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■focaąteŁ okupacji, niezorjganizowan.y ruch oporu, samopornos.

Po zajęciu powiatu brodnickiego praez Niemców gospodarstwo
«>

Kruszyny Szlacheckie zostało przyłączone do pobliskich. Kruszy
nek, tworząc całość, któr§si zarządzał Niemiec We king.

Rodzinę Dul3kich zostawili Niemey we własnym ich domu 
w Kruszynach. Był on widocznie ;:ało atrakcyjny dis nich. Przez 
cały okres okupacji utrzymywał się ten sam " treuchender" ?/ekin^» 
co było bardzo ważne ze względu na poznanie jego charakteru 
i * zwyczajów, ^eking miał tylko 1 rękę i dlatego nie był zmobili^ 
zowany. Przyjeżdżał często do Kruszyn kontrolując pracę na polach, 
ale przez cały okres okupacji nigdy nie wchodził do domu.
Zawsze rozmąwiał na podwórzu z Tadeuszem Dulskim, który znał dobrze 
język niemiecki. Ze względu na kalectwo Janiny Dolskiej, która 
niea mogła sama się ubraó ani przygotować sobie i mężowi posił
ków oraz nie nadawała się samodzielnie do żadnych ;>r *c domowych, 
miejscowe władze niemieckie zgodziły 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, Ze młodsza córka Barbara będzie kontynuować naukę 
na tajnym nauczaniu w Warszawie sierpniu 1940 r 3arbara wyje
chała przez "zieloną granicę” do rodziny do Warszawy i przebywała 
tam do lata 1942 roku. 19 tym czasie ukończyła 4—ro klasowe prywat
ne gimnazjum im, Haliny G-epnerówny 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.

Na jesieni 1942 r. do Warszawy wyjechała Hanna Dulska, by konty
nuować naukę na tajnym nauczaniu. W tej samej szkole co Barbara 
ukończyła w maju 1943 roku II klasę licealną i uzyskała świa
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dectwo dojrzałości• Ze względu na ciężką sytuację w Warszawie - 
(aresztowanie przez Sestato wuja Hanny, u którego mieszkała, 
bardzo trudna sytuacja materialna rodziny w Warszawie) w czerw
cu 1943 roku Hanna wróciła do rodziców na Pomorze* Obydwie siost
ry nie sogły być oficjalnie w domu, gdyż jednej groiiło wywiezie
nie na roboty, więc Hanna musiała ukrywać się przei ITiemcami.

Saraz w pierwszych dniach wojny Dulscy udzielili pomocy rodzi—
m , Wasilewski

nie nauczycielskiej z® Zmijewa* Kierownik tef S8S5ły uciekł przed
Helena w2 silewska

Niemcami do G.G*, a żona ) która również była nauczycielką oraz mat*
ka i dwoje dzieci zamieszkała w •■ruszynach u Dulskich. Przebywała 
tam aż do 1945 roku do chwili kiedy wrócił jej mąż. Przenieśli się 
wtedy do Brodnicy, gdzie zaczęli ucayć w szkole*

- dalszych latach okupacji to rodziny Wasilewskich przybyłaGroblewska
jeszcze jedna osoby, siostra Wasilewskiej - zakonnica^,1którsf 
uciekła z obozu niemieckiego. Ukrywała się u swojej siostry w do
mu w Krusz mach, na co tulscy wyrazili zgodę. Były to lsta 1943, 
1944 aż do 1945 roku. H. Wasilewska zarabiała na życie pracując 
trocię 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 doau Dulskich służył 
jako kwatera dla ludzi z ruchu oporu* Na Wasilewskiej mosna było 
zawsze polegać, że żadna wiadomość nie przedostanie się poza obręb 
domu. Kiedyś ktoś z obcych ludzi zapytał małą Danusię Wasilewską,, 
że podobno u was jest ciocia* Mała Danusia odpowiedziałaś*4 U nas 
w domu jest tylko mama, babcia Zbyszek i ja** a w domu powiedziała 
do ukrywającej się zakonnicy:"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 Dulski eh stał się. 
coraz bardziej ośrodkiem polskości. 9  niedzielę zbierała się tu 
młodzież z sąsiedztwa i Brodnicy: .7-ii Tomczyk, który mieszkał 
wr tym czasie na i-ciuszku, młodzież rodziny Malickich Zygmunt, 
Klemens, Władka i Halina» z Bobrom przyjeżdżała rodzina Zumbachów 
a z nimi Irka Karbowska z bratem, z  Brodnicy Gacowie Bogdan i Ha
lina, ora* rodzina Domków , Pola Załuska. Szczególnie często bywał 
u Dulskich Stefan Tyczyńskit 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 przebyć 
wające w Kruszynach, czuły się jak w rodzinie* Wszyscy Polacy 
ciężko pracowali fizycznie, a spotkania niedzielne były dla nich 
największą atrakcją* Zachował* się z tego okresu wiele fotografii 
amatorskich,robionych przez Emila Tomczyka, przed domem w Kruszy
na cL to z21 ów na spacerze w lesie* Ha każdej z tych fotografii , 
z małymi zmianami, te same osoby, które już podano wyżej*
/Zał fccznik - fotografie nr* A l  • •)

Największą troską Janiny Dulsiciej z lat okupacji byłe wysyłka 
paczek do obozów i głodującej Warszawy. Z tego oicresu zachował 
się następujący wierszyk napisany przez córki dla x  Janiny Dulskiej* 

Mamusia nasza słynie z serduszka doorego 
la Święta darzyć by rada paczuszką każdego.
0 okazjach wysyłek wie cała okolica,
A z tych obdarowanych wyoranką jest Stolica*
Stale są jakieś kłopoty z  owymi paczkami,
Nie ma pudeł, papieru to snów ze sznurkami,
Więc ażebyś Mamusiu mniej kłopotów tych miała,
Gwiazdor śle 0i pudełka, czy to rzecz nie wspaniała? 5
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Paczki wysyłane były masami. Córki odwoziły je na rowerach 
na pocztę do Najmowa* Często też Janina powierzała paczki oso
bom trzecim prosząc o ich wysyłkv. * Często jako opakowania służy
ły woreczni, które wypełniało się kaszą i grochem. Wysyła
ło się chleb, w którym zapiekało się kiełbasę i słoninę*
Janina uważała, źe należy dzielić się z innymi, którzy cierpią 
głód* Szły paczki do obozów wojskowych (adresy się nie zachowały) 
na Psgry (adres odtworzony z pamięci? Ealaton Bogiar, nungarn, 
Beli erant Intern*)» dla głodującej Warszawy do rodziny i obcych 
Na paczkach pisamo się często zmyślonych nadawców, by nie zwracać 
uwagi na zbyt dużą ilośó paczek z jednego miejsca* Na poczcie 
w Najmowie pracowała Niemka, któr chętnie brałaMprezenty” żyw
nościowe i dlatego nie dziwiła się dużej ilości paczek.

r.ównież goście z Brodnicy zaopatrywali się w Kruszynach 
w jarzyny i owoce, a w miarę ruo^llŶ ości w inne produkty rolne*
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Wejście do służby w Armii Krajowej.

Wczesny wiosn.-, 1944 roku Alojzy Tadeusz Dulski wprowadził 
do swego doiau na kwa Wre Szef;-. qEi.au Komendy okręgu Pomorze 
Józefa Chilińskiego* Poinformować rodzinę, że jest to członek 
A*K, nie podając o nim żadnych szczegółów. Cliilińskl nie ujawniał 
również swego aktualnie używanego w konspiracji pseudonimu*
Rodzina uulskich nadała mu własnj pseudonim "Andrzej!i,

n rzej ukrywał się przed wssj;.tkimi osobami, które bywały 
u rośziny Dulskich, Wiedziała tylko o jego obecności rodzina Wasi** 
lewsicich# Zamieszkał wspólnie w pokojach z rodziną Dulskich, Janina 
Dulska, mimi swego kalectwa, odstąpiła mu swoje łóżko w sypialni, 
a sama przeniósł się do dużego stołowego pokoju, gdzie spały 
wszystkie kobiety? Janina, Zofia Gidomska, Hanna i Barbara#
Latem 1944 roku przebywał również w Kruszynach Henryk S Sreuta
mach er pseudonim "MichałM . Nocował w sypialni razem z ndrze$em*
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 góize.
A K —owcy przyjeżdżali do Kruszyn na rowerach, przeważnie w godzinach 
wieczornych. Przerzucali rower przez płot i przechodzili do ogrodu* 
Bom miał 3 wejścia* \X-owcy używali najmniej uczęszczane od ogrodu*

TS krótkim czasie po przybyciu .ndrzeja do Kruszyn Janina Dulska 
wraz z oerkami została zaprzysięzona przez Józefa Chylińskiego 
na Krzyż, który do tej pory się zachował i otrzymały pseudonimy:

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

Alojzy, Tadeusz Dulski pseudonim "Dołęga* w tym euasie nie składał
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zaprzysiężenia, gdyż związany był z pracą konspiracyjną znacznie 
wcześniej (relacja płk. Chilijskiego) . Górkom Dulski ego praca 
konspiracyjna ojca była nieznana.

Majątek Kruszyny Szlacheckie dostał pseudonim "Maliny"
Ha "kalinach znajdowała się tajna kancelaria Szefa sztabu;
Bokumenty , formularze na lewe dowody osobiste, pieczątki, 
niewykorzystane czasowo dowody osobiste, oraz osob^ea broń prze— 
bywsjących zołnierzy* 0 miejsou przechowywania tych dokumentów 
wiedziała Janina i Hanna. Najczęściej Hanna umieszczała je na stry
chu w kominie w odpowiednim zabezpieczeniu* Jesieni^ 1944 ro&u 
na krótki okres czas* dokumenty na polecenie Andrzeja zostały 
zakopane przez Janinę i Hannę w skrzynce i blaszanej puszce w og
rodzie* Na "Malinachwbył też radioodbiornik na słuchawki , zasila
ny z baterii.

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

końcu sierpnia 1944 roku sytuacja stała sią na tyle nie
bezpieczna, że 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 wywo
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*

Kruszyny Szlacheckie
T

rzeczka
j ezioro 
wysokie 
•Brodno

stodoła
dom
mieszkalny Niemca

LISA MŁYN 
zamknięty

u^°ga do Xmijewa 8



stodole pełnej wtedy zboza ukrywał się "Andrzej " i "Michał" 
dostając się do stodoły wejściem od strony rzeczki, którą przecho- 
dziło się w pław. Siedzieli ukryci za snopkami zboza. Siania i iiwa 
nosiły im jedzenie oraz pocztę i wiadomości* W młynie, który był 
nieczynny ukryty był przez "Dołęgę" radioodbiornik. "Doijga" 
oraz jego córki chodziły do młyna słuchać ko mu ni tów. i’aka 
sytuacja trwała kilka dni. Z okresu tego zachowała się miła 
pamiątka od "Miehała", który w wolnych ehwilach napisał ala Basi 
Dulski ej p.s„"Danka" Dyplom Orderu Szczurzej Crwi or-z wykonał 
z papieru’fordery; słysząc od domowników, ze Basia dzielnie upolo
wała w kuchni w Kruszynych dokuealiwego szczura# Ha ayplcmie tym jbkj 
jest data 26.08.1944 rok. Po opuszczeniu w końcu sierpnia 

Kruszyn (28.08,1944 r) “Michał" niestety więcej tam nie wrócił* 
gdyż zginał tragicznie na trasie w walce z 'iemcami.
( Załącznik !łorder!li dyplom oraz list od “Michała1* pisany 
z*r*z po wyjeździe)— zał. nr. ̂J  ^ .)

Kiedyć w lipcu 1944 roku "Andrzej" powiedział do "i-wy", że przy
dałby się jej rower co ułatwiło by poruszanie się w eerenie.
Rowery w tyra czasie były tylko na kartki dla Niemców. Hanka nie 
mówiąc nikomu postanowiła zdobyć dla AK—eweów rower• .ęa,.jC 

w fcrodnicy szukała okazji zabrania roweru* Sytuaej doorzo się 
ułożyła. Jeden z młodych Niemców w mundurze Hitlerju^ena zosta
wił rower przed sklepem i udał się po zakupy, rjanka nie wiele 
myśląc wsiadła na ten rower i przyprowadziła go dc kruszyn.
Choć rowery były bardzo potrzebne, za czyn ten dostała ou "Andrzeja” 
naganę, gdyż działała bez rozkazu i naraziła kwater , która ula 

nich była bezcenna. Rower jednak został celowo wykorzystany* 
przerobiony i przerzucony na inny teren*
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"Andrzej” po krótsien wyjazdach wracał często na "Maliny** 
Podczas nieobecno iści przysyłał przy okazji przez Kuriery **i,węw 
pryv-.atr.if-' i .i 3 sy do rouzm.v jui or.i en, K.tort zachowały ji s eto o. z i*® 
siaj ( Załączniki . P. P Ą  .-O. . . . oabitKi listów)

Jesienią 1944 roku **Andrzej'1 Przyjechał na •’Maliny" w stroju 
kominiarza. rak był do Drze ucnar a&teryzowany _« ze o o mównicy w pier
wszej chwili go nie poznali.

Ostatnie Boże Narodzenie podczas okupacji MAndrzej" i "Ewa" 
spędzili na f!M.-sliaaełiM • Przebywali tam 0.0 czasu kiery nauszedł 
front i walki o Brodnicę.

Z chwilą zbliżającego się frontu do Kruszyn ozluchecKich
przybyło bardzo uużo uci eKinierów z Brodnicy* którzy uzyskali
u i »ulskich schronienie i wyżywienie. Niestety, po ^Kroczenii*/
armii radzieckiej Dulski został zabrany ze swego pouwórza
przez zołnierzy armii radzi eeKiej . Więcej do domu ni u wrócił.
obee niebezpiecznej sytuacji "Andrzej*’ z "Iwą” schronili się

we wsi Kruszyny do podziemnego schronu, który był ykopany
u gospodarza Fijałkowskiego. Była to piwnica, do Której zamasko-

/-»wanyoi wejściem schodziło się z Kuchni, ziała ona o&oło 1C 
sklepienie było podbite belkami i deskami. Był tam zainstalowany 
piecyk do ogrzewania i gotowania. pomieszczeniu tym. przebyv<ałf 
swobodnie jednocześnie 4 osooy: **Aa<jrzejf, HEwa”, rfjnka i Basia 
ńziałalność A»K. została sozwi^zana#

Opracowały:
i i — f\ i i

A
J -Barbara Dulska p.s. ^Dunks*’

zamieszKała w Poznaniu, ul.Eynarzewska 19/10
Hanna «owieka z domu .uulsks p.s. Tokra1 ciiL

zamieszkała v? Poznaniu, ul .Husarska 11/17
10
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GADOMSKA Zofia - pa. ‘'Wanda” (1871 " 1946) aatka kwaternicz* 
ki Janiny Dulski ej , uKoehana "Babcia” wszystkich akowców 
przebywających na kwaterze w Kruszynach Szlacheckich na "Ma
linach” w Inspektoracie Brodnickim, uradzona w Pułtusku, po
chodziła z rędziny ziemiańskiej, cerka Stanisława Ubysza 
i ió&ilii z Kawieckich. « 1891 r©&u wyszła za a^z za Romual- 
da Gadomskiege• Z małżeństwa teg» był czworo dzieci: córki 
Anna, Janina i Z»fia, syn Józef, który brał uaział w wsjnie 
z Bolszewikami w 1920 roku, Zofia Gadomska mieszkała z rędzi
ną w aaj^tkach dzi«rz«*wionych od ^si^ż^t Czartoryskich* Su
che, Kołaczkow© i Selenów a P© śmierci męża ed 1923 roku 
przebywała u córek. W czasie II wojny światowej mieszkała 
u córki Janiny Dulskiej w Kruszynach Szlacheckich, gdzie włą
czyła się w pracę konspiracyjną rodziny Dulskich. Zaprzysię
żona w 1943 raku przez szefa sztabu ppłk. Józefa Chylińskiego 
otrzymała ps. ”WanaaH. Warto wspomnieć © jej bohaterskim wy
czynie, gdy przewiozła wraz z Ireną Jagielską pa. Hńwą”, 
w bryczce z Kruszyn Szlacheckich do Dobrzynia kilka sztuk 
broni do drugiej starszej kobiety Marii Grajkowskiej, matki 
trojga akowców, Broń była przeznaczona dla partyzantów 
w Berach Tucholskich,, Zofia Gadomska zmarła w Uzarzewie 
pod Zeznaniem w sierpniu 1946 roku, gdzie przebywała u cór
ki Janiny Dulskiej. ' t C 
Załącznik dokumentacyjny; Archiwum Psm©rskie A.K, Toruń 
teczka K-531•
Zdjęcie w zbiorach archiwum.
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<Sv /OV;oKa Zofia - ps, "Wanda1* (1871 - 1946) aatka kwaternicz- 
ki Janiny tulskiej, u&och^na “l>«ibela!- wszystkich akowców 
przebywających aa kwaterze w Kruszynach szlacheckich aa ”Ma-yj’Qvf
linach” w Inspektarocie Brod icki.m» urodzona w Pułtusku* po
chodziła z rodziny ziemiańskiej * córka Sfcaniuława I/Dysza 
i Kailii z Kawieckieh. '.v 1691 re&.u wyszła z* m^z za aomual- 
da Gad@iaak.ieg©. 2 Małżeństwa teg© był*czworo dzieci: córki 
Anna, Janina i Zofia. syn Józef, który brał udział w wajni© 
z Bolszewikami w 1920 raku* Zofia Sadeaska mieszkała z rodzi
ny w aaj^tkach dzierżawionych ©d ksi«.>z*.tt ' Czart#ryskiciu Su
che, -Całaczkew© i Hel en ów a po Wierci &ązm ©a 1923 raku 
przebywała u córek. W czasie II wojny światowej mieszkała 
u ccrki Janiny tulskiej w Kruszynach Szlacheckich, gdzie włó
czyła siq w pracę konspiracyjny r© dżiny Dulski oh* Zaprzysię
żona w 1943 roku przez szefa* sztabu .ppłk. Józefa Chylińskiego 
©trzyaała pa. "Wanda" • ' art© wspomnieć © jej behatersalm wy
czynie, gdy przewiozła wraz z Ireną Jagielską ps. 5 
w bryczce z Kruszyn Szlacheckich do i5©brzynia kilku sztuk 
brsni d® drugiej starszej kobiety M^rli Grajkowskiej, matki 
trcjgtó akowców* Broń była przeznaczona dla partyzantów 
w Borach Tucholskich* Z©fia Gad©m*ka zmarła w Uzarzewie 
pod P©znaniea w sierpniu 1940 roku, gdzie przebywała u cór
ki Janiny Dulskiej* {Ji()iAjrvQ,CA/OY)iQ, Y s tU ą i iXM - $-) 

Załącznik dokumentacyjny: Archiwum Pomorskie h.K, l'©ru: 
teczka 1-531.
Zdjęcie v zbiorach archiwum.

40
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GADOMSKA ZOFIA, LEOKADIA, STANISŁAWA (1871 - 1946)
urodziła się 1 stycznia 1871 roku w Pułtusku pow. pułtuski
jako córka Stanisława Ubysza i Emilji z Kawieckich, Mając lat
20 wyszła za mąż za Romualda Gadomskiego aierzawcę majątków
książąt Czartoryskich, Z małżeństwa tego było czworo dzieci;
córki: Anna, Janina i Zofia oraz syn Jóref.

.z^rodziną
Zofia Gadomska mieszkała fw folwarkach dzierżawionych od ksią

żąt Czartoryskich: Suche, Kołaczkowo i Helenowo w powiecie ciecha
nowskim, Po śmierci męża w 1923 roku przeniosła się do Warszawy 
gdzie mieszkała u swych córek Anny i Zofii.

Zmarła w sierpniu 1946 roku w Uzarzewie koło Poznania, gdzie 
przebywała u córki Janiny Dulskiej.
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GADOMSKA ZOFIA, LLOj&UilA, ol‘AITI SŁAWA (1871 “ 1946)
urodziła się 1 stycznia 1871 roku w Pułtusku pow* pułtuski
jako córka Stanisława Ubyssa i Miilji z. Kawieckich. ii ĵ̂ c lat
20 wyszła za m ąz za Komualua G-aaoiaskieg© dierzawcę majątków
ksiitżtłt Czartoryskich. 2 małżeństwa tego oyłc czworo dzieci:
córkis Anna, Janina i Zofia oraz syn Jóref.

z rodziny
Zofia Gradoiaska mieszkała 'w folwarkach dzierzawion j oh od ksią

żąt Czartoryskichs Suche, Kołaczkowo i Helenowo w powiecie ciecha-
.nowskisu Po śmierci męża w 1923 roku przeniosła się do Warssawy 

gdzie mieszkała u swych córek Anny i Eoiii.
Zmarła w sierpniu 1946 roku w Uzarzewie koło Poznania, gazie 

przebywała u córki Janiny Dulskiej•

14



3

OAWaSKA Z O S IA , LhUi^ADlA, STANISŁAWA (1871 - 1946)
urodziła się 1 stycznia 1871 ronu w Pułtusku pow. pułtuski
;jako córka Stanisława Ubysza i Stelljl z £awieckich. 8i|ąf lat
20 wyszła za m^ż za Romualda Gadoaiskiego aierzawcę majątków
ksi^żćjt Czartoryskich* Z małżeństwa tego wyło czworo dziecit

córki. Anna, Janina i Sofia oraz syn Jó^ef.
z rodziny

2o£ia Gadomska mieszkała w folwarkach dzierżawionych od icsî ,- 
z^t Czartoryskich: Suche, Kołaczkowo i Helenowo w powiecie ciecha* 
nowskim. Po śmierci męża w 1923 roku przeniosła się do Warszawy 
gdzie mieszkała u swych córek Anny i Eoiii*

Zmarła w sierpniu 1946 roku w Uzarzewie koło Poznania, gazie 
przebywała u córki Janiny Dulskiej,

15
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Gadomska Zofia z d. Ubysz p s ."Wanda" (1871-1946) "kwaterniczka" 
sztabu KO AK w Insp. Brodnica; samopomoc.

Ur. 1.01.1871 r. w Pułtusku, córka ziemian, Stanisława i 
Emilii z Kawieckich. W 1891 r. wyszła za mąż za Romualda 
Gadomskiego. Do śmierci męża w 1923 r. mieszkała wraz z rodziną 
w majątkach dzierżawionych od książąt Czartoryskich (Suche, 
Kołaczkowo, Helenów), następnie przeniosła się do córek do 
Warszawy.

Podczas wojny zamieszkała u córki Janiny zam. Dulskiej w 
Kruszynach Szlacheckich pow. Brodnica. Cała rodzina Dulskich 
czynnie była zaangażowana w działalność konspiracyjną w AK a w 
domu ich w Kruszynach mieściła się od 1943 r. kwatera niektórych 
członków sztabu KO. Przebywali tam okresowo Józef Chyliński, 
Józef Gruss, Henryk Gruetzmacher. Zofia Gadomska została 
zaprzysiężona do służby konsp. w AK w 19 43 r. przez J. 
Chylińskiego pa. "Wicher". Wraz z córką prowadziła kwaterę 
konspiracyjną w Kruszynach. Brała także udział jeslenią 1944 r., 
wraz z Ireną Jagielską (obecnie zam. Nowak) ps . "Ewa", 
łączniczką szefa sztabu KO AK Pom., w przewiezieniu broni do 
Jana Grajkowskiego p s . "Tadek" mieszkającego w Golubiu. Był to 
jeden z etapów przerzutu broni przeznaczonej dla partyzantów w 
Borach Tucholskich. Czynna również w działalności samopomocowej, 
organizowała paczki żywnościowe dla rodzin osób aresztowanych 
przez Kiemcow.

Zmarła w Uzarzewie pod Poznaniem w sierpniu 19 46 r.

AP AK T .: Chyliński J ., Jagie1ska-Nowak I., Rodzina Dulskich
Hanna N owi cka 
Irena Nowakowa

17
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Gadomska Zofia z d. Ubyss p s ."Wanda" (1871-1946) "kwaterniczka" 
sztabu KO AK w Insp. Brodnica; samopomoc.

Ur. 1.01.1871 r . w Pułtusku, córka ziemian, Stanisława i 
Emilii z Kawieckich. W 1891 r. wyszła za mąż za Romualda 
Gadomskiego. Do śmierci męża w 19£3 r. mieszkała wraz z rodziną 
w majątkach dzierżawionych od książąt Czartoryskich. (Suche, 
Kołaczkowo, Helenów), następnie przeniosła się do córek do 
Warszawy.

Podczas wojny zamieszkała u córki Janiny zarn. Dulskiej w 
Kruszynach Szlacheckich pow. Brodnica. Cała rodzina Dulskich 
czynnie była zaangażowana w działalność konspiracyjną w AK a w 
domu ich w Kruszynach mieściła się od 1943 r. kwatera niektórych 
członków sztabu KO. Przebywali tam okresowo Józef Chyliński, 
Józef Gruss, Henryk G.rue t zmache r .. Zofia Gadomska została 
zaprzysiężona do służby konsp. w AK w 19 43 r. przez J. 
Chylińskiego p s . "Wicher". Wraz z córką prowadziła kwaterę 
konspiracyjną w Kruszynach. Brała także udział jesienią 1944 r., 
wraz z Ireną Jagielską (obecnie zam. Nowak) p s . "Ewa", 
•i-%ggnl'-cgfe-ą szefa sztabu KO AK Pom. , w przewiezieniu broni do 
Jana Grajkowskiego ps . "Tadek" mieszkającego w Golubiu. Był to 
jeden z etapów przerzutu broni przeznaczonej dla partyzantów w 
Borach Tucholskich. Czynna również w działalności samopomocowej, 
organizowała paczki żywnościowe dla rodzin osób aresztowanych 
przez Niemców.

Zmarła w Uzarzewie pod Poznaniem w sierpniu 1946 r.

AP AK T.: Chyliński J., Jagie1ska-Nowak I., Rodzina Dulskich
Hanna Nowicka 
Irena Nowakowa
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GADOMSKA Zofia - ps. "Wanda” (1871 - 1946) 
ki -'Ĵ TiriijrTjulskie07 ukochana "Babcia" wszystkich akawcćw 
przebywających na kwaterze w Kruszynach Szlacheckich,na "Ma~ 
linach" w Inspektoracie Brodnickim* Wrodzona w Pułtusku, po
chodziła z rodziny ziemiańskiej, corJŁa Stanisława Ubysza 
i Emilii z Kawieckich. W 1891 roku wyszła za m^ż za Romual
da Gadomskiego. Z małżeństwa tego był)czworo dzieci; córki 
Anna, Janina i Zofia, syn Józef, który brał udział w wojnie 
z Bolszewikami w 1920 roku, Zofia Gadomska mieszkała z rodzi
ną w majątkach dzierżawionych ©d książąt Czartoryskich; Su
che, Kołaczkowo i Heienów a po śmierci męża od 1923 roku 
przebywała u córek. W czasie II wojny światowej mieszkała 
u córki Janiny Dulskiej w Kruszynach Szlacheckicn, gdzie włą
czyła się w pracę konspiracyjną rodziny Dulskich. Zaprzysię
żona w 1943 roku przez szeia sztaou ppłk. Józefa ChylińskiegoI « ‘ . '-----
otrzymała ps. "Wanda”, larto wspomnieć e jej bohaterskim wy
czynie, gdy przewiozła Wraz z Ireną Jagielską ps."Ewą", 
w bryczce z Kruszyn Szlacheckich do Dobrzynia kilka sztuk 
broni do drugiej starszej kobiety Marii Grajkowskiej, matki 
trojga akowców. Broń była przeznaczona dla partyzantów 
w Borach Tucholskich* Zofia Gadomska zmarła w Uzarzewie 
pod Poznaniem w sierpniu 1946 roku, gdzie przebywała u cór
ki, Janiny Dulskiej . $/ Y f Y liĄ  L t lA A  C &\ys\Ą

Załącznik dokumentacyjny: Archiwum Pomorskie A.K, Toruń
t k' K r3 j <śvĉ4. k W. w * H  „

Zdjęcie w zbiorach archiwum.
t s -

f
i (l^O rurć<JkJ&-— {JccCj- '<?*£—

, ,  'XivVujst •
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Gadomska Zofia ps.Wanda ^
U WMatka p.Janiny Dulskiej ps.Malinowska.Miała 72 lata,

bardzo rozpaczała,ze nie może nic już ala Polski 
, , f zrobić.Prosiła zęby jej dac choci&żbielizn^ do

prania lub pończochy cio pocerowania.
S *W sierpniu przyszło kilkanaście pistoletov/ i amu

nicji z napadu jaki. Sprężyna zrobił na magazyn
niemiecki.Trzeba było to odstawie do Graba.Głowili V7 , w « ' /si^ trochę Rekin i ^Dołęga jak to zrobić,na to Babcia
powiedziała,ze jest prosty sposob,maja jâ  mocno iink
linka zwiazac w pasie,uwiesić na lince pistolety, amii

* * - iamunicje weźmie do sakwy,narzuci duzą peleryny,reszt
, . ’ 'weźmie^ awa i pojedziemy do Golubia do Tadka* jako

wnuczka wiozącą stara babcie do lekarz^ , -* * « i * C0LH.
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A b
Gadomska Zofia ps.Wanda 2

IPoczątkowy nie chcieli sie zgodzie,babcia jednak/nie ustapiła.Dołęga odwiozł nas na stację do Drużyn^
wsiadłysmy do przedziału I-ej klasy,gdzie byli oficer
owie niemieccy.Babcia z czarującym uśmiechem zaczęła
rozmawiać z oficerami a oni jej nadskakiwali.

iKiedy w Golubiu wysiaałysmy,babcia z uśmiechem na
twarzy,kiwajac do nich powiedziała tylko"bodaj wasv *schlag trafił".Bron zostawiliśmy u Tadka matki.
Babcia stale sie dopytywała,kiedy znowu zrobią napad

tna magazyn,bo chce jechac.

'teCih ^  ~ ̂ 4
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Dodatkowe informacje do biogramu Zofii Gadomskiej 
o które prosiła Pani Profesor.

Majątki dzierżawione przez Gadomskich od książąt 
Czartoryskich to Suche,Kołaczków i Helenowo 
pow.Ciechanów.
Data śmierci Zofii Gadomskiej.
Sierpień 1946r w Uzarzewiu
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%  c u d o w n ą ,  ^ Y O c U t u L ,

& i c  a

«<V> A,
Gadomska Zofia,ps "Tanda'’

.ii ur,lB7/ /^,tona Romualda Gadomskiego zmarłego 1926 r,
w czasie okupacji mieszkała w Warszawie a od 1341 w Kruszynach k.Efrodzmarła w 1946 ra ftyn^^aL A ^o . eL^t-c, <=■*>.•*-£<_

/v*J$hv "2:<2.̂-ro iti—»- Łt inH*' * J
Z a p r z y s i ę ż o n a  \ j  - 1 9 4 3 - r , / ? /  • - * - I V * * 'pełniła funkcję kier,kancelarii sztabu K.Od do 1945 r.
Źródła: relacje wnuczek Barbary i Janiny Dulskicb orazTadeusza Strzem- 

boszaj sprawozdanie szefa sztabu r,0» /w pierwszym liście podał 
funkcję Gadomskiej - szef ‘WSK K.O. ,co jest ewidentną pomyłką/
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