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Toruń 30.08,93

Ldz

Z A S W I A B C Z S  N I E nr 134

Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu 

niniejszym zaświadcza, że w zasobie naszego Archiwum jest te-

Graff/ T.nr 182/ zawierająca jej własną relację z grudnia 1977 r* 

oraz korespondencję z p.doc.E.Zawacką z lat 1977/79*

Z w/w dokumentów wynika,że p. B*Dudulska została zaprzy

siężona do służby w AK jesienią 1942 r* przez Szefa Wydziału II 

Xomendy Okr* Józefa Orussa ps, "Stanisław” i pełniła w okresie od 

jesieni 1942 r. funkcję kurierki komendanta Insp*Brodnica, Tade

usza Fiutowsklego, do chwili jego aresztowania 16,08*1944 r.

Nie udało nam się odnaleźć nazwiska p.B,Dudulskiej w in

nych relacjach złożonych v. naszym Archiwum*

czka osobowa p, Barbary Dudulskiej /1óvoto Fiutowskiej z łomu
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Fiutowska Barbara ps z dorpu Graff, II voto Dudulska
ur, 26.1S ,1918 r„, w Ostrowie Ylżlkp., córka/Stanisławaj-i Janin$;'Fagiewicz 
zamieszkała w czasie okupacji w Bbdnicy u rodziców swoich lute' czasowo 

z dzisci dwojgiem u teściowej w Góralikach koło Jabłonowa 
obecnie zamieszkała Iława,14-200,ul.1.Maja 13 / 32

zaprzysiężona do Ar jesionią 1942 r. przez szefa ?/ydz0II £.0„ ,J.Gruss , 
p s."Stanisław”

pełniła funkcje kurierki kmdta inspektoratu /swego męża/f jeździła do 
Torunia,do skrzynki k-dy ffodokręgu Połudnowo-Wschodniego - do czasu za
aresztowania męża 16.sierpnia 1944 r.,kiedy na jego rozkaz zaprzestała 
prac;

Źródło: relacja własna i korespondencje z 5„Z» 1977/79
in s p e k toratu dla j

, R-.zeo z teściową o b s ł u g i w a ł a  lokal odpraw Sztabowców z T .0 .Poirorze, mie- 
1szcz^cy się w mieszkaniu teściowej w Góralikach koło Jabłonowa.

W  I 3.$rtl
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rze. Tu w iatach 1950-1957 był zobowiązany do cotygodniowego meldowania 
się w UBP. Pracownik administracji w urzędach państwowych woj. jeleniogór
skiego, 1 III 1979 przeszedł na emeryturę. W latach \97l9-1987 był w Zarz. 
Woj. ZBoWiD w Jeleniej Górze sekretarzem komisji odznaczeniowej i wicepreze
sem (od 1981). Zmarł 25 XI 2001. /

Rozkazem z 1 I 1945 (nr 37/45) mianowany sierż. przez kmdt. Insp. AK 
Chojnice J. Szalewskiego. /

Odznaczony m.in.: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzy
żem Partyzanckim, Medalem Akcji „Burza”, KrzVzem Kawalerskim Orderu Od
rodzenia Polski. /

Dnia 15 IX 1945 zawarł związek małżeński z Anną Rekowską. Miał troje 
dzieci. /

Rekowska Anna ps. „Łobuzek” (żona); wywiadowczyni OP „Szyszki”. 
Obecnie emerytowana nauczycielka w Jefeniej Górze. Zaprzysiężonymi człon
kiniami TOW „GP”-A K , pełniącymi obowiązki kwaterniczek i łączniczek były 
siostry: Gertruda Niesiołowska (zam. Majkowska), Jadwiga Ryłko, Marta Szeli
ga. W łączności działał też Eugeniusz/Szeliga (siostrzeniec).

APAK, T.: Dobek J. E., K lam an /, Panczocha S., Rekowska A., Szalewski J., Wi- 
tuszyńska L.; S a d o w s k i  E /Otrzymałem pseudonim ,,Ludwik”, w: W mroku no
cy, zebrał i opr. K. Szczepański/Chojnice 1996, s. 60; S z c z ę s n y B., Organizacja  
ruchu oporu w  pow iecie chojnickim w latach 1939-1945 , Zeszyty Chojnickie 1967, 
nr 3, s. 11-16; Weltrowski ] I  Drukarnia w Borach Tucholskich, Tczew 1995, s. 10.

/  Elżbieta Skerska

Fiutowska Barbara, II v. Dudulska z d. Graff 
ps. „Bluszcz” (1918-1996), kurierka i szyfrant- 
ka kmdt. Insp. ZWZ-AK Brodnica.

Urodzona 26 XII 1918 w Ostrowie Wlkp., 
córka Stanisława i Janiny z d. Fagiewicz. Oj
ciec, inżynier mechanik, był dyrektorem Fabryki 
Maszyn Rolniczych „Unia” w Brodnicy, matka 
prowadziła dom i wychowywała dzieci. Przed 
wojną uczęszczała do Gimnazjum Żeńskiego 
w Brodnicy. Należała do PWK, którego kmdt. 
był por. Witold Warszawski z 67 pp w Brodni
cy. Uczestniczyła w szkoleniach organizowa
nych przez por. W. Warszawskiego w strzelaniu. 
Przeszła także kursy sanitarne i obrony prze
ciwlotniczej. W 1937 zdała maturę w Gimna
zjum Żeńskim w Brodnicy. Przed wojną nie
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pracowała zawodowo, była na utrzymaniu męża, zajmując się wychowywaniem 
dzieci.

Prawdopodobnie już w 1941 wykonywała rozkazy kmdt. Insp. Brodnica Tade
usza Fiutowskiego (swego męża) i Władysławy Zieleniewskiej (ps. „Darnina”, 
„Rakieta”), współorganizatorki Insp. ZWZ-AK Brodnica. Jesienią 1942 została 
zaprzysiężona do AK pod ps. „Bluszcz” przez Józefa Grassa, szefa Wydz. II KO 
AK Pomorze. W czasie okupacji zameldowana u rodziców w Brodnicy, mieszkała 
z dziećmi w Góralikach k. Jabłonowa pow. Brodnica u Marii Fiutowskiej (teścio
wej), z którą prowadziła punkt odpraw inspektoratu i oficerów sztabu z KO Pomo
rze. Ukrywała także „spalonych” członków AK. Na naradach w Góralikach by
wali: mjr Józef Chyliński ps. „Wicher”, szef sztabu KO ZWZ-AK, mjr J. Grass 
ps. „Stanisław”, szef wywiadu KO ZWZ-AK i zca „Wichra”, a także Franciszek 
Jarzębowski ps. „Sito”, szef wydziału łączności Insp. AK Brodnica, ppłk Jan Pa- 
lubicki ps. „Janusz”, „Piorun”, kmdt Okr. Pom. AK, Nikodem Wiwatowski ps. 
„Kazik”, kier. sanitarny Insp. AK Brodnica. W piwnicy domu w Góralikach 
w 1944 ukrywał się też Jan Kutnik ps. „Sas”, kwatermistrz Insp. Brodnica. Pełniła 
również funkcję kurierki i łączniczki na linii Insp. Brodnica -  KO AK Pomorze. 
Otrzymane meldunki, rozkazy i instrukcje szyfrowała, przekazując do wyznaczo
nych punktów łączności. W Toruniu skrzynką kontaktową Kmdy Podokr. Połu
dniowo-Wschodniego, obsługiwaną przez B.F., było mieszkanie Agnieszki Dą
browskiej, matki wywiadowczym Marii Canty-Bury ps. „Szarotka”. Meldunki 
przekazywała na umówione, za każdym razem inne, hasło. Jednym z nich było: 
„Czy zastałam panią Jankę? Przyniosłam książki”; odzew: „Panna Janka wyszła 
po nowe książki, ale zaraz wróci”. W ramach WSK Insp. AK Brodnica współpra
cowała z Elżbietą Kamińską ps. „Kalina”, Klarą Konarzewską ps. „Iwa”, Martą 
Zieleniewską ps. „Strzecha”, kurierką „Darniny” (swojej siostry) i Ireną Łangowską 
(zam. Dąbrowska) ps. „Kita”. Działalność konspiracyjną zakończyła po areszto
waniu 16 lub 18 VIII 1944 T. Fiutowskiego. Zniszczyła także wszelkie jej ślady.

Po wojnie zamieszkała w Górznie. Nie pracowała zawodowo. W 1950 prze
niosła się do Iławy. Po śmierci drugiego męża w 1969 podjęła pracę w recepcji 
ośrodka wypoczynkowego w Iławie, gdzie była zatrudniona do przejścia na 
rentę w 1973. Zmarła 6 III 1996 w Iławie. Została pochowana 9 III tr. na cmen
tarzu w Iławie.

Odznaczona: Medalem Wojska (po raz 1, 2, 3), Krzyżem Armii Krajowej.
Z małżeństwa zawartego w kwietniu 1938 z Tadeuszem Fiutowskim ps. 

„Ben” urodziła synów: Aleksandra (1939) i Andrzeja (1940). Po tragicznej 
śmierci Fiutowskiego poświęciła się wychowywaniu synów. W 1949 ponownie 
wyszła za mąż za rolnika Jana Dudulskiego. Z tego związku urodził się Stani
sław (1950). Synowie mieszkają: Aleksander w Warszawie, Stanisław w Łomży. 
Andrzej zmarł 17 IV 2001.

Szymczak Stefania ps. „Palma” (siostra), łączniczka i sanitariuszka, prowa
dziła punkt sanitarny w Rypinie; Sobkiewicz Irena ps. „Stena” (siostra), łącznicz
ka T. Fiutowskiego; Sobkiewicz Adam ps. „Jan Nowak” (mąż Ireny), żołnierz AK 
Okr. Kielce.
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APAK, T.: Fiutowska M., Fiutowski A., Kutnik J., Łangowska L., Suszyński S.; In
formacja syna Stanisława; Bilski S., Słownik biograficzny regionu brodnickiego, 
Brodnica-Toruń 1991, s. 34; SI. konsp. pom..., cz. 2, s. 60-62, cz. 3, s. 41—49, 60-65, 
74, 75, 127-135; cz. 5, s. 34—35; Szkice brodnickie, pod red. S. Bilskiego, Toruń 
1988, s. 167-228; Zawacka E., Szkice WSK..., s. 190, 275-318, 325, 333, 339.

Anna Wankiewicz

Forycki Edward ps. „Mars” (1909-1996), pra
cownik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego 
Okręgowej Delegatury Rządu (ODR) RP na 
Kraj na Pomorzu. /

Urodzony 1 VI 1909 w Recklmghausen 
(Niemcy). Syn Józefa, powstańca Wielkopol
skiego i Józefy z d. Lewandowskiej. Dzieciń
stwo spędził w Niemczech. Po ukemczeniu szó
stego roku życia rozpoczął nauka/w niemieckiej 
szkole w Recklinghausen, a następnie w Herne. 
Jednocześnie popołudniami /  uczęszczał do 
szkoły polskiej zorganizowanej przez miejsco
wy ośrodek polonijny. Po odzyskaniu przez Pol
skę niepodległości przyjechał z rodzicami do 
kraju. Mieszkał w Gnieźme, a następnie w Byd
goszczy. Maturę uzyskaw w Państwowym Gim

nazjum Klasycznym w Chełmnie. W 1932 powołany zc/stał do służby wojskowej 
w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Na
stępnie jako podchor. otrzymał przydział do 31 pal y  Toruniu, a po nominacji na 
ppor. został przeniesiony do 15 pal w Bydgoszczy. Do wybuchu wojny pracował 
w Biurze Kontroli Dochodów PKP. Ukończył liczne kursy, m.in. z zakresu bu
dowy kolei, obsługi aparatu telegraficznego,/organizowania i wyprawiania 
transportów kolejowych, przyjmowania i r/adawania tajnych telegramów. 
W latach trzydziestych społecznie działał w licznych organizacjach narodowych 
iobywatelsko-wojskowych w Bydgoszczy/- np. „Sokół”, Związek Oficerów 
Rezerwy czy Kolejowe Przysposobienie Wojskowe.

W momencie wybuchu II wojny światowej należał do oficerskiej kadry 
DOK VIII Toruniu, do wyłącznej dyspozycji kolejnictwa. W dn. 2-5 IX 1939 
uczestniczył w zwalczaniu niemieckie]/dywersji na terenie Bydgoszczy, za co 
był poszukiwany przez gestapo. Od lutego 1940 do lutego 1943 pracował fi
zycznie w parowozowni BydgoszcZ-Wschód. Następnie zatrudniony został 
w firmie budowlanej Richarda Mielke, która w czerwcu 1913 skierowała go do 
prac przy budowie mostu na Noteci w Gorsinie. Tam zetknął się z Polakami in
ternowanymi w obozie w Potulic/ach, którzy codziennie doprowadzani byli do
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Toruń, dnia 16.06.2003 r.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

ul. Dąbrowszczaków 10 

10 -  900 Olsztyn

Szanowni Państwo,

Jestem dokumentalistką Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej 

oraz Wojskowej Służby Kobiet”, która istnieje w  Toruniu od 1990 roku.

Gromadzimy i opracowujemy materiały dotyczące osób działających w  czasie wojny 

w  organizacjach konspiracyjnych.

Obecnie pracujemy nad kolejną, VI częścią Słownika Konspiracji Pomorskiej, który 

ukaże się w  przyszłym roku. Ja piszę biogram śp. Barbary Fiutowskiej -  Dudulskiej.

Zwracam się do Państwa z prośbą o kserokopie materiałów dotyczących śp. Barbary 

Fiutowskiej -  Dudulskiej ps. Bluszcz, oświadczenia świadków, czy inne dokumenty, które 

pozwolą mi na rzetelne opracowanie biogramu śp. Barbary Fiutowskiej -  Dudulskiej.

Liczę na pomoc i z niecierpliwością oczekuję na odpowiedź.

Z wyrajRł^zacunku

Anna Wankiewicz 
Dokumentalistka Działu: Archiwum WSK

Zał.
1. Ulotka informacyjna o Fundacji
2. Biuletyn nr 1/44/2003
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i
F U N D A C J A

'Archiwum i Muzeum Pomorskie 
Armii Kratowej oraz Wojskowe) Służby Polek' 

87-100 Toruń, ul. W. Garbary 2 
tel • 65-22-186, e-mail: archAK@um.torun.pl 

REGON 870502736

Toruń, dnia 16.06.2003 r.

Pan Aleksander Fiutowski

l .  <fe. -«<■»/!>'*, 02 - 786 Warszawa

Szanowny Panie,

Jestem dokumentalistką Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej 

oraz Wojskowej Służby Kobiet”, które istnieje w  Toruniu od 1990 roku. Gromadzimy 

i opracowujemy materiały dotyczące osób działających w  czasie wojny w  organizacjach 

konspiracyjnych.

Pracujemy nad kolejną, VI częścią Słownika Biograficznego Konspiracji Pomorskiej, 

który ukaże się w  przyszłym roku. Ja opracowuję biogram Pańskiej Matki śp. Barbary 

Fiutowskiej -  Dudulskiej. Jednak materiały jakie posiadam (teczka Barbary Fiutowskiej -  

Dudulskiej o numerze inwentarzowym K -  282 i teczka Pańskiego Ojca Tadeusza 

Fiutowskiego M -  94) okazały się nie wystarczające do sporządzenia biogramu śp. Barbary.

Przede wszystkim zależy mi na ustaleniu kilku faktów:

1. Czy ojciec Barbary Fiutowskiej -Dudulskiej był właścicielem, czy dyrektorem Zakładu 

Maszyn Rolniczych w  Brodnicy?

2. Czym zajmowała się Pańska Matka po 1945 roku. Z jej relacji wynika, że pracowała 

zawodowo jako sekretarka, w  jakich latach? Czy wcześniej wykonywała jakiś inny 

zawód? Kiedy przestała pracować i otrzymała rentę?

3. Gdzie mieszkała po 1945 roku?

4. Kiedy poślubiła p. Dudulskiego. Brakuje mi danych o drugim mężu śp. Barbary, proszę

0 jakiekolwiek informacje: czym się zajmował, w  którym roku wzięli ślub

1 kiedy urodził się Pański przyrodni brat -  Stanisław?

5. Czym zajmują się dzieci p. Fiutowskich i syn Barbary Fiutowskiej i Dudulskiego -  

Stanisław i gdzie mieszkają?

42
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6. Jeśli to możliwe chciałabym dołączyć do biogramu zdjęcie Pańskiej Matki, najlepiej z 

lat 40 -  tych, ale może być także powojenne. Proszę chociażby o wypożyczenia 

takiego zdjęcia, które zgodnie z Pana wolą mogę odesłać po zrobieniu skanu.

Proszę o pomoc, gdyż bez tych informacji nie będę mogła rzetelnie opracować biogramu 

śp. Barbary Fiutowskiej.

Z niecierpliwością oczekuję na odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

Anna Wankiewicz 
Dokumentalistka Działu: Archiwum WSK

Zał.:
1. Ulotka informacyjna o Fundacji
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Toruń, dnia 14.08.2003 r.

Pani Irena Ł angow ska -  D ąbrow ska

85 -  435 Bydgoszcz

Szanow na Pani,

Jestem  dokum entalistką Fundacji „A rchiw um  i M uzeum  Pom orskie A rm ii Krajowej 

oraz W ojskow ej Służby Polek” w  Toruniu. O pracow uję biogram  śp. Barbary Fiutowskiej -  

Dudulskiej do VI część Słow nika Konspiracji Pom orskiej.

dlatego ośm ieliłam  się do Pani napisać, prosząc jednocześnie o jak ieś inform acje nt. 

śp. Barbary. Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że od czasów  wojny m inęło ponad pół wieku. 

Jednak m am  nadzieję, że m oże chociaż jak ieś inform ację o Barbarze Fiutow skiej dzięki Pani 

uzyskam . Czy utrzym yw ały Panie po w ojnie kontakty?

Proszę o przychylne potraktow anie mojej dość nietypowej prośby.

Życzę zdrow ia i oczekując odpow iedzi pozostaję

W  swojej relacji z czasów  w ojny w spom niała Pani o Barbarze Fiutow skiej,

z wyrazam i szacunku 

m gr Anna W ankiew icz

Dokumentalistka Działu: Archiwum WSK

Zał.:

1. Ulotka o Fundacji
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F U N D A C J A
'Archiwum i Muzeum Pomorskie 

Armii Krajowe) oraz Wo)skowe) Służby Polek* 
87-100 Toruń, ul. W. Garbary 2 

tel.: 65-22-186, e-mail: archAK@um.torun.pl 
REGON 870502736

Toruń, dnia 4.09.2003 r.

Pani
Irena Dąbrowska

85 -435 Bydgoszcz

Szanowna Pani,

Bardzo dziękuję, że z^hciała Pani odpowiedzieć na mój list. Dziękuję za informacje 
o Pani Barbarze Fiutowskiej. Poszukując informacji, które mogłabym wykorzystać 
opracowując biogram pani Barbary skontaktowałam się z Jej synem Aleksandrrem, który 
mieszka w  Warszawie. Niestety, jak pewnie Pani wie, nie mógł mi udzielić żadnych informacji, 
gdyż jest bardzo ciężko chory i opiekuje się nim żona. Natomiast młodszy syn Andrzej już nie 
żyje. Nie ustawałam jednak w poszukiwaniach rodziny p. Barbary. Skontaktowałam się z 
synem, z drugiego małżeństwa, który przesłał mi zdjęcie swojej Matki.

Tak ciepło wspomina Pani p.Basię. Dziękuję za te piękne wspomnienia. Jestem 
wdzięczna za adres p. Stefani Szymczak, napiszę do Niej list. Jestem zobowiązanana oddać 
biogram p. Fiutowskiejdo 15 września, tak więc czasu nie pozostało wiele, a chciałabym 
zebrać jak najwięcej informacji.

Mam jeszcze jedną prośbę. W naszym archiwum jest Pani teczka o numerze 
inwentarzowym K-214. W 1979 r. przeszła Pani na emeryturę. Czym zajmowała się Pani od 
tego czasu? Czy włączyła się Pani w  jakieś prace społeczne itp ? Czy ma Pani także zdjęcie 
z czasów wojny lub późniejsze, które mogłaby nam ofiarować?

Dziękuję za dotychczasową pomoc i życzę Pani zdrowia.

Z wyrazami szacunku 
Anna Wankiewicz

dokuemtJ >K
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Zał.
1. Powstanie i działalność Memoriału
2. Zgłoszenie do Memoriału
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F U N D A C J A
‘Archiwum i Muzeum Pomorskie 

Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek“ 
87-100 Toruń, ul. W. Garbary 2 

tel • 65-22-186, e-mail: archAK@um.torun.pl 
REGON 870S02736

Toruń, dnia 4.09.2003 r.

I  dz,. ^ < o j o n >
Pani Stefania Szymczak

85 - 634 Bydgoszcz

Szanowna Pani,

Jestem dokumentalistką Funndacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz 
Wojskowej Służby Polek” w  Toruniu. Opracowuję biogram Pani Siostry śp. Barbary 
Fiutowskiej - Dudulskiej, dlatego ośmieliłam się do Pani napisać. Zależy mi na wszelkich 
informacjach na temat śp. Barbary Fiutowskiej - Dudulskiej. Skontaktowałam się z synami 
p. Barbary. Niestety tylko najmłodszy syn, z drugiego małżeństwa, pomógł mi w  ustaleniu 
losów p. Barbary po wojnie. Mam do Pani ogromną prośbę. Sporządziłam roboczą wersję 
biogramu p. Barbary, którą przesyłam Pani. Chciałabym, aby jeśli będą jakieś nieścisłości, czy 
błędy merytoryczne skorygowała je Pani.

Mam jeszcze kilka pytań. Czy p. Irena Sobkiewicz jest starszą, czy młodszą Pani 
siostrą. Wiem, że także była w  konspiracji, czy w  Brodnicy? Proszę także o informacje na 
temat p. Ireny.

W naszym archiwum jest Pani relacja i teczka osobowa o numerze K-622-1014. 
W teczce jest tylko Pani relacja, z której wiem, że nie ma Pani żadnych dokumentów z czasów  
wojny. Zniszczyła je Pani w  obawie przed gestapo, w  styczniu 1945 r.Dla nas są także cenne 
wszelkie dokumenty, bądz kserokopie dotyczące nie tylko Pani służby wojskowej, ale także 
życia prywatnego. Może posiada Pani świadectwa szkolne, świadectwa pracy, czy akt 
zawarcia związku małżeńskiego. Są to cenne dla nas materiały dokumentujące Pani relację.

Przepraszam za kłopot, który zdaję sobie sprawę mogłam sprawić tymi pytaniami i 
prośbami. Oczekując na odpowiedz pozostaję

Z wyrazami szaęunku

Anna Wankiewicz 
dokumentalistka Działu: Archiwum WSK
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Notatka z rozmowy telefonicznej

data rozmowy: 9.07.2003 r.
rozmówcy: FAPAK (Anna Wankiewicz) z synową Barbary Fiutowskiej - Dudulskiej, Marią 
Fiutowską z Warszawy (tel: 022/641-91-56)
cel rozmowy: pozyskanie informacji niezbędnych do opracowania biogramu śp. Barbary 
Fiutowskiej - Dudulskiej
najważniejsze informacje: synowie śp. B. Fiutowskiej - Andrzje nie żyje, Aleksander 
sparaliżowany, jedynie najmłodszy syn Fiutowskiej - Dudulskiej i Jana Dudulskiego - Stanisław 
Dudulski może udzielić informacji nt. śp. Barbary; adres syna Stanisława: Stanisław Dudulski,

18 - 400 Łomża,

data rozmowy: 16.07.2003
rozmowa FAPAK (Anna Wankiewicz) z Marią Fiutowską
cel rozmowy: ponowna prośba o przesłanie informacji nt. śp. Barbary Fiutowskiej

data rozmowy: 23.07; 30.07; 31.07.2003
rozmówcy: FAPAK (Anna Wankiewicz) z Stanisławem Dudulskim 
cel rozmowy: prośba o dostarczenie materiałów nt. śp. Barbary
najważniejsze informacje: po wojnie śp. Barbara w 1949 r. wyszła za mąż za rolnika Jana 
Dudulskiego z Górzna / Bodnicy. Dnia 31.01., 1950 r. urodziła syna Stanisława, w w czerwcu 
1950 r. państwo Dudulscy przenieśli się do Iławy. W 1969 r. zmarł Jan Dudulski

data rozmowy: 6.08.2003 r.
rozmówcy: FAPAK (Anna Wankieiwcz) z Marią Fiutowską
cel rozmowy: zapytanie o materiały nt. śp. Barbary Fiutowskiej - Dudulskiej, które przesłał 
Stanisław Dudulski

data rozmowy: 13.08.2003 r.
rozmówcy: FAPAK (Anna Wankiewicz) ze Stanisławem Dudulskim
cel rozmowy: zapytanie o materiały nt. śp. Matki - Barbary Fiutowskiej - Dudulskiej; 
informacje nt. Matki: latem, 1950 r. rodzina Dudulskich przeniosła się z Górzna do Iłąwy, 
gdzie Jan Dudulski otrzymał pracę w Iławskiej Fabryce Mebli jako kontroler jakości, a 
Babraba Fiutowską - Dudulska ząjmowawła się wychowywaniem dzieci - Aleksandrem i 
Andrzejem z poprzednego małżeństwa i najmłodszym Stanisławem. Po śmierci Jana 
Dudulskiego w 1969 r. rozpoczęła pracę w recepcji ośrodka wypoczynkowego w Iławie. W 
1973 po zawale...... otrzymała rentę inwalidzką.
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S tro n a  1 z  1

fapak@wp.pl

Od: Potwór Ciasteczkowy <marcyzy@interia.pl>
Do: <fapak@wp.pl>
Wysłano: 23 sierpnia 2003 10:08
Załącz: foto_K.jpg; foto.jpg
Temat: Zdjęcie Barbary Dudulskiej

W itam !!!
Przepraszam , że z takim  opóLnieniem , ale w  końcu się udało. Przesyłam  zdjęcie Barbary 
Dudulskiej.
Pozdrow ienia!!
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Strona 1 z 1

Od: <fapak@wp.pl>
Do: Potwór Ciasteczkowy <marcyzy@interia.pl>
Wysłano: 27 sierpnia 2003 11:24 
Temat: Odp: Zdjęcie Barbary Dudulskiej

Bardzo dziękuję za zdjęcie Barbary Dudulskiej. Mieliśmy małe problemy 
technicze w Fundacji, więc dopiero teraz udało mi sie otworzyć pocztę. Pod 
koniec tygodnia prześlę roboczą wersję biogramu śp. Barbary Dudulskiej. 
Proszę ewentualnie o korektę.
Pozdrawiam.
Anna Wankiewicz
dokumentalistka działu: Archiwum WSK
---- Wiadomość oryginalna------
Od: Potwór Ciasteczkowy <marcyzy@interia.pl>
Do: <fapak@wp.pl>
Wysłano: 23 sierpnia 2003 10:08 
Temat: Zdjęcie Barbary Dudulskiej

fapak@ wp.pl________________________________________________________

Witam!!!
Przepraszam, że z takim opóźnieniem, ale w końcu się udało. Przesyłam
zdjęcie Barbary Dudulskiej.
Pozdrowienia!!

03-08-2953
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fapak@wp.pl

O d: <fapak@wp.pl>
Do: Potwór Ciasteczkowy <marcyzy@interia.pl>
Wysłano: 29 sierpnia 2003 10:09
Załącz: Barbara Fiutowska- Dudulska.rtf
Temat: Barbara Dudulska

Dzień dobry.
Jeszcze raz dziękuje za zdjęcie śp. Barbary D udulskiej. Fotografia ta jes t dla nas tym bardziej 
cenna gdyż będzie to jedyne zdjęcie śp. Barbary w naszym  archiwum . Posiadam y natom iast tylko 
korespondencję p. Dudulskiej z prof. E. Z aw acka (założycielką Fundacji).
Zgodnie z ob ietn icą przesyłam  projekt biogram u śp. Barbary Dudulskiej. Proszę o ew. korektę, 
czy uzupełnienie. Szczególnie interesuje m nie okres po 1945 r. gdyz działalność sprzed 1945 jes t 
dość dobrze udokum entow ana.
Dziękuję za pom oc:)

Z pow ażaniem  
A nna W ankiew icz

zapraszam y na: http://w w w .um .tonm .pl/~arcjiA X

03-08-29
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Strona 1 z 2 ,, ^

Od. Potwór Ciasteczkowy <marcyzy@interia.pl>
Do: <fapak@wp.pl>
Wy^arso: 16 października 2003 11:06
Te»vsat: Re: PD: Barbara Dudulska

V/-T.?m!!!
Bloęram Barbary Dudulskiej w pełnym zakresie odpowiada stanowi rzeczywistemu. 
N.^dto informuję, iż pierwszego jej małżeństwa z Tadeuszem Fiutowskim urodzili się 
dwaj synowie:
-Andrzej, 1939, od 2001 roku nie żyje, inżynier
-Aleksander, 1940, inżynier
O aęM ę i życzę udanej pracy oraz sukcesów.

Z poważaniem,
Stanisław Dudulski

k@wp.pl__________________________________________________________

>
>
>
> Snbsp;
- ......Wiadomość oryginalna------
> Od: rspak@wp.pl
> Do: fapak@wp.pl
>
> Wysłano: 15 października 2003 12:34
> Temat: Odp: Barbara Dudulska
>
> Witam,
> Bardzo proszę o ustosunkowanie się do mojego
> projektu biogramu śp. Barbary Fiutowskiej - Dudulskiej. Nie chciałabym popełnić
> jakiegoś nietaktu dlatego zależy mi na Pana opinii.
> Pozdrawiam
> Anna Wankiewicz
> Dokumentalistka Działu: Archiwum
> WSk

>  W'iadomość oryginalna------
> Od:
> fapak@wp,pl
> Do: Potwór
> Ciasteczkowy
> Wysłano: 29 sierpnia 2003 10:09
> Temat: Barbara Dudulska
>
> Dzień dobry,
> Jeszcze raz dziękuje za zdjęcie śp. Barbary
> Dudulskiej. Fotografia ta jest dla nas tym bardziej cenna gdyż będzie to
> jedyne zdjęcie śp. Barbary w naszym archiwum. Posiadamy natomiast tylko

03-10-1655
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> korespondencję p. Dudulskiej z prof. E. Zawacka (założycielką Fundacji).
>
> Zgodnie z obietnicą przesyłam projekt
> biogramu śp. Barbary Dudulskiej. Proszę o ew. korektę, czy uzupełnienie.
> Szczególnie interesuje mnie okres po 1945 r. gdyz działalność sprzed 1945 jest
> dość dobrze udokumentowana.
> Dziękuję za pomoc:)
> &nbsp;
> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;
> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z
> poważaniem
> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;
> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
> Anna Wankiewicz
> &nbsp;
> &nbsp;
>  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = z a p r a s z a r n y

> na: http://www.um.torun.pl/~archAK
>
>
> ------------------------------------------------------------------------------------

> Masz modem? Masz wiecej niz inni... &gt;&gt;&gt; http://link.interia.pl/f176c

S tro n a  2 z  2 <,
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J^TClcUu CO,

FIUTOWSKA (BARBARA) AK

Brodniczanka z d.Graf,

Uczestniczyła w zebraniach Konspiracyjnych w domu 

sióstr' Zieleniewskich w Brodnicy, które odbywały 

się m.in. w II połowie i944r. Uczestnikami spotkań 

byli także: jej mąż por. (Tadeusz) Fiutowski, 

płk J.Chyliński ps."Wicher", kurierka "Ewa" (Irena 

Jagielska), Leokadia Zofia Zakrzewska ps,"Chryzan

tema" , Maria Lidia Zakrzewska p s ."Orchidea-Roma", 

Jarzembowski (prowadził jedno ze spotkań w i944r.). 

Na zebraniach tych czytana była prasa konspiracy

jna, dzielono się wynikami pracy organizacji, wyda

wano polecenia, instrukcje dla działalności komórki 

(łączności?)- tj. polecenia zdobycia materiałów 

opatrunkowych na przerzut do lasu i obozów jeniec

kich dla aliantów w Brodnicy (pozyskiwanie dla nich 

odzieży cywilnej, pomoc w zorganizowaniu ucieczki 

do lasu), przerzut żywności dla aresztowanych 

Polaków w siedzibie gestapo.

T.: Zakrzewska Leokadia Zofia, Insp. Brodnica, I, 

2 /1  - £ .

MGr 199 4
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^ n r o o t ia c o .

FIUTOWSKA BARBARA AK

Z d . Graff. Siostra Ireny Sobkiewiczowej, s-do voto 

Jarząbek.

Członkini AK w Insp. Brodnica. Znana w czasie 

okupacji Walerii Wróblewskiej p s ."Róża" z Brodnicy.

T.t Wróblewska Wałeria, Insp. Brodnica, K-£81, k.I> 

£/6v, 8.

MGr 199 4
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