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/
Relacja uczestniczki walk o niepodległość

%
b) o uczestniczce nieżyjącej 

I .Dane osobiste

1. Dulska Janina, z domu Gadomska, w czasie okupacji Dulska Janina
2. 24 .VI.1895 r. w Lipie pow. Ciechanów, zmarła w Poznaniu

14 stycznia 1950 r. z powodu choroby nerek
3. Romuald i Zofia z domu Ubysz
4. rolnik
5. wykształcenie Brednie oraz średnia szkoła rolnicza
II. Okres przedwojenny do i .IX. 1939 r.
1. Gospodyni domowa

III. Okres okupacji
1. Praca w dospodarstwie domowym
2. Wstąpiła do konspiracji w 1942 roku w Kruszynach pow Brodnica 

kryptonim "Browar"
3. Wciągnięta w szeregi ZWZ - AK przrz Józefa Chylińskiego ** 

pseudonim "Kamień”
4. Pseudonim "Malinowska" - kancelaria sztabu do wyzwolenia.

IV. Okres powojenny
Mamusia nasza chorowała ciężko na gościec postępujący, w 1948 r. 
złamała nogę w szyjce biodrowej i od tego czasu zaczęła jeszcze 
więcej chorować , w 1949 r. rozchorowała się na nerki nieuleczal
nie , co było przyczyną śmierci. Zmarła w szpitalu w Poznaniu 
w styczniu 1950 r.
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DULSKA JAMINA (1995 - 1950)
organizatorka wydajnej pomocy żywnościowej do obozów, do War
szawy i w okólicy. Od 1944 r. zołnierz A.K. pseudonim "Mali
nowska". Kwatera i kancelaria Szefa Sztabu K.O. Pomorze.
Życiorys przedwojenny
DULSKA JANINA urodziła się we wsi Suche pow. ciechanowski 
15 lipca 1895 roku jako córka Romualda Gadomskiego 4 Zofii 
z Ubyszów. Ojciec Janiny miszkał wraz ze swą rodziną początkowo 
w majątku Suche a następnie w Kołaczkowie, gdzie pracował jako 
dzierżawca majątków w dobrach książąt Czartoryskich w powiecie 
ciechanowskim. Ziemia tam była bardzo .zyzna, pszenno-buraczana, 
na miejscu auza cukrownia Krasiniec, tak ze żyeie rodziny Gadoms
kich w tym czasie układało się zamoznie. W rodzinie tej było 
czworo dzieci: najstarsza Anna, potem Janina i Zofia oraz najmłod
szy brat Józef, Według zwyczajów rodzin ziemiańskich w początkach 
XX wieku, w pierwszym okresie nauki dzieci uczyła domowa nauczy
cielka. Od 1909 roku dalszą naukę pobierała Janina w prywatnym 
zakładzie naukowym żeńskim I rzędu Haliny Gepnerówny przy ul. Mo
niuszki 8 w V/arszawie, którą ukończyła w . 1915 roku. Przy szkole 
tej był również internat, w którym mieszkała przez cały okres 
nauki. W 1916 roku Janina ukończyła roczną szkołę ogrodniczej, 
w Warszawie a następnie wyjechała do szkoły ogrodniczej na Litwę, 
którą ukończyła w 1917 roku. Trzeba tam było ciężko pracować 
fizycznie i zdobywać umiejętności praktyczne.

4

Janina należała do dziewcząt dzielnych i odważnych, jeździła 
świetnie konno i pracowała w ogrodzie w majątku swych rodziców.
Na podkreślenie zasługuje również fakt,ze w okresach pobytu 
w domu systematycznie prowadziła wiejską szkółkę podstawową dla 
dzieci pracowników jej ojca., gdyż powszechnego szkolnictwa pod
stawowego w zaborze rosyjskim nie było.
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Pierwsza wojna światowa zniszczyła dobytek rodziny Gadomskich. 
Przez ziemię ciechanowską przewalił się front. Przechodziły 
armie niszczą inwentarz żywy i trwały. Po I wojnie światowej 
rodzina Gadomskich została zniszczona materialnie a Eomuald 
Gadomski zachorował na astmę. Gadomscy wydzierżawili od Czarto- t 

ryskich mały majątek Helenowo. Janina zamieszkała tam również 
z rodzicami.

W roku 1919 Janina, mając 24 lata, zachorowała ciężko na goś
ciec przewlekły postępujący. Ta straszna choroba była ciężarem 
jej całego dalszego życia. Juz w początkach choroby lekarze 
powiedzieli jej, ze będzie kaleką. To jej jednak nie załamało. 
Wyjeżdżała do Ciechocinka, Buska i Solca by poddawać się inten
sywnemu leczeniu, lecz mimo braku widocznych objawów choroba 
nie ustąpiła,

W 1921 roku Janina poznała Alojzego, Tadeusza Dulskiego,
administratora majątku Krasne w dobrach Czartoryskich i wyszła
za niego za mąż 1 lipca 1922 roku. PoczątkowjDe małżonkowie za-

\mieszkali w Krasnem a po śmierci Romualda Gadomskiego przenieśli 
się w 1923 roku na dzierżawę do Helenowa. 3 kwietnia 1923 roku 
urodziła im się córka Hanna a 21 października 1925,roku 
druga córka Barbara. Urodzenie dwojga dzieci bardzo wycieńczyło.. 
Janinę i choroba znacznie się posunęła.

W 1929 roku Dulscy kupili gospodarstwo rolne Kruszyny Szlachec
kie w powiecie brodnickim na Pomorzu. •Było to nieduże gospodars
two 110 hektarowe oddalone cd Brodnicy o 5 km. Z Brodnicy droga 
prowadziła obok jeziora Niskie Brodno, potem wśród lasów, w koń
cowym odcinku przez pola. Kruszyny położone były same w sobie
o 2 km od wsi Kruszyny i 1 km. od wsi Anielewo,0,5 km. od gospo
darskiego młyna wodnego zwanego Lisa Młyn. Dom był murowany,
6-cio pokojowy, położony wśród dużego sadu owocowego i warzywnika.
Od podwórza weranda oszklona, podwórze okalały budynki gospodarskie.

i
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Ziemia w Kruszynach była słaba, tak że życie rodziny Dulskich 
było bardzo skromne. Na lata trzydzieste przypada silny kryzys gos
podarczy, który dotknął przede wszystkim gospodarstwa słabsze eko
nomicznie. Janina w tym okrsie pracowała ciężko; nawet ponad swe 
siły, wychowywała dwoje dzieci i zajmowała się domem * gospo
darstwem domowym i ogrodem. Choroba zdeformowała Jej juz ręce 
i nogi do tego stopnia, że nie mogła sama się ubrać i przygoto- 
wać samodzielnie posiłków. W domu warunki mieszkaniowe były dość 
prymitywne.

Pomimo swej choroby Janina pracowała na wsi społecznie jako 
swpółorganizatorka i opiekunka Koła Młodych Polek, do którego 
należały dziewczęta ze wsi Kruszyny i Anielewo.

Dulscy samodzielnie gospodarowali w Kruszynach do września 1939 r

•*.

P.S .
Janina Dulska zmarła w Poznaniu 14 stycznia 1950 r. na nie

uleczalną chorobę nerek.

O d z n a c z e n i a  Janiny Dulskiej za działalność w A.K.

- Krzyz Walecznych - dokumenty Biuro historyczne w Londynie
l.dz.223/1 z dn. 24.XII.1944 r.

- Srebrny -krzyż Zasługi
z mieczami Biuro historyczne w Londynie

l.dz. 223/1 z dn. 24.XII.1944 r.
- Krzyż Armii Krajowej - legitymacja Nr 19314
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DULSKA JANIHA (1895 ” 1950)
organizatorka wydajnej pomocy żywnościowej do ooozów, do War
szawy i w okolicy. Od 1944 r. zołnierz A.K. pseuaomim "Mali
nowska”. Kwatera i kancelaria Szefa Sztabu K.O. Pomorze. 
ź 2 2 l 2 m _ przedwojenny

DULSKA JANINA urodziła się we wsi Suche pow. ciechanowski
15 lipea 1895 roku jako córka Romualda Gadomskiego h Zofii 
z Ubyszów. Ojciec Janiny miszkał wraz ze swą rodziną początkowo 
w majątku Suche a następnie w Kołaczkowie, gdzie pracował jako 
dzier/.awca majątków w dobrach książąt Czartoryskich w powiecie 
ciechanowskim. Ziemia tam była bardzo zyzna, pszenno-buraczana, 
na miejscu duza cukrownia Krasiniec, tak ze żyite rodziny Gadoms** 
kich w tym czasie układało się zamoznie. V rodzinie tej było 
czworo dziecit najstarsza Anna, potem Janina i Zofia oraz najmłod- 
Bzy brat Józef, Według zwyczajów rodzin ziemiańskich w początkach 
XX wieku, w pierwszym okresie nauki dzieci uczyła domowa nauczy* 
cielka. Od 1909 roku dalszą naukę pobierała Janina w prywatnym 
zakładzie naukowym żeńskim I rzędu Haliny Gepnerówny przy ul. Mo- 
niusztci 6 w Warszawie, którą ukończyła w 1913 roku. Przy szkole 
tej był również internat, w którym mieszkała przez cały okres 
nauki. W 1916 roku Janina ukończyła roczną szkołę ogrodniczy 
w Warszawie a następnie wyjeehała do szkoły ogrodniczej na Litwę, 
którą ukończyła w 1917 roku* Trzeba tam było ciężko pracować 
fizycznie i zdobywać umiejętności praktyczne.

Janina należała do dziewcząt dzielnych i odważnych, jeździła 
świetnie konno i pracowała w ogrodzie w majątku swych rodziców.
Na podkreślenie zasługuje również fakt,ze w okresach pobytu 
w domu systematycznie prowadziła wiejską szkółkę podstawową dla 
dzieci pracowników jej ojca., gdyż powszechnego szkolnictwa pod
stawowego w zaborze rosyjskim nie było.
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Pierwsza wojna światowa zniszczyła dobytek rodziny Gadomskich. 
Przez ziemię ciechanowską przewalił się front. Przechodziły 
armie niszczą inwentarz żywy i trwały. Po I wojnie światowej 
rodzina Gadomskich została zniszczona materialnie a Romuald 
Gadomski zachorował na astmę. Gadomscy wydzierżawili od Czarto— 
ryskich mały majątek Helenowo. Janina zamieszkała tam również 
z rodzicami.

W roku 1919 Janina, mając 24 lata, zachorowała ciężko na goś
ciec przewlekły postępujący. Ta straszna choroba była ciężarem 
jej całego dalszego życia. Juz w początkach choroby lekarze 
powiedzieli jej, że będzie kaleką. To jej jednak nie załamało. 
Wyjeżdżała do Ciechocinka, Buska i Solca by poaaawać się inten
sywnemu leczeniu, lecz mimo braku widocznych objawów choroba 
nie ustąpiła*

W 1921 roku Janina poznała Alojzego, Tadeusza Dulskiego, 
administratora majątku Krasne w dobrach Czartoryskich i wyszła 
za niego za mąż 1 lipca 1922 roku. Początkowi^ małżonkowie za-

Imieszkali w Krasnem a po śmierci Romualda Gadomskiego przenieśli 
się w 1923 roku na dzierżawę do Helenowa. 3 kwietnia 1923 ioku 
urodziła im się córka Hanna a 21 października 1923 roku 
druga córka Barbara. Urodzenie dwojga dzieci bardzo wycieńczyło 
Janinę i choroba znacznie się posunęła.

W 1929 roku ]>ulscy kupili gospodarstwo rolne Kruszyny Szlachec
kie w powiecie brodnickim na Pomorzu. Było to nieduże gospodars
two 110 hektarowe oddalone od Brodnicy o 5 km. Z Brodnicy droga 
prowadziła obok jeziora Niskie Brodno, potem wśród lasów, w koń
cowym odcinku przez pola. Kruszyny położone były same w sobie
o 2 km od wsi Kruszyny i 1 km. od wsi Anielewo,0,5 km. od gospo
darskiego młyna wodnego zwanego Lisa Młyn. Dom był murowany,
6—cio pokojowy, położony wśród dużego sadu owocowego i warzywnika. 
Od podwórza weranda oszklona, podwórze okalały budynki gospodarski*9



Ziemia w Kruszynach była słaba * tak że życie rodziny Dulskich 
było bardzo skromne. Na lata trzydzieste przypada silny kryzys gos
podarczy, który dotknął przede wszystkim gospodarstwa słabsze eko
nomicznie, Janina w tym okrsie pracowała ciężko, nawet ponad swe 
siły, wychowywała dwoje dzieci i zajmowała się domem $. gospo
darstwem domowym i ogrodem. Choroba zdeformowała jej juz ręce 
i nogi do tego stopnia, że nie mogła sama się ubrać i przygoto
wać samodzielnie posiłków. W domu warunki mieszkaniowe były doóć 
prymitywne.

Pomimo swej choroby Janina pracowała na wsi społecznie jako 
swpółorganizatorka i opiekunka Koła Młodych Polek, do którego 
należały dziewczęta ze wsi Kruszyny i Anielewo.

Dulsey samodzielnie gospodarowali w Kruszynach do września 1939 r

P.S.
Janina Dulska zmarła w Poznaniu 14 stycznia 1950 r. na nie

uleczalną chorobę nerek.

O d z n a c z e n i a  Janiny Dulskiej za działalność w A»K*

- Krzyż Walecznych - dokumenty Biuro historyczne w Londynie
l.dz.223/1 z dn. 24.XII.1944 r.

— Srebrny ^rzyż Zasługi
z mieczami Biuro historyczne w Londynie

l.dz. 223/1 z dn. 24.XII.1944 r.
— Krzyż Armii Krajowej ~ legitymacja Kr 19314
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DULSKA JAKINA (1895 - 1950)
organizatorka wydajnej pomocy żywnościowej do obozów, do War
szawy i w okolicy. Od 1944 r. zołnierz A.K. pseudomim "Mali- 
nowskaM. Kwatera i kancelaria Szefa Sztabu K.O* Pomorze.
Życiorys przedwojenny
DULSKA JANINA urodziła się we wsi Suche pow. ciechanowski 
15 lipca 1895 roku jako córka Romualda Gadomskiego Zofii 
z Ubyszów. Ojciec Janiny miszkał wraz ze swą rodziną początkowo 
w majątku Suche a następnie w Kołaczkowie, gdzie pracował jako 
dzierżawca majątków w dobrach ksiąZąt Czartoryskich w powiecie 
ciechanowskim. Ziemia tam była bardzo zyzna, pszenno—buraczana, 
na miejscu duza cukrownia Krasiniec, tak ze żyii* rodziny Gadoms
kich w tym czasie układało się zamoznie. W rodzinie tej było 
czworo dzieci: najstarsza Anna, potem Janina i Zofia oraz najmłod
szy brat Józef. Według zwyczajów rodzin ziemiańskich w początkach 
XX wieku, w pierwszym okresie nauki dzieci uczyła domowa nauczy
cielka. Od 1909 roku dalszą naukę pobierała Janina w prywatnym 
zakładzie naukowym żeńskim I rzędu Haliny Gepnerówny przy ul. Mo
niuszki 8 w Warszawie, którą ukończyła w 1913 roku. Przy szkole 
tej był również internat, w którym mieszkała przez cały okres 
nauki. W 1916 roku Janina ukończyła roczną szkołę ogrodniczą 
w Warszawie a następnie wyjechała do szkoły ogrodniczej na Litwę, 
którą ukończyła w 1917 roku. Trzeba tam było ciężko pracować 
fizycznie i zdobywać umiejętności praktyczne.

Janina należała do dziewcząt dzielnych i odważnych, jeździła 
świetnie konno i pracowała w ogrodzie w majątku swych rodziców.
Na podkreślenie zasługuje również fakt,ze w okresach pobytu 
w domu systematycznie prowadziła wiejską szkółkę podstawową dla 
dzieci pracowników jej ojca., gdyż powszechnego szkolnictwa pod
stawowego w zaborze rosyjskim nie było.
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Pierwsza wojna światowa zniszczyła dobytek rodziny Gadomskich. 
Przez ziemię ciechanowską przewalił się front. Przechodziły 
armie niszczy inwentarz żywy i trwały. Po I wojnie światowej 
rodzina Gadomskich została zniszczona materialnie a Romuald 
Gadomski zachorował na astmę. Gadomscy wydzierżawili od Czarto- 
ryskich mały majątek Helenowo. Janina zamieszkała tam również 
z rodzicami.

9 roku 1919 Janina, majyc 24 lata, zachorowała cięzico na goś- 
ciec przewlekły postępujący. Ta straszna choroba była ciężarem 
jej całego dalszego życia. Juz w początkach choroby lekarze 
powiedzieli jej, Ze będzie kaleką. To jej jednak nie załamało. 
Wyjeżdżała do Ciechocinka, Buska i Solca by poddawać się inten
sywnemu leczeniu, lecz mimo braku widocznych objawów choroba 
nie ustąpiła*

W 1921 roku Janina poznała Alojzego, Tadeusza Dulskiego, 
administratora majątku Krasne w dobrach Czartoryskich i wyszła 
za niego za myć 1 lipca 1922 roku. Poczytkowjbe małżonkowie za* 
mieszkali w Krasnem a po śmierci Romualda Gadomskiego przenieśli 
się w 1923 roku na dzierzawę do Helenowa. 3 kwietnia 1923 toku 
urodziła im się *órka Hanna a 21 października 1925 roku 
druga córka Barbara. Urodzenie dwojga dzieci bardzo wycieńczyło 
Janinę i choroba znacznie się posunęła.

V 1929 roku Dulscy kupili gospodarstwo rolne Kruszyny Szlachec* 
kie w powiecie brodnickim na Pomorzu. Było to nieduże gospodars
two 110 hektarowe oddalone od Brodnicy o 5 km. Z Brodnicy droga 
prowadziła obok jeziora Niskie Brodno, potem wśród lasów, w koń* 
cowym odcinku przez pola. Kruszyny położone były same w sobie
o 2 km od wsi Kruszyny i 1 km. od wsi Anielewo,0,5 km. od gospo
darskiego młyna wodnego zwanego Lisa Młyn. Dom był murowany,
6-cio pokojowy, położony wśród dużego sadu owocowego i warzywnika. 
Od podwórza weranda oszklona, podwórze okalały budynki gospodarskie
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Ziemia w Kruszynach była słaba, tak że życie rodziny Dulskich 
było bardzo skromne. 3a lata trzydzieste przypada silny kryzys gos
podarczy, który dotknął przede wszystkim gospodarstwa słabsze eko
nomicznie. Janina w tym okrsie pracowała ciężko, nawet ponad swe 
siły, wychowywała dwoje dzieci i zajmowała się domem £ gospo
darstwem domowym i ogrodem. Choroba zdeformowała jej juz ręce 
i nogi do tego stopnia, że nie mogła sama się ubrać i przygoto
wać samodzielnie posiłków. W domu warunki mieszkaniowe były doeć 
prymitywne.

Pomimo swej choroby Janina pracowała na wsi społecznie jako 
swpćłorganizatorka i opiekunka Koła Młodych Polek, do którego 
należały dziewczęta ze wsi Kruszyny i Anielewo.

Dulscy samodzielnie gospcdarowali w Kruszynach do września 1939 r

P.S.
Janina Dulska zmarła w Poznaniu 14 stycznia 1950 r. na nie

uleczalną chorobę nerek.

O d z n a c z e n i a  Janiny Duisfciej za działalność w A.K.

- Krzyz Walecznych - dokumenty Biuro historyczne w Londynie
1 .dz .223/1 z dn. 24 .XII. 1944 r.

Srebrny *-rzyz Zasługi
z mieczami Biuro historyczne w Londynie

l.dz. 223/1 z dn. 24.XII.1944 r.
Krzyz Armii Krajowej - legitymacja Hr 19314
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•■yocgi-ktek okupacji, niezorganizowany ruch oporu, samopomoc.

Po zajęciu powiatu brodnickiego praez Niemców gospodarstwo 
Kruszyny Szlacheckie zostało przyłączone do pobliskich Kruszy
nek, tworząc całość, którg* zarządzał Niemiec Weking,

Rodzinę Dulskich zostawili Sfiemcy we własnym ich domu 
w Kruszynach, Był on widoeznie 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 * zwyczajów, eking miał tylko 1 rękę i dlatego nie był zaobili^ 
zowany. Przyjeżdżał często do Kruszyn kontrolując pracę na polach, 
ele przez cały okres okupacji nigdy nie wchpdził do domu.
Zawsze rozmawiał na podwórzu z Tadeuszem Pulskim, który znał dobrze 
język niemiecki. Ze względu na kalectwo Janiny Dulskiej, która 
niea mogła saaa się ubrać ani przygotować sobie i mężowi posił
ków oraz nie nadawała się samodzielnie do żadnych prac domowych, 
miejscowe władze niemieckie zgodziiy się na pobyt w domu jednej 
z córek. Była ona przeznaczona do pracy w ogrodzie i do obsługi 
chorej matki i pracującego u Niemca ojca. W rodzinie Dulskich 
zadecydowano, że młodsza córka Barbara będzie kontynuować naukę 
na tajnym nauczaniu w Warszawie, W sierpniu 1940 r Barbara wyje
chała przez "zieloną granicę" do rodziny do Warszawy i przebywała 
tam do lata 1942 roku, W tym czasie ukończyła 4-ro klasowe prywat
ne gimnazjum im, Kaliny Gepnerówny i uzyskała małą maturę*
Oficjalnie była to zawodowa szkoła kapelusznicza.

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

Fa jesieni 1942 r. do Warszawy wyjechała Hanna Dulska, by konty
nuować naukę na tajnym nauczaniu, W tej samej szkole co Barbara 
ukończyła w aaju 1943 roku II klasę licealną i uzyskała swia-
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dectwo dojrzałości. Ze względu na ciężką sytuację w Warszawie, 
(aresztowanie przez Gestato wuja Hanny, u którego mieszkała, 
bardzo trudna sytuacja materialna roaziny w Warszawie) w czerw* 
cu 1943 roku Hanna wróciła do rodziców na Pomorze* Obydwie siost— 
ry nie mogły być oficjalnie w domu, gdyż jednej grożiło wywiezie
nie na roboty, więc Hanna musiała ukrywać się przed Niemcami*

Zaraz w pierwszych dniach wojny Dulscy udzielili pomocy rodzi—
Tadeusz Wasilewskinie nauczycielskiej ze Zmijewa. Kierownik tej szx§ły uciekł przed

Helena Wasilewska 
Niemcami do G*G*, a zona* która również była nauczycielką oraz mat
ka i dwoje dzieci zamieszkała w Kruszynach u Dulskich. Przebywała 
tam aż do 1945 roku do chwili kiedy wrócił jej mąż. Przenieśli się 
wtedy do Brodnicy, gdzie zaczęli uczyć w szkole.

W dalszych latach okupacji do rodziny Wasilewskich przybyła
pfroblewska

jeszcze jedna osoby, siostra Wasilewskiej - zakonnicas,Jktóra 
uciekła z obozu niemieckiego* Ukrywała się u swojej siostry w do
mu w Kruszynach, na eo Lulscy 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 Eanusia odpowiedziała0 nas 
w domu jest tylko mama, babcia Zbyszek i ja" a w domu powiedziała 
do ukrywającej się zakonniey:HCiociu chowaj się dobrze, bo ja wię
cej kłamać nie będę% Takie były okupacyjne azieci*
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Z biegiem upływu miesięcy okupacji dom Dulskich stał się 
coraz bardziej ośrodkiem polskośei. W niedzielę zbierała się tu 
młodziez z sąsiedztwa i Brodnicy: J&mil Tomczyk, który mieszkał 
wt tym czasie na Foluszku, młoaziez rodziny Malickich: Zygmunt, 
Klemens, Władka i Halina# z Bobrowa przyjeżdżała rodzina Zumbachów 
a z nimi Minta Karoowska z bratem, z Brodnicy Gacowie Logdan i Ha» 
lina, oraz rodzina Domków , Pola Załuska, szczególnie często bywał 
u Bulskich Stefan Tyczyński, który pracował w kruszynkach u Niemca 
Wekinga* Stefan Tyczyński bywał u Dulskich barazo czysto ( 3,4 x 
w tygodniu), gdyż łączyła ich wspólna praca zawodowa* Zaznacza 
się, ze bardzo częstym gościem był również Zygmunt Domkę.

Janina Dulska za swą matkę robiły wszystko, by 030by przeby» 
wające w Kruszynach czuły się jak w rodzinie* Wszyscy Polacy 
ciężko pracowali fizycznie, a spotkania niedzielne były dla nich 
największą atrakcją. Zachowało się z tego okresu wiele fotografii 
amatorskich,robionych przez Emila Tomczyka, przed domem w kruszy
nach to znów na spaeerze w lesie. Na każdej z tych fotografii , 
z małymi zmianami, te same osoby, które już podano wyżej.
/Załącznik - fotografią nr. ^//.^. .)

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

M Mamusia nasza słynie z serduszka dobrego 
Ha Święta darzyć by rada paczuszką kaźaego.
0 okazjach wysyłek wie eała okolica,
A z tych obdarowanych wybranką jest Stolica.
Stale są jakieś kłopoty z owymi paczkami,
Kie ma pudeł, papieru to znów ze sznurkami,
Więc ażebyś Mamusiu mniej kłopotów tych miała,
Gwiazdor śle Gi pudełka, czy to rzecz nie wspaniała?
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Paczki wysyłane były masami* Córki odwoziły je na rowerach 
na pocztę do Najmowa. Często też Janina powierzała pacziii oso
bom trzecim prosząc o ich wysyłkę* Często jako opakowania służy
ły woreczki, które wypełniało się iu»*k«|f kaszt* i gEOChem* flysyła- 
ło się chleb, w którym zapiekało się kiełbasę i słoninę*
Janina uważała, że należy dzielić się z innymi, Jctórzy cierpią 
głód* Szły paczki do obozów wojskowych (adresy się nie zachowały), 
na Węgry (adres odtworzony z pamięci: Balaton Boglar, ńungarn, 
Beligerant Interne), dla głodującej Warszawy ao roaziny i obcych* 
Ha paczkach pisamo się często zmyślonych nadawców, by nie zwracać 
uwagi na zbyt dużą ilość paczek z jednego miejsca* Na poczcie 
w Najmowie pracowała »ieaka, ktćra chętnie brała"prezenty" żyw
nościowe i dlatego nie dziwiła się dużej ilości paczek.

JRĆwnież goście z Brodnicy zaopatrywali się w Kruszynach 
w jarzyny i owoce, a w miarę możliwości w inne produkty rolne*
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DULSKA Janina - pa .^Malinowska* (1395-1950), Kriiazyny Szlach
eckie, Inspektorat Brodnica, kwaterniczsa sztabu ©kręgu po- 
morskiego, urodzona\we wsi Suche, powiat ciechanowski, pa - 
chodziła z radliny aiemniańskiej, córka Komu«lda (radomskiego 
i Zofii z Ubyszów. Ukończyła prywatne gimnazjum H.Cepnerćwny 
w Warszawie i średnią szkołę o/:r©dniezą. W 1921 raku wyszła 
za au.tź za Alojzego Tadeusza Dulskiego. Mima postępującej 
ciężkiej choroby gośćoa (od 1919 roku) prow*dziła dom i po
magała męaowi w nabytym w 1929 raku, gośpodarstwie rolnym 
w Kruszynach Szlacheckich kała Brodnicy.  ̂czasie okupacji 
mieszkała nadal w Kruszynach szlacheckich i była czynna 
w samopomocy społecznej. Od 1941 roiu był* kwaterniczki cz
łonków sztabu K.O. romorzo A.K. W 1943 roku zastała zaprzy
siężona przez szef* sztabu K.O. ppłk. Józefa Chylińskiego 
i od tego czasu do stycznia 1945 roku prowadziła jeg© kan - 
celarię, mieszcząc^ się w ich demu. ?© wkraczeniu wojsk so
wieckich, aresztowaniu i internowaniu do 2wi^zku Radzieckie
go Tadeusza tulskiego, Janina Dulska wraz z córkami musiała 
opuścić Kruszyny Szlacheckie, które podlegały parcelacji. 
Zmarła w szpitalu w Poznaniu 14.01.1950 roku n« oi^żk., cho
robę nerek.
Odznaczenia za działalność w A.K.i Krzyz walecznych, Srebr
ny Krzyz Zasługi z isieezami, Krzyz Armii krajowej.
Załącznik dofcUińfcAtaoyjriy? Archi mm Poi&orsKie A.K. Toruń 
teczka K-167.
Zdjęcie w zbiorach *reiiiwum.

tp.s- ((« * & < * /
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O pTŚA.kAy- -------. Wspomnxenie o matce

ARCHIWU& 
Elżbiety ZtW&ckie]

Moja matka była inna jak inne matki, gdyż od wczesnej młodości była 
bardzo chora. Nie znałam mojej matki zdrowej. Ręce jej były całkowicie 
zniekształcone przez gościec postępujący, na chorych nogach nosiła 
specjalne buciki, które umożliwiały chodzenie. Po moim urodzeniu pod-

9
picrała się nawet laską, choć miała dopiero 30 lat. Pamiętam do^tej
pory tę laskę; była lekka i rzeźbiona w góralskie motywy. Nieraz mówiła ■
mi potem, że jak byłam niemowlęciem przewijała mnie łokciami, bo chore
ręce nie nadawały się do tego, by wziąć w nie małe dziecko,

W latach trzydziestych przed drugą wojną światową zaczęłam się
uczyć# Byłam bardzo szczupła i chorowita. Pierwszą klasę przerabiałam 
wraz z mamą w domu. Ile w to wkładała pracy i cierpliwości,bo nie 
zdradzałam chęci do nauki. Pamiętam jak piórem moczonym w atramencie, 
który często strugą spływał po stole, uczyła mnie jaki brzuszek ma 
mieć b^a z literą S jeszcze więcej było kłopotu. Było to na wsi, pamięć 
tam jak pierwsza z nas wszystkich wstawała, szykowała śniadanie, wkła
dała do teczki. Mimo swoich chorych nóg była z nas wszystkich najszyb^ 
sza. Nie lubiłam się uczyć, wolałam zajęcia domowe i gdy wykonywałam 
je razem z matką, było to dla mnie prawdziwe święto. Umiała nadać 
pracy głęboki sens i prawdziwą wartość. Praca wykonywana wraz z nią 
w domu była dla mnie nagrodą. Kochała pracę, nie pamiętam j^j siedzą
cej bezczynnie,

Praca wykonywana była według planu zależnie od pory dhia i roku.
Zi-iiią długie wieczory przy lampie naftowej, którą trzeba było codzienne 
oczyścić żeby dała dość światła, aby cała rodzina mogła przy niej pra
cować. Mama wtedy swojemi chorymi rękoma cerowała naszą bieliznę.
Czasem mnie dawała do ręki drewniany grzybek,na którym cerowało się 
pończochy. Dziura przybierała na nim jeszcze większg kształt i star
czała do cerowania na cał& wieczór. Przeważnie jednak czytałyśmy, ja
lub moja starsza siostra na głos. Przeżywałyśmy wspólnie tragedie

i radości bohaterów naszych powieści. Ile razy wracam pamięcią do
20



tych czasów,widzę w nich tyle ciepła rodzinnego,pogody a także 
szkoły życia,do którego chciała nas przygotować.Nadszedł wrzesień 
1959r.Matka miała wówczas lat 44.Pamiętam tą piękną pogodę,sad pełen 
owoców,drzewa gięły się aż do ziemi.Mieszkaliśmy w Brodnickim na 
Pomorzu.Od pierwszych chwil słychać było głuchy odgłos armat.Wtedy 
zobaczyłam w oczach mojej matki wielką tragedię.Wojna-mówiła nam 
to wy nie jesteście w stanie tego zrozumieć,to straszne.Ja wtedy 

tego wszystkiego zrozumieć nie mogłam,ale potem zrozumiałam,dlaczego 
wtedy stale łzy płynęły z dużych czarnych,ozarnyoh oczu mojej Matki. 
Wtedy dłużej niż zwykle modliłyśmy się wraz z Matką do Matki Boskiej 
Częstochowskiej o opiekę nad całym krajem.
Okupacjji,ciemna ,zimna i taka straszna,że jeszcze jak dziś przymknę 
oczy słyszę wycie tego strasznego czasu.Pamiętam moją Matkę z tego 
okresu,że po.upieczeniu 4 bochenków chleba 2 z nich pakowane były 
w szary papier i wysyłane na adres tych co głód cierpieli:do obozów 
jenieckich i głodujących w Warszawie.Pamiętam te paczki,nauczyłyśmy 
się je obie z siostrą pakować.Odnosiło się je na pobliską pocztę 
do ftijmowa pisząc często zmyślonego adresata.Mama stawiała sprawę

11;f Jasno: trzeba się dzielić wszystkim,bo my narazie nie jesteśmy głodne. 
i W tych czasach nie słyszałam nigdy,aby Mama mówiła coś na temat
I swojej choroby,Wobec cierpienia tylu ludzi czy jej cierpienie stało 
•jjsię niczym?
Nasze życie okupacyjne znacznie się zmieniło,gdy dom nasz stał się 
kwaterą szefa sztabu Okręgu Pomorskiego,później komendanta Okręgu 
Pomorskiego ppłk.Józefa Chilińskiego,pseudonim11 Kamień" “Wicher" 
"Rekin".U nas w domu nazywaliśmy go "Panem AAdrzejem".Przyjeżdżali 
wówczas inni członkowie ZWZ AK jak Henryk Gryczmacher p.s. "Michał"
i inni.Mo ja Matka została wciągnięta w szeregi ZWZ AK ,p.|f. "Malinow
ski",robiła wszystko,aby dom stał się ostoją,miejscem pracy i wypo
czynku dla członków sztabu ZWZ AK.
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Mama nigdy nie zdradzała lęku,obaw lub niepokoju,Stwarzała atmos
ferę spokoju i ciepła rodzinnego dla wszystkich tych,którzy w na
szym domu przebywali.Chciała pomóc sprawie,dać pracy konspiracyjnej 
takie warunki jak można je było w tych strasznych czasach
zapewnić.
Boże Narodzenie,gdzie przy szczelnie zasłoniętych oknach paliły 
się świeczki na choince ubranej biało-czerwonymi fe chorągiewkami 

a przy stole Babcia staruszka,obok ppłk.Józef Chiliński,nasi Rodzi
ce i ja z siostrą.Chciałyśmy z siostrą rozweselić wszystkich,napi
sałyśmy każdemu krótki wierszyk,Mam^ kończył się następująco*

"Stale są jakieś kłopoty z owymi paczkami 
Nie ma pudeł,papieru to znów ze sznurkami 
Więc abyś Mama mniej kłopotów tych miała 
Gwiazdor śle Ci pudełka 
Czy to rzecz nie wspaniała?"

Nieudolny ten wierszyk charakteryzował dobrze moją Mamę.
Pamiętam dobrze jak wieczorem przez płot naszego ogrodu przerzu
cano rowery i bezszelestnie wślizgiwali się do naszego mieszkania 
"Kamień" i "Michał",mówiliśmy-wrócili szczęśliwie.
Pan "Michał"zginął latem 1944r.Więcej go u nas w domu nie zobaczyliś
my ,było to dla nas wszystkich wielką tragedią.
Moja Mama umarła wkrótce po zakończonej wojnie.Była wtedy już osobą 
sżlenie schorowaną,po 30 latach gośćca postępującego.

Napisałam kilka słów o mojej Matce by powiedzieć,jak 
wielkie wartości wnoszą w życie ludzi mtinamaagcgk zdrowych 
ludzie ciężko chorzy,tak silni psychicznie,aż trudno zrozumieć to 
ludziom zdrowym.Dziś po tylu latach od śmierci mojej Matki,gdy spot
kam ludzi cierpiących na to ciężkie schorzenie-chylę nisko przed 
nimi czoło,bo ich schorowane i zniekształcone ręce przypominają 
ręce mojej kochanej Matki.

p0Znań ul.Rynarzewska 19m10 22
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Dulska Janina z d.Badomska ps."Malinowska"/1895-1950/, kweterniczka
i se kretarka sztabu KO Pom. AK.

Ur. 15*VII.1895 r. we wsi Suche, pow.Ciechanów, c.Romualda, zie
mianina i Zofii z d.Ubysa. Ukończyła pryw. gimn. H.Geperówny w War
szawie i średnią szkołę ogrodniczą. Zamężna od 1921 r. za - Alojzym 
Tadeuszem Dulskim. Mimo ciężkiej, postępującej choroby gośćca, pro
wadziła dom, a od 1929 r. wraz z mężem gospodarstwo w Kruszynach Szle 
checkich k. Brodnicy.

Podczas okupacji mieszkała nadal w Kruszynach, prowadząc intensy
wną działalność samopomocową. Od 1941 r. była kwatemiczką członków
sztabu KO Pom.AK. Zaprzysiężona w 1943 r. przez Józefa Chylińskiego

U \(hw « sc>̂ vop‘30voŁŁ|ps. ttRetin4*' "i—inne-, szefa sztabu KO Pom.AK, prowadziła'do stycznia
1945 r. Jego kancelarię, mieszczącą si\r w Kruszynach.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich i wywiezieniu męża w styczniu 1945 
w głąb ZSRR, J.Dulska wraz z córkami -^Barbarą i ą Hanną musiała 
opuścić Kruszyny. Zmarła w szpitalu w Poznaniu 14.1.1950 r.

Dom rodziny Dulskich w Kruszynach od wiosny 1943 r. pełnił funkcję 
kwatery KO Pom. AK, gdzie czasowo przebywali: J.Chyliński ps.”Rakin” 

Henryk Gruetzmacher ps.Michał"szef łączności KO, Józef Gruss ps."Sta
nisław" szef wywiadu KO oraz kurierki - Irena Jagielska ps."Ewa" i 
Jadwiga Derucka ps."Maria". Mieściło się tam również archiwum i se
kretariat. Mąż - Tadeusz ps."Dołęga","Smuga"był szefem wydz.I oraz 
referatu rolnidtwa i zaopatrzenia w sztabie KO. Matka, Zofia Gadomska

I nQ±XĄ- fry\l
przenosiła broń i uczestniczyła w działalności konsp. rodziny. Córki waipt

fc»on- > Barbara ps. "Danka" i Hanna ps."Kskra", były kurierkami i łącz
niczkami.

Odznaczona Sr KZ z M i KWi~J
AP AK T. £ > {A jrU &  ( ^  ^  3  j

ćj>owsUAf.£jp i 3'J<0uq/'eX/̂ \>uC|'
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Dulska Janina z d. Gadomska ps. “Malinowska” (1895- 
1950), kwatemiczka i sekretarka sztabu KO AK Pom.

Ur. 15 VII 1895 r. we wsi Suche pow. Ciechanów, 
córka ziemianina Romualda i Zofii z d. Ubysz.
Ukończyła prywatne gimnazjum H. Geperówny w 
Warszawie i średnią szkolę ogrodniczą. Zamężna od 
1921 r. za Alojzym Tadeuszem Dulskim. Mmo ciężkiej, 
postępującej choroby gośćca prowadziła dom, a od 
1929 r. wraz z mężem gospodarstwo w Kruszynach 
Szlacheckich k. Brodnicy.

Podczas okupacji mieszkała nadal w Kruszynach, 
prowadząc intensywnie działalność samopomocową.
Od 1941 r. zaczęli u niej kwaterować członkowie 
sztabu KO AK Pom. Zaprzysiężona w 1943 r. przez 
Józefa Chylińskiego ps. “Wicher”, szefa sztabu KO, 
prowadziła, nadal czynna w samopomocy, do stycznia 
1945 r. jego kancelarię, mieszczącą się w jej domu w Kruszynach.

Dom rodziny Dulskich w Kruszynach od wiosny 1943 r. pełnił funkcję stałej kwatery dla 
kilku członków KO; często tu przebywali: Józef Chyliński ps. “Wicher”, Henryk Gruetzmacher 
ps. “Michał”, Józef Gruss ps. “Stanisław” oraz kurierki Irena Jagielska ps. “Ewa” i Jadwiga 
Derucka ps. “Maria”. Mieściło się tu również archiwum KO. Mąż “Malinowskiej” - Tadeusz 
ps. “Dołęga”, “Smuga”, był od 1941 r. szefem Wydz. I oraz referatu zaopatrzenia i rolnictwa 
w sztabie KO. Matka, Zofia Gadomska ps. “Wanda” ur. w 1871 r., uczestniczyła również w 
działalności konsp. rodziny, nawet kiedyś przewożąc broń. Córki -^Barbara ps. “Danka” i 
Hanna (obecnie zam. Nowicka) ps. “Iskra”, były kurierkami i łączniczkami członków sztabu 
KO.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich i wywiezieniu męża w styczniu 1945 r. w głąb ZSRR, 
gdzie zaginął, J. Dulska wraz z córkami musiała opuścić Kruszyny. Zamieszkała w 
Poznaniu, gdzie zmarła 14 I 1950 r.

AP AK, T.: C h y l iń s k i  J., D e ru ck a  J., Rodzina D u l s k i c h ,  D z i e r z g o w s k i  J., 
J a g i e l s k a - N o w a k  I.
AK  na Pomorzu...; Chrzanowski, Konspiracja...s. 20; Zawacka, Szkice...

Hanna Nowicka

65
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D u l s k a  Jr.nim z d.Gaóoaska '‘Malinowska” /£4.V1 1695 • 14.1 1950/ 
U/l*,w Lipie pow.Ciechanów w rodzinie ziemianina Lomualća Gadomskier 
v Zofii z 6 .IKbysz, ukończył a szkołę średnią i rolniczą.Od 1329 r.pro-
V wadziłyrazem z mężem Alojzym Tadeuszem tulskim zakupiona w Knuazyn* 

kacb koło Brodnicy gospodarstwo rolne,mimo od 1913 r#wzmagającej się 
ciężkiej choroby gośćca*
W czasie okupacji mieszkała nadal w Kruszynkach,czynna w samopomocy

vł~ Prw*TUspołecznej,Zaprzyaiężona d-a A & w 1943 r, przez szefa sztabu
6yła od 1941 r«kwaterniczką członków sztabu £.0. i prowadziła od

/ti* JD K/ł1943 r,kancelarię szefa sztabuyktóry *a£miał swój lokal pracy#Mąi
Tadeusz /Doł^a^ był od 1941 r#kierowni]tlam działu rolnictwa aztabu

—  Tł 45ł ( 5 /v'K#0J(?ginął wYi946^rifWywieziony w styczniu tega-rofcu do obozu pracy
pod * ul ety Janina zmarła w Poznaniu* i?
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Dulska Janina,ps “Malinowska”, z <3.Gadomska <JXbyQZ:
ur*24,06„1995 r, w Lipiach pow*Ciechanów>cćrka Romualda i Zofii z d.
w czasie okupacji zamieszkała w kruszynach koło Brodnicy zmarła w Poznaniu 14#01#1950 r.

Zaprzysiężona 'do AK wiosną 1^2
V/ leśnym dworku -Dulskich /mąż Taaeuszfkier«wydz,roi£ftgo sztabu T.O 

areztowany w 1345 r. przez NTTWD zginął w 1946 r, w Kołymie na Uralu/ 
mieściła się kwatera szefa sztabu Tr,0(łoraz jego lokal odpraw i kan
celaria.

Źródła z relacja córki /1Ś2/,relacja S,Bzięgielewskiego "mikołajski" 
sprawozdanie szefa sztahu P.O.
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DULSKA JANINA BRODNICA

Wypiekała cłileb regularnie dla kwatery Insp. W 
znajdowały się me 1dunki-rozkazy.

T . : Domkę Zygmunt, Insp. Brodnica, M-i03/71£ 
1/2.

MGr'94

AK

nim
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t^DNnci
Ab

DULSKA JANINA p s ."Mańkowska" KO AK

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

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

t\Qr '9*1
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B. Chrzanowski, konspiracja ... ", str. &0 
K.Wojt/VI. 94
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