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Dejewski Bronisław pa."Semafor" /I t;90-1 970/, żołnierz 'wywiadu kole
jowego insp. AK Toruń.

Ur. 7.XII. 1690 r. w Kiełbasinie pow.Toruń, s.Tomasza, rolnica 
i anny z d.Gojtkowskiej. Z zawodu był technikiem kolejowym i do 
wybuchu wojny pracował na PKP, na stacji Toruń Główny, jaKo dyżur
ny ruchu.

Podczas okupacji pracował nadal na kolei jaico robotnik, na sta
cji Toruń ?*iasto. Do służby w AK został zaprzysiężony jesienią 
1942 r. pr zez Józefa Chylińskiego ps."Wicher", szefa sztabu KO AK 
?om. Zbierał informacje o ruchu pociągów i przekazywał je Gustawo-

V .
wi Olszewskiemu ps."Gracjan", szefo wi łączności KO, ctórego kwate- 
rr mieściła się okresowo w mieszkaniu Dejewskich w Toruniu, przy ul 
Kilińskiego. Przebywał tam również Józef Chyliński.p¥i6Ś4iła się tu 
również skrzynka pocztowa, z której "Gracjan" zabierał pocztę przy
wożoną przez córkę Dejewskich Adęięps."Topola", z kwatery KO w Ele
wie pow.Wąbrzeźno.

Po wojnie D.Dejewski pracował nadal na PKP na stacji Toruń Główn 
jako dyżurny ruchu. Zmarł 18.11*1970 r.

:Tona D.Cejewskiego Bronisława, pe."Anna" była również w aK, za
przysiężona wiosną 1942 r. przez J.01s zewu kiego•Córka Adela, miesz
kająca podczas okupacji w Mlewie, pełniła funkcję łączniczki szefa 
sztabu KO.

A.Dejewska
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A
Dejewski Bronisław ps. “Semafor” (1890-1970), 
żołnierz wywiadu kolejowego Insp. AK Toruń.

Ur. 7 XII 1890 r. w Kielbasinie pow. Toruń; 
syn Tomasza, rolnika, i Anny z d. Gojtkowskiej, brat 
—>Jana Dejewskiego. Z zawodu był technikiem kolejo
wym i do wybuchu wojny pracował na PKP, stacja 
Toruń Główny, jako dyżurny ruchu.

Podczas okupacji pracował nadal, ale jako 
robotnik kolejowy', na stacji Toruń Miasto. Do służby 
w AK został zaprzysiężony jesienią 1942r. przez Józefa 
Chylińskiego ps. “Wicher”, szefa sztabu KO AK Pom. 
Zbierał informacje o ruchu pociągów i przekazywał 
je Gustawowi Olszewskiemu ps. “Gracjan”, szefowi 
łączności KO, którego kwatera mieściła się okresowo 
w mieszkaniu Dejewskich w Toruniu, przy ul.
Kilińskiego 14. Przebywał tam również kilkakrotnie 

Józef Chyliński. Mieściła się tu w latach 1942-1944 skrzynka pocztowa, z której “Gracjan” 
zabierał pocztę przywożoną do Torunia przez córkę Dejewskich Adelę ps. “Topola”, z 
kwatery KO “Medalion” w Mlewie pow. Wąbrzeźno.

Po wojnie B. Dejewski pracował nadal na stacji PKP Toruń Główny jako dyżurny 
ruchu. Zmarł 18 II 1970 r.

Żona Dejewskiego Bronisława z d. Ziółkowska ps. “Anna”, ur. 31 III 1898 r. była zaprzy
siężona wiosną 1942 r. przez G. Olszewskiego jako jego kwatemiczka.

AP AK, T.: D ej e w s k a  A.; kartoteka Insp. Toruń. 
Zawacka, Szkice...

Adela Dejewska
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