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ODTWORZONY ŻYCIORYS

STANISŁAWA

D U L S K I E G O

STANISŁAW , MARIAN

DULSKI - pseudonim ''Dąb”

leśniczy w leśniczówce Nowy Mostek

- 1900* 1944 r.

koło Bydgoszczy, w czasie

wojny administrator majątku Dalbożek w powiecie

grójeckim, woj.

warszawskie - oficer AK -stopień wojskowy rodzinie nieznany.
Stanisła Dulski syn Józefa i Wiktorii z domu Knopp urodził s i ę i O ^ O
w 1900 roku w Skale na Podolu. W rodzinie tej było siedmioro dzieci:
Marianna, Stefania -niezamężne, Alojzy Tadeusz, Maria

zamężna Stań

ki ewiczowa, Helena zamężna Blijowa, Stanisław, Zygmunt. Wiktoria
Dulska zmarła w 2 lata po urodzeniu najmłodszego syna Zygmunta.
Dzieci wychowywały się pod opieką ojca pomagając/^obie wzajemnie.
Najstarszy brat Alojzy-Tadeusz pomagał braciom w uzyskaniu wykształ
cenia. Stanisław ukończył średnią szkołę leśniczą

i objął posadę

leśniczego w leśniczówce Nowy Mostek koło Bydgoszczy,,
%

marca 1935 roku zawarł swiązek małżeński z

Terlecką de(Prokop) Prokopowicz.

Rodzina

Marią,Sylwerią

państwa Terleckich po

chodziła z Polski południowo - wschodniej. Ojciec Marii Sylwerii
Kazimierz Terlecki de Prokopowicz był przed I rojną światową przez
30 lat sędzią do spraw karnych między innymi w Czerniowcach na Buko
winie, gdzie poznał swą małżonkę Marię Jadwigę Piotrowską.
Sędzię

Kazimierz Terlecki jeszcze za czasów zaboriś'

austriackiego

przeszedł na emeryturę. Po powstaniu Państwa Polskiego w 1918 roku
cała rodzina przyjechała do Bydgoszczy. Kazimierz Terlecki ponownie
powrócił do pracy jako sędzią hipoteczny i po paru latach przeszedł
znowu na emeryturę.
Stanisław i Maria Sylweria Dulscy zamieszkali w leśniczówce
Nowy Mostek pod Bydgoszczą. 15 maja 1936 roku urodziła się im córka
Danuta,Zofia.
Z chwilą wybuchu II wojny

światowej

, 1 września 1939 roku całe

nadleśnictwo zostało ewakułowane i miało się udaó do Łucka. Furman
kami dojechali jednak tylko do Warszawy i tam wszystkich rozpuszczono.
Stanisław Dulski wraz z żoną i córką chciał dotrzeć do Rumunii, doje
chali jednak tylko do Bugu i musieli zawrócić, gdyż ze wschodu nad
ciągały wojska sowieckie. Wrócili do Bydgoszczy gdzie byli rodzice
żony. W Bydgoszczy szalał terror niemiecki, więc wyjechali do Włoc
ławka a Stanisław Dulski do Warszawy. W Warszawie Stanisław Dulski
zatrzymał się u p. Strzemboszów - rodziny Janiny Dulskiej,zony Aloj
zego Tadeusza.
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Mecenas Adam Strzembosz ulokował Stanisława Dulskiego w majątku
Dalbożek w powiecie grójeckim na stanowisku administratora. Wiosną 1940
Stanisław Dulski sprowadził do Dalbożka całą rodzinę t.j. zonę, córkę,
i siostrę żony^Jadwigę Wood z domu Terlecką. Mąż jej Karol
Wood pracował w Urzędzie Morskim w Gdyni skąd 13.09.1939 roku został
aresztowany i wywieziony do Mauthausen-Gusen. Zmarł w obozie w 1942 roku.
W Dalbożku działała silna placówka Armii Krajowej . Rodzina nie wie
jaką funkcję pełnił Stanisław Dulski, prawdopodobnie szkolił podchorążych
Według relacji żyjącej szwagierki - Jadwigi Wood, do konspiracji
wprowadził go kpt. Zawarczyński, nazwisko okupacyjne "Dulicz", który
w Dalbożku pracował jako robotnik rolny. Przypadkowo został on rozpoz
nany przez Sylwerię Dulską, która przed wojną chodziła nieraz na "sobótki
do"podchorążówki"

w Bydgoszczy, a kpt. Zawarczyński był tam wykładowcą.

W Dalbożku Stanisław Dulski przyjmował przysięgę od Wiesława Petera
zamieszkałego w Zalesiu pod Warszawą, ul.Miła 6, od Stefana Narkiewicza
i Zbigniewa Gajdamowicza. (relacja Jadwigi Wood).
Jak podaje córka Danuta, ojciec przyniósł kiedyś do domu mundur ofi
cerski - dystynkcji wojskowych na nim nie było.
4

marca 1944 roku Stanisław Dulski został aresztowany przez gestapo.

Podczas rewizji znaleziono broń. Został przewieziony do więzienia
w Grójcu, gdzie przebyław 3 y 4 dni. W śledztwie był tak skatowany,
że na noszach go wyniesiono do samochodu, aby wywieźć na Pawiak (byli
świadkowie). Na Pawiaku w dzień leżał w 2szpitalu", na noc natomiast
przenosili go na noszach na przesłuchania i tak go zakatowali w ciągu
6 do 10 dni. Nikogo nie wydał. 0 wydarzeniach na Pawiaku opowiadała
żonie p. Irena Kubicka, zaprzysiężona w AK, miała kontakt z Pawiakiem.
Rozprowadzała sygnety, które robiono na Pawiaku. P. Irena miała siostry
Wandę i Zofię, które przyjeżdżały do Dulskich do Dalbożka na urlopy.
Stefana Narkiewicza i Zbigniewa Gajdamowicza aresztowano

razem ze

Stanisławem Dulskim.
Zona Stanisława Dulskiego usiłowała dotrzeć na Pawiak i choć podać
paczkę. Już w marcu paczka została zwrócowa z adnotacją ze więzień nie
żyje.
Według relacji córki,Danuty, po zakończeniu wojny zjawili się jacyś
panowie z opaskami i zabrali mundur oficerski Stanisława Dulskiego.
Wiedzieli, że taki mundur jest w domu.
Po wojnie

Sylweria Dulska i Jadwiga Wood przeszły ciężkie koleje

losu, mając na utrzymaniu staruszków rodziców, córkę Danutę i Tadeusza
Terleckiego, dziecko brata.
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W końcu osiedliły się w Bielsku-Białej , gdzie podjęły pracę w handlu.
Obecnie w .bielsku-białej mieszka córka Stanisława Dulskiego - Danuta
zamężna Giurkot oraz szwagierka Jadwiga Wood,od której zebrałam
powyższe informacje. Danuta Giurkot miała w okresie aresztowania
ojca 8 lat więc nie była wtajemniczona w sprawy konspiracji,
Danuta Ciurkot wspomina, że w latach 19óo-tych w Katowicach
odbywały się rozprawy sadowe, na których sądzono AKowców. Sąsiad
Danuty słuchał

przez radio

komunikatów z tych rozpraw i opowiadał,

że wiele razy wymieniano nazwisko Stanisława Dulskiego. Oskarżeni
oświadczali, że działali z polecenia Stanisława Dulskiego.
Może udałoby się dotrzeć historykom do akt tych spraw?

Poznań, dnia 7 kwietnia 1997 r.
Opracowała Hanna Nowicka z domu Dulska, córka Alojzego
Tadeusza Dulskiego na podstawie relacji
Jadwigi Wood i Danuty Giurkot z d .Dulskiej.
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DULSKI STANISŁAW MARIAN p s . "Dąb” (1900 - 1944 ) ppor. Armii Krajo
wej w Ośrodku VII - Mogielnica w Obwodzie Grójec~"Głuszec" .
Urodzony 20.10.1900 r. w Skale na Podolu. Syn Józefa i Wiktorii
z d. Knopp. Ojciec jego przed I wojną światową był/właścicielem fab
ryki narzędzi rolniczych w Trembowli. Po I wojnie światowej oKoło
1930 r. Stanisław Dulski objął posadę leśniczego w leśniczówce Nowy
Mostek w lasach państwowych koło Bydgoszczy.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej, 1 września 1939 r. całe nadleś
nictwo zostało ewakułowane z poleceniem udania się do Łucka. Furman
kami zdołali jednak dojechać tylko do 'Warszawy. Stanisław Dulski wraz
z żoną i córką chciał dotrzeć do Rumunii, dojechał jednak tylko do
Bugu i musiał zawrócić do Warszawy ze względu na nadciągające ze
wschodu wojska sowieckie. Przy pomocy rodziny i znajomych objął sta
nowisko administratora majątku Dalbozek w powiecie grójeckim, sprowa
dzając żonę, córkę, teściów i siostrę zony0
Do konspiracji wprowadził go kpt. Zawarczyński, wykładowca ze
szkoły podchorążych w Bydgoszczy, nazwisko okupacyjne "Dulicz",
który w Dalbozku pracował jako robotnik rolny. Pod ich dowództwem
powstała w Dalbożku prężna placówka konspiracyjna: szkolenie zołnierzy, organizacja siatki w terenie.
Od połowy 1943 r. i w I kwartale 1944 r. na terenie powiatu grójec
kiego trwały masowe aresztowania i terror o niespotykanym dot^d nasile
niu.

4. marca 1944r. został aresztowany Stanisław Dulski. Podczas re

wizji Gestapo znalazło broń. Dulski został przewieziony do więzienia
w grójcu, gd^ie przebywał 3~4 dni. W śledztwie był tak skatowany,
ze na noszach wyniesiono gu do samochodu, aby wywieść na Pawiak.
Na Pawiaku w dzień leżał w "szpitalu” , na noc przenoszono go na noszach
na przesłuchania tak okrutne, ze w ciągu 6 do 10 dni został zabity.
Zona

Stanisława Dulskiego usiłowała dotrzeć na Pawiak i choć

podać paczkę. Już w marcu paczka zosiała zwrócona z adnotacją ze wię
zień nie żyje.
Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Armii Krajowej przez Prezydenta R.P.
dnia 26.08.1998 r. Nr legitymacji 4“ 98-181.
Żonaty z Marią Sylwerią Terlecką Prokopowicz, miał jedną córkę
Danutę Zofię (zam. Oiurkot) . Brat Stanisława Dulskiego AXLojzy Tadeusz
Dulski ps."Smuga” "Dołęga" był w czasie II wojny światowej na Pomorzu
w pow. brodnickim. Zaangażowany w pracę konspiracyjną pełnił kolejno
funkcje: kierownika Wydziału Gospodarczego, szefa

Referatu Rolnictwa

i Zaopatrzenia, szefa Wydziału Organizacyjnego Kmdy Pomorskiego
Okręgu AK. W końcu stycznia 1945 r. aresztowany przez NKWD został wywie
ziony do obozu radzieckiego pod Tu^ą gdzie zmarł między 18 a 25.3)11.1945
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Biogram napisano na podstawie odtworzonego życiorysu Stanisława

Duls

kiego przez bratanicę Hannę Dulsktj, fzam. Nowicka) w oparciu o wywiad
ptzeptowadzony z córka. Stanisława Dulskiego Danuty Giurkot i szwagier—
kt}. Jadwigą Wood oraz z książki Henryka Swiderskiego wydanej w 1993 r.
p.t. "Armia Krajowa w Obwowzie Grójec - "Głuszec". Materiały z litera
tury zostały opracowane przez historyka prof» dr hab.Tomasza Strzem
bosza c.
Hanna Nowicka

I
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Poznań, dnia 10.09.1997 r.

Hanna Nowicica p3. "Iskra"
Środowisko "Pałac"-" Pomnik"
zam. ul.Husarska 11/17
v0~331 doznań

Swia to wy ZwiązeK Żołnierzy AK

Olg i%/jGJ$jvA/\vC

Zarząd Okręgu Wielkopolska
Komisja Weryfikacyjna
w

P o z n a n i u

Dotyczy pośmiertnej weryfikacji przynależności do Armii Krajowej
mojego stryja Stanisława Dulskiego 0 3 ."Dąb".
Zwracam się z uprzejmy prośby o weryfikoję przynależności do Armii
Krajowej mojego stryja Stanisława Uulskiego,który po aresztowaniu,
orzez gestapo w

marcu 1944 roku został w śledztwie zamordowany

na Pawiaku. Jestem jedyny osobą, która może zajq,ć się tH spraw.*,
gdyz żyjąca jego c>u'ka miała wtedy G lat x zupełnie nie orientuje
się w sprawach AK.
W załączeniu przebyłam wypełnione i przygotowane przeze mnie
następujące dokumenty:
1 . kwestionariusz weryfikacyjny
^ 2 • odtworzony życiorys StaiiAsława Dulskiego
♦

v "j • wyjątki z jcsirłZxvi Hsuryki Swiderskiego KArBi>8 klejowa w oorocizie
Grójec - ‘'Głuszec- - Warszawa

1993 r. wyszukane na moj^ pro3Dę

przez historyka, prof. dr hafc. Tomasza Strzembosza.
Stryj mój został zamordowany w oestialski

3posód, nie wydając

nikogo.
Prośbę o przeprowadzenie weryfikcji motywuję tym, ze czuję się
w obowiązku wystąpić z wnioskiem o pośmiertne odznaczenie ppor.
Stanisława
i wnuka.

Dulskiego krzyzem AK, jako pamiątki rodzinnej dla córici
~

.
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yy książce Henryka świderskiego, wydanej w 1939 r. pt.OInroncja i konspxrac11
ja w Obwodzie AL Grójec - **Głuszec* *nie jest 011 wogóle wymieniony„
/)

ii 2-gim wydaniu sin pod tytułem Armia Kra.1owa w obwodzie .&ró,jec -

**Głiijszec **, v/arssawa 1993?

ar====#‘na str0 122 pinze on: ,

** Dnia 7 marca 1944 roku zostali aresztowani członkowie AK: ppor0
Stanisław Dulski/**Dąb **/,administrator majątku Dalboszek / oczywisty
błądt Dalbożek - TS / i zatrudniony tam pchor0 Zbigniew Hajdamowicz
/ **Lot **/ oraz Pav/ełó^ka,kierownik gorzelni w majątku Danków, Nato
miast dzięki wcześniejszemu ostrzeżeniu uniknęli aresztowania członkowie
komendy i żołnierze Ośrodka VII Mogielnica / .... /.Zagrożenie aresztowaniem członków komendy Ośrodka VII i konieczność opuszczenia przez
nich stałych, miejsc zamieszkania spowodowała przejściowe ograniczenie
działalności Ośrodka.**
Z kolei na str» 193 pisząc o akcji uwolnienia, więźniów gestapo 77 Grojer
27 III 1944 r. podaje się nieco inną datę.Cytuję:
**Ba terenie powiatu grójeckiego od połowy 1943 i w pierwszggtykwartale
roku następnego trwały masowe aresztowania i terror o nie spotykanym do
tąd nasileniuoPowstała realna groźba aresztowania s^zerokiego kręgu mie^
scowej konspiracji i konieczność ich ewakuacji.flastępstwem tego stanu
było ograniczenie a nawet zawieszenie funkcjonowania niektórych, struk
tur podziemnych*Tylko w pierwszych miesiącach 1944 roku zostali areszto
wani w Grójcu: 19 stycznia ksiądz prefekt Józef Krupiński, w nocy z 14
na 15 lutego członkowie Szarych Szeregów - Henryk Pilipczak/**Pajka **/,
Jerzy Kubczaktorzy Fedorowicz / **Jtir **- **Łamigłowa **/, 16 lutego
nauczyciele - Antoni Adamski, Wincenty Malicki,Zygmunt Myszkiewicz
/ **Łączny **/,Stanisława Przybyłowska,Władysław Strzałkowski, 22 lutego
w majątku Dalboszek: ppor.Stanisław Dulski/^ ^

^ ’ Pcjlor<>Zbignxev.-
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Gajdaj2iovri.cz / ,,Lot 99 J, Jodko - Markowicz, a w majątku Dalików Paweł

Łuka„Ponadto 7 mn.rca Niemcy zamierzali aresztować komendanta Ośrodka YII
kpt.Mieczysława Piątka / 99 Lis 99/ oraz 9 członków komwndy i żołnierzy.
Na skutek wcześniejszego ostrzeżenia opuścili oni miejsca zamieszkania i
akcja policji niemieckiej nie powiodła się, ¥ nocy 18 marca o godzinie
2,00 został aresztowany w Grójcu kpt, Maciej Gabała/ * *Marek ,,/^>oo.<>o,,

Dalej jest opis akcji odbicia, w której Wuj już nie występuje.
Autor powołuje się w I wypadku na Archiwum Akt iłowych, sygn*203/X-88, kari
31 - 98 / co rozpoznajęrślawne archiwum KG PZPR, akta KG AK /, w drugim
na te samo archiwum , karta 135,przedtem na list B, Gajdamówicza z 1390
\

Spotkałem niedawno p,Swiderskiego i pytałem o S.Dulskiego, nic mi nie
umiał powiedzieć oTak wygląda ** literatura przedmietu***
\
Z tego co pisze Swiderski \ynika, że "był oficerem w Ośrodku YII - Mo
gielnica, będącym częścią Obwodu Grójec - 99GłuszeCo**0 zadaniach filutor
nic nie pisze, ale łatwo je sobie wyobrazić:tworzenie siattfi konspira
cyjnej, szkolenie żołnierzy,organizacja terenu.
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