więc my z siostrą nazwałyśmy go same "Pan Andrzej" 
i wszystkim to wystarczyło. Szare i pełne grozy dni okupacji stały się 
jakby jaśniejsze poczuciem, że są ludzie co chcą walczyć i to dodawało 

%
sił.

"Pan Andzej" płk. Józef gyi±ńsk±x Chyliński - pseudonim "Kamień" 
przebywał u nas z przerwami aż do 1945 roku.

Byliśmy wszyscy w rodzinie zaprzysiężonymi zołnierzami A.K.
Pamiętam dzień mojej przysięgi w małym pokoiku na górze, gdzie było 
najciszej i wydawało sią najbezpieczniej. Praca się rozwijała, z oso

bą Pana Andrzeja łączyły się inne osoby Pan "Michał" - Henryk
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Grycmacher, który zginął w 194 4 r. w walce z patrolem żandarmerii 
niemieckiej na szosie, Pan Józef Gruss - pseudonim "Stażyński", 
jak się później dowiedziała kierownik"dwójki" Poznańskiego OKręgu A,K, 
kurierka sztabu Okręgu "Ewa" i inni. Stukot maszyn do pisamia i stałe 
słuchania radia ukrytego stwarzało z naszego domu prawdziwą "mał^ 
Polskę".

Pamiętam Boże Narodzenie gdzie przy szczelnie zasłoniętych 
oknach paliły się ewieczici na choince ubranej biało czerwonymi cho
rągiewkami, w szczycie stołu siedziała nasza Babcia obok niej pan 
Andraej, potem Rodzice i my z siostrą, Babci napisalismy wierszyk:
"Cóż dać Babci możemy my biedni żołnierze, swe serca składamy w naj
szczerszej pfierze, a kochanej Babci pamięć nie zaginie, na wieki 
zostanie w żołnierskiej rodzinie" a panu Andrzejowi wierszyk, który 
kończył się słowami"do komina on nie wnika bo ma przeciez pomocnika". 
Odnosiło się to do tego, że siostry zadaniem było chowanie wszystkich 

I obciążających papierów do ślepego komina. Wchodziło się na górę na 
strych, tam na wędzarnię z niej na belkę. Otwierało się ślepy nie 

używany kanał w kominie i na długiej nitce lub sznureczku wpuszcza
ło się na dół w woreczku dokumenty. Tam były bezpieczne. Ta funkcja 
da należała do mojej siostry. Nosiłysmy obydwie w siatkach pełnych 
warzyw, w głowach kapusty między liśćmi pocztę konspiracyjną pod 

j wskazany adres.
Nie pamiętam daty kiedy to było ale przebywali u nas obydwoje 

p. Andrzej i p, Michał - sytuacja była trudna, wszędzie "gorąco". 
Kwaterę swoją postanowili przenieść do stodoły Niemca. W gospodarstwie 

j/ tym był młyn (adres Lisa Młyn pow. Brodnica). W stodole od tyłu 
wykopali "melinę", w której przez szereg dni przebywali. Jedzenie

donosiłyśmy im z siostrą na zmianę i przez nas mieli kontakt z Orga
nizacją. U Niemca w stodole by>o bezpiecznie. Wejście do stodoły Dyło 

od strony strłfzki, którą przechodziło się w pław, potem przez wysokie 

zarośla i pokrzywy i do stodoły. Obok był nieużywany młyn,

I
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do którego przenieśliśmy radio . Na komunikat przechodziłyśmy przez 
strugę następnie z tyłu do kotłowni i oocznym wejściem do młyna. 
Słuchało się tam radia, trwały walki na wszystkich frontach.

Przez OKienko młyna widziałyśmy nieraz Niemkę karmiącą kury, 
lub Niemca chodzącego po podwórzu .Oj żebyś ty wieaział kto jest 
w twojej stodole i do czego służy twój młyn!!

Siostra moja miała w sobie wiele młodzieńczego ryzyka. Kiedyś
• .

Pan Andrzej powiedział, że konieczny jest rower, &dyz musi ktoś 
zaraz wyjechać i przewieść wiadomości. Siostra nic nie mówiąc, będąc 
następnego dnia w Brodnicy porwała rower cnłopakowi z Hitlerjugend, 
który zostawił rower przed sklepem i przyjechała na mim do Kruszyn. 
Byliśmy wszyscy bardzo podenerwowani, ze mogło to na nasz dom ściąg
nąć Niemców, Aid udało się! Rower Pan Andrzej rozmontował, trochę 
zmienił części i dana osoba następnego dnia wyjechała.

Zimą, chyba byłocto 1944 r. p. Andrzej odczytał nam kiedyś rozkaz 
z Kwatery Głównej A.K. z Warszawy, w Jttćrym podano, ze siostra i ja 
za pracę w konspiracji otrzymałyśmy stopień starszego Strzelca. Byłyśmy 
z siostrą z tego bardzo dumne, przecież zaszczyt był to dla nas duzy. 

Często w przystępie dobrego humoru nazywał nas Tatuś lub p, Andrzej 
"starszym strzelcem". Czułyśmy się tak jak byśmy otrzymały co najmniej 
generalskie szlify.

Każdy dzień w tym układzie przynosił nowe emocje. Niemcy na pod
wórzu, czy aby nie wejdą do domu. Listonosz Niemiec zeby nie zauwazył 
obcych twarzy! Nawet sąsiadzi Polacy zaprzyjaznieni z nami nie byli 
w te sprawy dla bezpieczeństwa wtajemniczeni.

Pamiętam dobrze jak wieczorem przez płot naszego ogrodu przerzucano 

rowery i bezszelestnie wślizgiwali się do naszego mieszkania p, Andrzej
• •i p. Michał - mówiliśmy - wrócili szczęśliwie.

5

8



Pan "Michał" szczególnie mi imponował, w twarzy jego rysowało się 
tyle odwagi i chęci nieugiętej walki. Napewno znajdą się tacy ludzie 
co znali go lepiej z jego pracy w konspiracji, napiszą, by ten dzielny 
Polak zajął zasłużone miejsce w historii pomorskiego ruchu oporu.
Pan "Michał" zginął latem 1944 r. Więcej juz go w Kruszynach nie 
zobaczyliśmy,było to dla nas wszystkich wielką tragedią.

Pani "Malinowska"

Chciałam napisać jeszcze o mojej Matce, która w tych trudnych ok
resach stwarzała atmosferę spokoju i ciepła rodzinnego dla wszystkich 
tych, którzy w naszym domu przebywali.

Najgłębszy patriotyzm wyraził się w tej zwykłej pracy dnia co
dziennego. Nigdy nie wykazywała lęku, obaw czy niepokoju. Chciała 
pomóc sprawie, dać pracy konspiracyjnej takie warunki jak można je 
było w tych strasznych czasach zapewniać.

Pragnę również zaznaczyć, że oboje Eoazice, a szczególnie Ojciec 
mój z narażeniem życia starali się o żywność dla wszystkich 
AK-owców przebywających u nas w domu oraz wysyłali bardzo duzo 
paczek żywnościowych do obozów koncentracyjnych i obozów jeńców 
wojennych*
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Wejście do służby w Armii Krajowej.

Wczesną wiosną 1944 roku Alojzy fadeusz Dulski wprowadził
do swego domu na kwaterę Szefa ..ztaDu komendy Okręgu Pomorze

Av\i t> \
J ó z e f a OhilińsKiego. Poinformował roazinę, że jest to członek
A.&, nie podając o nim żądnyeh szczegółów. Chiliński nie ujawniał 
również 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 obecnoćci rodzina Wasi^ 
lewskich* Zamieszkał wspólnie w :>0K.0jach z rodziną Dulskich* Janina 
Dulska, mimi swego kaleetwa, odstąpiła mu swoje łóżko w sypialni, 
a sama przeniosła się do dużego stołowego p0K0ju, gdzie spały 
wszystkie KobietyV Janina, Sofia Gadomska, Hanna i Barbara*
Latem *>944 roku przebywał również w Kruszynach Henryk & Ore^utz- 
macher pseudonim "Michał”. Nocował w sypialni razem z \ndrzeg.em.
W tym okresie często przyjeżdżała do domu Dulskich Irena Jagielska 
pseudonim Mi;wa”. Latem 1944 r* przyoyła również do Kruszyn 
Jadwiga Derucka, pseudonim ''Maria", która całe dnie pisała na 
maszynie# Na tę pracę zabezpieczono AKowcom pokoik na góize.
AK-owcy przyjeżdżali do Kruszyn na rowerach, przeważnie w toouzinach 
wieczornych, Przerzucali rowery przez płot i przechodzili do ogrodu. 
Dom miał 3 wejścia*AK-owcy używali najmniej uczęszczane od ogrodu* 

krótkim czasie po przybyciu Andrzeja do Kruszyn Janina Dulska 
wr3Z z córkami została zaprzysiężona przez Józefa Chylińskiego 
na Krzyż, który do tej pory się zachował i otrzymały pseudonimy: 

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

Alojzy, Tadeusz Dulski pseudonim MDołęgaM w tym cuasie nie składał
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z^przysięzenia, gćyz związany był z pracą konspiracyjną znacznie 
wcześniej (relacja płk. Chilijskiego). Córkom Dulskiego praca 
konspiracyjna o.jca była nieznana.

Majątek Kruszyny Szlacheckie dostał pseudonim "Maliny"
Ka "Malinach znajdowała się tajna kancelaria Szefa Sztabu;
Rokumenty f formularze na lewe dowody osobiste, pieczątki,«
niewykorzystane czasowo dowody osobiste, oraz osobista oron prze” 
bywających zołnierzy. 0 faiejseu 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 ezast. dokumenty na polecenie Andrzeja zostały 
zakopane przez Janinę i Kanne w skrzynce i blaszanej puszce w og
rodzie, Na '‘Malinach"był też r .dioodbiornik 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 od tworzyu).

W korcu sierpnia 1944 roku sytuacja stała si^ na tyle nie
bezpieczna, że postanowiono na kilka dni alokować "Andrzeja"
i "Miohała" poza domem. Alojzy, Tadeusz Dulski p.s. "Dołęga" 
postanowił ukryć ich w stouole młynarza Niemca nad r2eK,£ w wywo
zie. tłospoaarstwo to wraz z młynem, które nazywało bię "Lisa młyn*, 
było oddalone oa Kruszyn około l/2km. Dla zrozumienia podaje się 
szsic rozmieszczenia budynków.

Kruszymy Szlacheckie jezioro
Wysokie
Brodnorzeczka

i

stodoła LISA MŁYN
dom
mieszkalny Niemca

zamknięty

dro^a do J e-wtro 11



1 stodole pełnej wtedy zboza ukrywał 3ię "Andrzej " i "kichał" 
dostając się do stodoły wejściem oa strony rzeczki, którą przecho
dziło się w pław. Siedzieli ukryci za snopitami zlsoza. gania i jawa 
nosiły ia jedzenie oraz pocztę i wiadomości. młynie, który był 
nieczynny ukryty był przez "Dołęgę" radioodoiornik. Miiołęga" 
oraz jego córki chodziły do młyna słuchao komunikatów• i'aka 
sytuacja trwała kilka ani. Z okresu tego zachowała się raiła 
pamiątka od "Michała**, który w wolnych cnwilach napisał dla Basi 
imlskiej p.s.^Danka** liyploa orderu ozczurzej Krwi oraz wykonał 
z papieru !*order*,* słysząc od domowników, ze Basia uzielnie upolo^ 
wała w kuchni w Kruszyaych dokuczliwego szczura* Na dyplomie tym Ju j  
jest data 26*08,1944 rok. Po opuszczeniu w końcu Ł,ierpuia 

Kruszyn (28.08*1944 r7 "Michał" niestety więcej t«^ nie wrócił, 
gdyż z^in^ł tragicznie na trasie w walce z Niemcami.
( Załączoik ‘'order*'! dyplom oruz list oc ''Michała*’ pisany 
zaraz po wyjeździe)** zał. nr. J l ^/sW)

Kiedyć w lipcu 1944 roku " mirzej** powiedział do ".&wy", Ze przy» 
dałby się jej rower co ułatwiło oy poruszanie się w terenie.
Rowery w tym czasie były tylko na kartki ala Niemców. Hanka nie 
m^wi^c nikomu postanowiła zdobyć ala AK-owców rower* Bęaąc 
w Brodnicy szukała okazji zaorania roweru* Sytuacja dobrze się 
ułożyła. Jeden z młodych Niemców w mundurze Mitlerju„ena zosta* 
wił rower przed sklepem i udał się po zakupy. Hanka nie wiele 
myśląc wsiadła na ten rower i przyprowadziła go ao Kruszyn*
Choć rowery były bardzo potrzebne, za czyn ten aostała od "Andrzeja" 
naganę, gdyz działała bez rozkazu i naraziła kwaterę, która ala 

nich była bezcenna. Rower jednak został celowo wykorzystany* 
przerobiony i przerzucony na inny teren* JUtx
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"Andrzej” po krótkicn wyjazdach wracał często na “Maliny14* 
Podczas nieobecności przysyłał przy okazji przez kurierkę •♦Ewę'* 
prywatne listy eto rodziny DulsKich, Które zachowały się do dzi
siaj ( Załączniki . . .4^. .l . . . odbitki listów)

Jesienią 1944 roku HAndrzej" Przyjechał na "Maliny" w stroju 
kominiarza. Tak był dotrze ucharakteryzowany, że ao^'wnicy w pier
wszej chwili go nie ooznali*

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

Z chwilą zbliżającego sir rrontu do Kruszyn Szlacheckich
przybyło bardzo duzo uciekinierów z Brodnicy, którzy uzyskali
u ulskich schronienie i wyżywienie. Niestety, po wkroczeniu^
armii radzieckiej Dulski został zybr^ny ze swego poawórza
pri?ez zołnierzy armii radaieckiej# Więcej do domu nie wrócił.
Wobec niebezpiecznej sytuacji ?. Andrzej" z "Ewą* schronili się
we wsi Kruszyny do podziemnego schronu, który był wykopany
u gospodarza Fijałkowskiego, Była fco piwnica, do której zamasko-

2wanym wejściem schodziło się z Kuchni. Miała ona około 10 m «, 
Sklepienie było podbite belkami i deskami. Był tam zainstalowany 
piecyk do ogrzewania i gotowanie* pomieszczeniu tyra przebywały 
swobodnie 4, jednocześnie 4 osoby: MAndrzej", "Ewa”, Hanka i Basia 
działalność A,K. została rozwi, zana«

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 C
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DULSKA BARBARA pseudonim "DANKA"

Życiorys przedwojenny

Barbara Dulska urodziła się 21 października 1925 roku w Hele- 
nowie, powiat ciechanowski jako córka Alojzego Tadeusza Duls— 
kiego i Janiny z Gadomskich, Do jesieni 1929 roicu mieszkała 
z rodzicami w Helenowie. W końcu 1929 roku przeniosła się 
wraz z rodzicami do majątku Kruszyny Szlacheckie powiat Brod
nica na Pomorzu. Naukę rozpoczęła w szkole podstawowej w Kru
szynach a do III, IV i V klasy uczęszczała do Źmijewa.

Klasę VI i I gimnazjalną ukończyła w Warszawie w szicole 
Haliny Gepnerówny. Był to rok 1939. Należała do drużyny har
cerskiej przy szkole H.Gepnerówny.

O d z n a c z e n i a

Srebrny Krzyż Zasługi z mieczami - Biuro historyczne w Londynie 
Krzyż Walecznych l.dz. 223/1 z dn,24*XII.1944
Krzyż Armii Krajowej - Nr legitymacji 19312
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DULSKA Barbara - pa. "Danka* (1925 - 1984) Kruszyny Szlacheckie 
Inspektorat Brodnica, łuczniczka i kurierka sztabu Keaendy

dżinie rolnika Alojzego Tadeusza Lulskiego i Janiny z Gadea- 
skich. W ćzaaie okupacji od 1941 roiui de 1942 uczennica taj
nego giaaazjua w Warszawie, gdzie uzyskała tak zwaną aałą 
matury. Od 1943 raku zaprzysięzen* w AE przez szefa sztabu 
Keaendy Okręgu Paserze Ppłk. Józefa Chylińskiego, który czę
ste kwaterował w gospodarstwie rodziców kełe Brodnicy. De 
stycznia 1945 reku pełnił* funkcję łuczniczki i kurierJti 
sztabu Keaendy Okręgu Paserze. Pa wojnie ukończyła Akademię 
Rolniczą w *eznaniu uzyakując tytuł inżyniera zootechnika

y
a następnie n« studiach zaocznych we Wrocławiu zdobiła dyp- 
lea aagistra inżynier* zootechnika. Pracowała w Wojewódzkiej 
Stacji Oceny Zwierząt w £ezn«niu jako inspektor nadzoru - 
pracawnik terenowy, w 1960 roku zachorowała na gościec pos
tępujący i z tego powodu przeszła do pracy biurowej w stacji. 
Zaarła w doznaniu po długoletniej chorobie na gościec, płu

ca i nerki.
Odznaczenia za działalność w a .ł .: Srebrny Krzyz Zasługl^z 
aieczaai, Krzyfc ^alceznych, Krzyz Araii Krajowej.
Za zasługi w pracy zawodowej: Zloty Krzyż Zasługi ,
aedal "Zasłużony Pracownik dla Rolnictwa”.
Załącznik dokuŁentae^jny: Archi?nnś Poaers*ie A.K., Toruń
teczka K-168.
Zdjęcie w zbiorach Archiwua.
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Zwierzenia 
z  głębi 
serc
P PRZEGLĄDAJĄC nadesłane do re

dakcji prace naszych Czytelników na 
konkurs „Wspomnienia o Matce”, 
niejednokrotnie byliśmy do głębi po
ruszeni ich prostotą, szczerością 1 
tkliwością *• jaką przedstawiały one 

postacie Matek. Jak w każdym konkursie, tak 
i w tym, prace były różne — lepsze i gorsze, 
ale wszystkie bez wyjątku łączył olbrzymi 
ładunek szacunku, niiłości i przywiązania au
torów do tej, która dała im życie. U niektó
rych autorów przebijała nuta zażenowania, że 
przesyłają swoje wspomnienia. Jeden z nich 
uzasadniając takie wahania stwierdza, że pi-,.- 
sać o swojej Matce „to jafcby pokazywać \  
publicznie najtajniejsze zakamarki swego ser
ca". Z drugiej zaś strony dodaje: „J chciałoby 
się mówić o tym  każdemu, a jednocześnie 
jest w  tym coś ze w stydliwej tajemnicy”.

Rozumiemy.
Pisanie o własnej Matce nie jest łatwe. . 

Z biegiem czasu człowiek krzepnie wewnętrz
nie, \a rozumiejąc jak wiele zawdzięcza Matce, 
niechętnie dzieli się tą świadomością z In
nymi ludźmi. Te wspomnienia są tematem 
jego najskrytszych myśli, często są tęsknotą 
za odległymi latami i ucieczką od rzeczywi
stości. Zawsze, gdzieś tam na samym dnie, 
czujemy w sobie może nie tyle winę, co prze
świadczenie, zwykle słuszne, że mogliśmy być 
lepsi, bardziej pomocni i wyrozumiali. I może 
stąd ta obawa, towarzysząca pisaniu takich 
Wspomnień-.. Jednocześnie natomiast „mó
wienie o Niej" jest dowodem pamięci. Bo 
zasłużyła na to, aby pamięć towarzysząca Jej
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osoDie Dyla wiecznie żywa. i wiasme aiaiego, 
kiedy redakcja WTK ogłosiła konkurs pow
stała dla uczestników możliwość, aby Ich 
Matka znana dotychczas jedynie w wąskim na 
ogół gronie Jej dzieci i najbliższej rodziny zo
stała przedstawiona także Czytelnikom nasze
go tygodnika. Sądzimy, że cel ten osiągnęliś
my. Świadczą o tym nadesłane listy, które o- 
trzymaliśmy po opublikowaniu/ nagrodzonych 
prac.

W większości wspomnień daje się zauwa
żyć wyraźną przewagę» stosunku emocjonal
nego piszących wobec tematu wraz z subiek

tywnym  rysem przedstawionych zdarzeń. Nie 
jest to dziwne. Wiadoiho czym była i jest 
Matka dlii każdego dziecka, dla każdego czło
wieka. Ta emocjonalność świadczy ponadto o 
silnym zaangażowaniu się autorów a przez to 
1 o autentyczności Ich zwierzeń.

Różini ludzie przesłali nam swoje wspom
nienia. Dorastająca niłodzież, ludzie wkra
czający dopiero w tycie, którzy stosunkowo 
niedawno założyli swój dam, także ci wstępu- 
ją'oV juA,:w, Jesień swojego życia. Podkreślmy 
te n iakt.

ClĄfi DALSZY NA STB. 9
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Dulska Barbara ps."Danka"/1925-1984/, łączniczka i kurierka insp.AK 
Brodnica.

Ur.21.X.1925 r. w Helenowie, pow. Ciechanów, c. Alojzego Tadeusza, 
rolnika i Janiny z d. Gadomskiej

Podczas okupacji była w latach 1941-1942 uczennicą tajnego gimn. 
w Warszawie i tam uzyskała tzw. małą maturę Następnie powróciła do 
rodziców, do Kruszyn Szlacheckich k. Brodnicy, gdzie latem 1943 r. 
została zaprzysiężona do służby w AK przez Józefa Chylińskiego ps. 
"Wicher”, szefa sztabu KO, który okresowo kwaterował w Kruszynach.
Do stycznia 1945 r. pod ps."Danka" pełniła funkcję łączniczki i ku
rierki sztabu KO do Zygmunta Domkego ps. "Szczapa", z-c.y szefa łącz
ności i wywiadu obw. i insp. AK Brodnica oraz - do sierpnia 1944 r.-
- do Tadeusza Fiutowskiego ps. "Ben",Bohusz", kmdta inso.AK Brodniea.

Po wojnie ukończyła AR w Poznaniu i studia zaoczne we Wrocławiu, 
uzyskując dyplom mgr ina. zootechnika. Do 1960 r. pracowała w Wojew. 
Stacji Oceny Zwierząt w Poznaniu, gdzie zmarła 11.III.1984 r.

B.Dulska jako łączniczka współpracowałazz ojcem Tadeuszem ps."Do- 
łęga", "Smuga", szefem wydz.org. KO, z matką — > Janiną ps."Malino- 
wska", babką Zofią Gadomską ps."Wanda". Siostra Hanna ps."Iskra",
2 lata starsza od "Danki", po zdaniu w 1943 r. matury w Warszawie, 
została latem tego roku zaprzysiężona w Kruszynach przez J.Chyliń
skiego. Była kurierką sztabu KO, prowadziła archiwum i nasłuch ra
diowy, przechowywała broń. Obecnie mieszka w Poznaniu.
AP AK T. Rodziny Dulskich, J.Dzierzgowskiego, J.Chylińskiego, I.Ja
gielskie j.

H.Dulska -Nowicka
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Dulska Barbara ps. “Danka” ( 1925-1984), łączniczka 
i kurierka Insp. AK Brodnica.

Ur. 2! X 1925 r. w Hclcnowic pow. Ciechanów  
córka rolników Alojzego i Janiny z d. Gadomskiej.

Podczas okupacji była w latach 1941-1942 uczen
nicą tajnego gimnazjum w Warszawie i tam uzyskała 
tzw. małą maturę. Następnie powróciła do rodziców do 
Kruszyn Szlacheckich k. Brodnicy, gdzie latem 1943 r 
została zaprzysiężona do służby w AK przez Józefa 
Chylińskiego ps. "Wicher”, szefa sztabu KO , który 
okresowo kwaterował w Kruszynach. Do stycznia 1945 
r. pod ps. “Danka” pełniła funkcję łączniczki i kurierki 
sztabu KO do Zygmunta Domkego ps. “Szczapa”, zcy 
szefa wywiadu Obw. i Insp. AK Brodnica oraz - do 
sierpnia 1944 r. - do kpt Tadeusza Fiutowskiego ps. 
“Ben” "Bohusz”, kmdta Insp.AK Brodnica.

Po wojnie ukończyła studia rolnicze w Poznaniu i wc Wrocławiu, uzyskując dyplom mgr 
inż. zootechnika. Do 1960 r. pracowała w Wojewódzkiej Stacji Oceny Zwierząt w Poznaniu, 
tamże zmarła 11 III 1984 r.

B. Dulska jako łączniczka współdziałała z ojcem Tadeuszem ps. “Dołęga” "Smuga”, szefem 
Wydz. Org. KO, z matką —»Janiną ps. “Malinowska”, z babka Zofią Gadomską ps. “Wanda”
(ur. 1871 r.). Siostra Hanna (zam. Nowicka) ps. “Iskra”, 2 lata starsza od “Danki”, po zdaniu w 
1943 r. tajnie matury w Warszawie, została latem tegoż roku zaprzysiężona w Kruszynach 
przez J. Chylińskiego. Była kurierką sztabu KO, prowadziła archiwum i nasłuch radiowy, 
przechowywała broń. Obecnie mieszka w Poznaniu.

AP AK, T.: C h y l i ń s k i  J., rodzina D u l s k i c h .  D z i c r z g o w s k i  J., J a g i c l s k a -  
N o w a k  I.
A K  na Pomorzu... ', Chrzanowski, konspiracja ..., s. 20, Zawacka, Szkice...

Hanna Nowicka

sW)dXo aS.'b.X.'P. - W 5 11 pjdtfed. )

64
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n
Warszawa, dnia  1 9  •  I X  * /9 7 7  r.

REDAKCJA i ADMINISTRACJA
00-551 W a r s z a w a  

ul. M o k o t o w s k a  Nr  43  
tel. 28-60-11 i 29-72-66

Barbara Dulska

60-133 Poznań

Szanowna Pani i

% ł 0 nam powiadomić Panią, że za nadesłaną pracę na konkurs "Wspomnienie 
o matce", ogłoszony w numerze 22 WTK z dnia 29 maja 1977 r„ przyznaliśmy 
Pani III nagrodę w wysokości 500 zł. Serdecznie gratulujemy*

Redaktor Naaczelny
*Jani Wagner

ul. S lc. 
f e l .  t .  : f  

cent. v,OJ 55 J
io  Nr. 43
2J-72-66

■63-11
* S Z A V / A

21



R E D A K C J A :  UL.  M O K O T O W S K A  43  • 0 0 - 5 5 1  W A R S Z A W A  

T E L E F O N Y :  2 9 - 7 2 - 6 6  S E K R E T A R I A T  . 28-60-11 C E N T RA L A

Warszawa dn. 10.1II.1978 r«
WP
Barbara tyulska 
60-133 Poznań

Szanowna Pani!

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie "Wspomnienie 
matce". Liczymy na dalszą współpracę z nami.
W załąozeniu zwraoamy Pani nadesłaną na konkurs pracę.

zał:

Łączymy wyrazy szaounku 

Kierownik Działu Historii Najnowszej

Pow.IW.Pax, z .4065 , n.2000
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Dulska Barbara,ps,fDankaw, Q vó«Gadomska
u r « ' i 7 ,09,1925 r, w Helenowie pow Ciechanów^córka A l o j z e S ^ i  J a n i n y  ż\ c 
zamieszkała w czasa.fi okupacji w Truszynach koło Brodnicy od 1943 r. ' 
obecny adres Poznań,60-ij3,ul,Rynarzewska 1 9 / 1 0
Zaprzysiężona przez szefa sztabu Fi.O. w 1943 r*
Pełniła funkcję kurierki szefa sztabu.
Źródło: relacja 'własna /167/,relqcja.S.Dzięgielewskiego 

sprawozdanie szefa sztabu K.O,,lista odznaczeń
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Ai
DULSKA BARBARA AK

Członkini AK w Insp. Brodnica. Walenia Wróblewska 
ps."Róźa" z Brodnicy kontaktowała się z nią w 
czasie okupacji.

T.: Wróblewska Waleria, Insp. Brodnica, K-281, k.I, 
2/6v j 8.

MGr 199 4

38



39



40



41



Dulska Barbara
X X X

BnpdnLca Ą1 x hSomśłwk x x x x x x
AK

- córka T. Dulskiego, u którego w 1944r. 
kwaterował J. Chyliński. W/g Stanisława 
Dzięgielewskiego cześniej go nie znała.

Zob. tom 23 - Stutthof, nr.174, St. Dzięgielewski 
K.Woj.
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DULSKA BARBARA ps."Danka" KO AK

Kurierka Łączności Konspiracyjnej Sztabu KO ZWZ-AK 
Pom. , obok: Anny Dulskiej, Janiny Dulskiej ̂
Kazimiery Bartel, Jadwigi Deruckiej, Marii Białej, 
Franciszki Gendaszek, K.Hoffmann, Ewy Jagielskiej, 
Ireny Jagielskiej, Leokadii Jagielskiej,
H .Leszczyńskiej, M .Sypniewskiej.

Z r . :  B .Chrzanowski, Konspiracja rządu RP w regionie 
nadbałtyckim ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) ,  [w:] Walka podziemna.,., 
s . i 3 2  .
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