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Oesień 1939 roku smutny akres okupacji niemieckiej, okrutny 
czas dla Polaków.
Rozpoczęły się masowe aresztowania, egzekucje i wywożenie na 
roboty do Niemiec.
Ojciec mój obawiał się, że zostanę wywieziona na roboty do Niemiec 
lub aresztowana, ponieważ jako uczennica gimnazjum należałam do 
PWK wywiózł mnie do swojego brata, który miał gospodarstwo w Mlswie. 
Tam przetrwałam do końca wojny. Mlewo jesJL dużę wsię leżęcę na 
północny-wschód od Torunia między Chełmżę a Kowalewem, obecnie 
powiat Golub-Dobrzyń dawny Wębrzeźno.
CJest to wieś położona wśród czterech jezior otoczona wzgórzami 
morenowymi, krajobraz bardzo malowniczy,
Z centrum wsi Polacy zostali wysiedleeni i osadzeni Niemcy. Na 
pobrzeżach za jeziorami zostali Polacy. Wśród tych gospodarstw 
były 3 większe położone w sąsiedztwie. Mieszkali w nich mój wujek 
Dan.Dejewski - ps. "Wujek", Leon Gołaszewski i Józef Romanowski 
/ten ostatni był dobrym Polakiem, lecz nie należał do AK/.
Sęsiad Romanowski ukrył aparat radiowy, który zainstalował w bunk- 
sze nad jeziorem, słuchał tam wieczorami radia, wiadomości przeka-V.
zywali Polakom.
W 1942 r. na terenie Miewa przeniósł się sztab AK Okręgu Pomorze. 
Siedzibę sztabu zostało gospodarstwo mojego wujka.

Ogólny widok gospodarstwa Oana 
Dejewskiego siedziba sztabu AK 
Okręgu Pomorze

*
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Przebywał tam prawie stale /z małymi przerwami/ płk Oózef Chyliński
- ps. “Wicher" i dość często przybywał do niego |<dt płk Jan 
Połubicki ps. "CJanusz". Łącznikiem między nimi a Toruniem był 
kpt Gustaw Olszewski - ps. "Gracjan"/ który często przebywał u 
moich rodziców w Toruniu ul. Kilińskiego 14.
Obok w gospodarstwie Leona Gołaszewskiego przebywał mjr CJózef 
Gruss - ps. "Stanisław".
W związku z tym dowódcy mieli za sobą łatwy kontakt, spotykali 
się w gospodarstwie wujka.
Płk Chyliński kontaktował się "na zewnętrz" poprzez łączniczkę 
"Marię" p. Spodniewską, która przyjeżdżała z synkiem Adasiem 
i przywoziła meldunki,‘zabierała z kolei jego rozkazy, które wywo
ziła do Golubia i dalej chyba do Brodnicy.
Płk Chyliński spotykał się dwa lub trzy razy nad jeziorem z Helgę 
Rajskę /nie pamiętam jej pseudonimu/. Ubierał się i zabierał rower, 
wyglądało, że przybywa z daleka.

2

)
)

Miejsce spotkań z łączniczkę 
Helgą Rajską

Myślę, że praca w sztabie układała się spokojnie, sprawnie tak 
było do lutego 1944 r.
ja byłam łączniczką płk Chylińskiego, przewoziłam do Torunia 
pieniądze i meldunki, któro zostawiałam u rodziców, dalej zabierał 
ie "Gracian".
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Trzykrotnie jeździłam rowerem z płk Chylińskim do Torunia /zatrzy
mywał się u moich rodziców/.
Da miałam jego broń i dokumenty, a on jechał bez żadnego "obciąże
nia''.
Płk Chyliński od rodziców chodził na ul. Warszawską i na Podgórz 
lub Rudak.
Najbardziej w tej działalności był zorientowany kpt Gus; t a_w_ Olsze w - 
ski, który został w 1944 r. aresztowany weJ^ocł^wku, a później 
przewieziony do Łodzi j Od tego momentu rozpoczęły się aresztowania. 
Któregoś dnia pod koniec lutego 1944 r. /nie pamiętam dokładnie 
dnia/ był duży mróz i bardzo dużo śniegu. Tego dnia przyjechał 
kpt Henryk Grtitzmacher ps. "Michał" - była to jego pierwsza byt
ność w Mlewie. Przyjechał po południu, a wieczorem przysłał sołtys 
posłańca z wiadomością do wujka, że ma się stawić na nocną wartę. 
/Niemcy ustanowili obpwiązek odbywania co jakiś czas nocnych wart/. 
Wujek wyszedł, pozostali w domu wszyscy trzej kdt Jan Połubicki, 
szef sztabu Józef Chyliński i mjr Henryk Grfltzmacher członek KO 
zastępca kpt Olszewskiego /który tego dnia przyjechał/.
Wujek nie wracał, położyliśmy się wszyscy spać, tylko ciocia - 
ps. "Teresa" bardzo niespokojna chodziła od okna do okna /noc była 
bardzo jasna - pełnia księżyca i śnieg/. Gospodarstwo położone jest 
w dole między wzgórzem morenowym widoczne było z daleka. Nagle 
ciocia zauważyła, że z góry idą Niemcy, rozmawiali głośno po niemie
cku. Syli już dość blisko gospodarstwa, natychmiast powiadomiła 
śpiących- oficerów.
O ucieczce nie było mowy, jasno jak w dzień, oddalający się ludzie 
byliby widoczni z daleka. Oficerowie nocowali w pokoju, w którym 
była kanapa z oparciem. Odsunęli tę.kanapę od ściany i z bronią 
za nią czekali na wejście Niemców. Sądzę, że udałoby się im zabić 
Niemców przez zaskoczenie.

3

/
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Szkic sytuacyjny domu

Niemcy weszli do korytarza /z tego wszystkiego ciocia zapomniała 
zamknąć wejściowe drzwi/, było czterech gestapowców i sołtys. 
Pierwszymi drzwiami w lewo były drzwi, do pokoju, w którym byli 
oficerowie AK. Oednak Niemcy weszli do kuchni,, z kuchni do pokoju, 
gdzie my przebywaliśmy, potem do następnego i stamtąd na korytarz. 
Sądziliśmy, że teraz wejdę do Mnich“ i usłyszymy strzały. Niemcy 
albo stracili orientację, albo czuwała nad nami Opatrzność, wrócili 
do kuchni, z kuchni do spiżarni tam wszystko przetrząsnęli, przyszli 
jeszcze raz do naszego pokoju, powiedzieli że jeżeli ktoś przyjdzie 
nie mamy nic mówić, a naszym obowiązkiem jest ich o tym powiadomić
i wyszli, jeszcze w ostatniej chwili mieliśmy pewność, że teraz 
już wejdą do feralnego pokoju, czekaliśmy kiedy rozlegną się strzały.
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Szczęśliwie nic takiego nie nastąpiło. Cały dom obeszli dwukrotnie 
a "tego” pokoju jakby nie widzieli. Od nas udali się do sąsiada 
Gołaszewskiego, u którego przebywał mjr Gruss. Teraz tam pukają 
do okien, mjr Gruss spał w jednym pokoju z gospodarzem, kiedy zorien
towali się, że pod oknami chodzą Niemcy błyskawicznie zaczęli dzia
łać. W tym pokoju, jak to na wsiach się zdarza, było wejście do piw
nicy zakryte dywanem. Gospodarz odsuwając d y w a n  otworzył klapę, 
mjr Gruss skoczył do piwnicy gospodarz rzucił za nim rzeczy, za 
chwilę weszli Niemcy. Zainteresowali się dlaczego w tym pokoju są 
dwa posłania, widzieli tylko gospodarza. W tym momencie matka star
sza osoba z dużym refleksem odpowiedziała, że jest chora i w ciągu 
dnia leży w tym pokoju .więc nie chowa się pościeli. Wystarczyło 
sprawdzić czy pościel jest ciepła, ale na szczęście Niemcy na to 
nie wpadli. Przeszukali całe mieszkanie nawet strych, zabrali Leona 
Gołaszewskiego i odeszli.
Po odejściu Niemców mjr Gruss przyszedł-do nas. Tam po krótkiej 
naradzie - /teraz było ich czworo/ postanowili, że muszą uciekać 
bo Niemcy mogą w każdej chwili wrócić. Szczęście sprzyjało im 
nadal, mimo bardzo jasnej nocy nikt nie zauważył ich ucieczki, ode
szli bez przeszkód. Przez dwa tygodnie mieliśmy nocne wizyty, teraz 
zaczynali zawsze od pokoju, którego w czasie fatalnej nocy nie 
widzieli. Po dwóch tygodniach przyjechali, ale już samochodem /też 
gestapo z Łodzi/. Poszli od razu do spichlerza, który znajduje się 
nad oborą tam w magli z podwójnym dnem znajdowało się archiwum 
/dokumenty, blankiety dowodów, pieczątki/. Zabrali to wszystko 
oraz ciocię i odjechali.
W gospodarstwie zostałam z kuzynem z Chełmna, którego ojciec 
również przywiózł podobnie jak mnie. Niemcy surowo zakazali nam 
wspominać o tej sprawie i zatrzymać każdego kto tu przyjdzie. 
Czekaliśmy na kogoś z dowódctwa, nareszcie przyszło dwóch męszczyzn 
/ale już po zabraniu dokumentów przez gestapo/, których ja nie 
znałam. Baliśmy się z nimi rozmawiać podejrzewaliśmy, że to prowo
katorzy, Wreszcie mjr Gr~tl tzmacher, przyjechał i wszystko mu opowie
dzieliśmy, Mjr GrOtzmacher wiedział, że z tamtymi nie chciałam
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rozmawiać, lecz nie wiedział, że Niemcy zabrali dokumenty.
Od czerwca gestapo dało nam spokój, lecz obserwowali nas miejscowi 
Niemcy.
Wujek zginęł w 1944 r. przy końcu grudnia, Gołaszewski zginęł 
chyba w czasie ewakuacji.
W więzieniu w Łodzi ciocia dowiedziała się, że to wydał Gracjan. 
Oeden raz w drodze na przesłuchanie spotkała męża był bardzo pobi
ty, zdężył jej tylko szepnęć, że my /ja i kuyn Henryk/ o niczym 
nie wiemy. Dlatego chyba nas zostaliwli, albo może byliśmy przynę
tę .
Ciocia w styczniu 1945 r. w czasie ewakuacji więzienia jeszcze z 
jednę panię /która mieszka w Gdańsku/ uciekły i przeczekały w 
jakiś minach - za kilka godzin były tam wojska radzieckie.

Adela DADEWSKA 
ps . "Topola”
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1/2 D O K U M E N T Y -

-  kserokopia legitymacji nr 29794 potwierdzająca odznaczenie 
Adeli Dejewskiej Medalem Wojska w 194-8 r.
Kserokopia legitymacji potwierdzająca odznaczenie Adeli 
Dejewskiej Krzyżem Armii Krajowej 11 XI 1982r /nr 26583/ 
str.1-2, k.1
kserokopia legitymacji nr 158 /6/84 M potwierdzająca 
odznaczenie Adeli Dejewskiej Medalem 40-łecia Polski Ludowej
str. 3 »k.1

zaświadczenie nr 23 /1990 /kopia/ wystawione przez F AP AK 
w Toruniu dnia 1 V 1990 r.

ser*4 , k . 1 /vvl
kserokopia aktu a-earrra-ĉ -i na kaprala z dnia 11 XI 1996r.
str.5 > k 01 fyWO °iAVi +
oryginał aktu na podporucznika z dnia 2 IV 2001
str„6.k1
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Pom ortktei Ahti* &»} '  •! 

uL rtok&ty 37 p. 23, ł« *ł3 1
87-100 TORUJ*

?orux;» .-5.1 r .

y

Z A w I a d o z e n i e nr. 23/1990

Stwierdzam.że w zbiorach "undacji Archiwum Pomorskie AK*znajdują się materiały historyczno dotyczące, żołnierza Ar Adeli 
>ejewskiej po "Topola" ar.29. ’.1n2! r. w Toruniu, cfJrki Bronisła
wa i Bronisławy sd. Ziółkowskiej. Adela Belewake zamieszkuje

m

w Toruniu
W/w została zaprzysiężona w kwietniul942 r. przez nieżyjącego 

or ;anizatora obwodu AK 1: ąbrzeżno, OOv^AM/U/f^U. • •*- ^
Pełniła f nkcj łączniczki i obstawy iizefa ̂ gstobu Okręgu Pomor- 
skiegcjmjr Józefa Chylińr&iejo ps. "Wicher". V.7 latach 1942/43 do 
marca 1944 przewoziła materiały"* ichra" s lewa1-/Kowalewa do 
Torunia# W lewieznajdawała się siedziba •& kiaóix o kryptonimie

•A .

"Medalion" Okręgu Pomorskiego AK w ;gospodarstwie Jona Dejewskie^o 
ps. k/bitwa", l- Toruniu pynkt kontaktowy miercół się przy ul. 

liłiĄjskie^o 14 .

Prezes. Fundaoji*
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r
/f -  artykuł w "Nowościach" z 8 listopada 1996 r Ryszarda V/arty 

" Dziewczyna z pseudonimem ” P/vw. ^ l o i / ^ n o ^ o o .  

str. ^  5 « /I &. /| '
4, - nekrolog w "Nowościach. z dnia 4 IX 2001 r

J>. - maszynopis art. p„ Elli Skerskiej art. do'Nowości" Medalion” 
str„ b , k . 1

^  -  maszynopis Biogramu Adeli Dejewskiej , rękopis biogramu
A. Dejewskiej*
str. rfr*̂ ? , ^

£ - artykuł w NOWOŚCIACH" z 24 o9. 2001 Elżbiety Skierskiej 
" Ou.es zła Łączniczka" . 
str. % ' , k1 o

Q K - artykuł w "NIEDZIELI" nr 41 - Toruń 14 X 2001 
str. & , k1 .

3v~ ~ ' ‘ 1 ‘ 1 ' " 1 A' siaej i w p s

W . S . s . k . ? .

30



nowości KULTURA 8 LISTOPADA 1996

Zwitki banknotów ukryte były w puszce kawy, zapakowanej oczywiście w taki 
sposób, że wyglądała jakby przed chwilą kupiono ją w sklepie

-  Czy się bałam ? Nie, cho
ciaż zagrożenie przecież było 
wielkie. Ale wtedy nie myśla
ło się o tym. Gdy m a się 18, 
19 lat łatwo można sobie po
zwolić n a  brawurę -  śmieje 
się dzisiaj Adela Dejewska. -  
Dziś ju ż  chyba nie stać by 
mnie było n a  takie iyzyko.

Życiorys typowy dla poko
lenia polskich Kolumbów. 
Przedwojenne dzieciństwo, 
gim nazjum , potem  wojna 
i konspiracja, z tym całym 
brawurowym balansowaniem 
między śmiertelnym zagroże
niem a „normalnym” życiem 
w okupow anym  kraju . 
I później jeszcze długie powo
jenne lata. gdy lepiej było 
milczeć o tym, co traktowane 
winno być za zasługę i honor. 
Polski życiorys w nienorm al
nych czasach. W piątek, 15 
listopada, na swój kom ba
tancki zjazd zjawią się w To
run iu  takie ja k  ona, Polki 
z wojennym doświadczeniem, 
żołnierki, konspiratorki.
Tysiące w kawie

-  „Topola”. Ten pseudonim  
dał mi „Janusz", pułkownik 
Pałubicki. Byłam wtedy wy
soka, szczupła, właśnie jak  
topola. I tak  już  zostało -  do
daje Adela Dejewska.

Do wybuchu wojny przy
szła „Topola”, rodowita toru- 
n ianka, zdążyła ukończyć 
trzy klasy gimnazjum.

-  Gdy wybuchła wojna, za
częły się wywózki n a  roboty 
do Niemiec. Trzeba było się 
jakoś ratować. Ojciec wywiózł 
mnie n a  wieś, do Miewa pod 
Wąbrzeźnem, do swego brata, 
żebym tam  przeczekała oku
pację -  wspomina.

Właśnie w Mlewie rozpoczęła 
się konspiracyjna przygoda na
stolatki. -  Znalazłam się w Ar
mii Krajowej przez stryja. On 
został na początku zwerbowany. 
W Mlewie, oznaczonym krypto
nimem „Medalion”, właśnie 
w jego domu była komenda 
okręgu AK, inspektorat Gru
dziądz. Tutaj rezydowali puł
kownicy -  Jan  Pałubicki, pseu
donim „Janusz” i Józef Chyliń
ski, „Wicher", „Kamień" -  obaj 
przedwojenni zawodowi oficero
wie.

Mlewo świetnie nadawało 
się do konspiracyjnej działal
ności, zgodnie zresztą z zasa
dą, że najciemniej pod latar
nią. Większość polskich ro
dzin wysiedlono, pozostały 
tylko cztery polskie gospodar
stwa, obok jezior, na uboczu. 
Zaczęło się wiosną 1942 roku. 
„Topola” została łączniczką 
pułkow nika Chylińskiego. 
Przewoziła konspiracyjne mel
dunki, rozkazy z Miewa do... 
rodzinnego mieszkania. Tam 
właśnie był punkt kontakto

wy. Z toruńskiego mieszkania 
Dejewskich przy Kilińskiego 
odbierał je  inny kurier, 
Olszewski, i przewoził dalej.

Najlepiej było jechać rowe
rem. Konspiracyjne doku
menty, których odkrycie przez 
Niemców równałoby się karze 
śmierci i to nie tylko dla łącz
niczki, jeździły na trasie Mle
wo -  Toruń, schowane w ro-

Gdzieś zim ą 1944 roku 
w Łodzi wpadł Olszewski, n a
stępne po „Topoli” ogniwo 
w łącznikowym łańcuszku. 
Sprawę zaczęło rozpracowy
wać łódzkie gestapo 

-  Dokładnie pam iętam  ten 
dzień. Gdzieś tak po połu
dniu wezwano stryja do sołty
sa. Bardzo długo nie wracał, 
jego żona, pełna najgorszych 
przeczuć, strasznie się dener-

Dziewczyna 
z pseudonimem

werowej ramie. Do Torunia 
wędrowały także pieniądze.

-  Były to duże sumy. Raz 34 
tys. marek, potem jeszcze 20 tys. 
Zwitki banknotów ukiyte zostały 
w puszce kawy, takiej zwykłej 
neski, zapakowanej oczywiście 
tak, że wyglądała jakby przed 
chwilą kupiono ją w sklepie. Ja 
zda ponad 30 kilometrów z jedną 
kawą byłaby podejrzana, więc 
kawa jechała w siatce przytro
czonej do ramy z masą innych 
spożywczych produktów -  wspo
mina Adela Dejewska.
Księżyc i gestapo

Kto wie ile razy do Torunia 
wjechałby jeszcze nafaszero- 
wany gorącym towarem ro
wer, gdyby nie „wsypa”.

Fot. ALICJA PIOTROWSKA

wowała. Na dodatek w domu 
byli akura t obaj oficerowie, 
komendanci „Janusz” i „Wi
cher”. Pamiętam bardzo do
brze, była bardzo jasna, księ
życowa noc. W pewnej chwili 
usłyszeliśmy, że idą Niemcy. 
Szli, bo przez śniegi nie moż
n a  był do nas dojechać sam o
chodem . Nie było mowy

0 ucieczce, cały teren wokół 
gospodarstwa było przecież 
widać jak  na dłoni. Oficero
wie schowali się w jednym 
z pokoi za taką dużą kanapą
1 czekali z bronią gotową do 
strzału, my byliśmy w innym 
pokoju. Gdy gestapo weszło 
do domu tylko czekaliśmy, 
kiedy zacznie się strzelanina. 
I co się okazało? Akurat tam. 
gdzie schowali się akowcy, 
Niemcy nie zajrzeli. Po kilku 
dniach gestapowcy pojawili 
się znowu, oficerów już oczy
wiście nie było. ale od razu 
odnaleźli dobrze schowane 
archiwum komendy, którego 
nie zdążyliśmy wywieźć. Po 
prostu  już bardzo dobrze wie
dzieli, gdzie szukać.
Raz na tydzień dla pamięci

Po wojnie Adela Dejewska 
wróciła do Torunia. Powojen
ny standard: szkoła, potem 
przez lata praca w szkole, na 
em eryturę odchodziła jako 
zastępca dyrektora podsta
wowej „dwudziestki”. Na 
szczęście obeszło się bez tak 
że typowego dla akowców 
zderzenia z peerelow ską 
sprawiedliwością

-  Obaj moi zwierzchnicy -  
i Pałubicki, i Chyliński -  sie
dzieli. Jeden spędził w więzie
niu 10 lat, drugi chyba osiem. 
J a  zmieniłam środowisko, ni
komu nie mówiłam o moich 
okupacyjnych doświadcze
niach. My zresztą pracowali
śmy wtedy w głębokiej konspi
racji, bardzo niewiele osób zna
łam, a jeszcze mniej wiedziało 
o mojej funkcji -  wyjaśnia.

Na swój sposób do konspi
racji wróciła po latach, gdy 
Elżbieta Zawacka zaczęła 
organizować w Toruniu a r
chiwum Armii Krajowej. Dziś 
pani Adela raz na tydzień 
społecznie pracuje w Funda
cji Archiwum Pomorskie Ar
mii Krajowej.

-  Czasami mówi się, że na 
Pomorzu mało się wtedy dzia
ło, że nie konspirowano. A to 
przecież nieprawda. 1 chyba 
dlatego jeszcze raz musimy 
działać, pracować, po to, żeby 
całej tej przeszłości kiedyś 
nie zapomniano.

RYSZARD WARTA

VI Sesja popularnonaukow a „Wojenna służba Polek w 11 
wojnie światowej” rozpocznie się w sobotę, 16 listopada. 
Obrady trw ać będą w  Sali Wielkiej Dworu A rtusa. Sesja 
połączona je s t ze zjazdem kom batantek, imprezam i towa
rzyszącymi będą wystawa „Wojenna służba kobiet w lite
ra tu rze” w Bibliotece Głównej UMK oraz ekspozycja zdjęć 
i um undurow ania formacji kobiecych w Dworze A rtusa. 
O program ie będziemy jeszcze szerzej informowali. (rw)31



"NOWOŚCI” 4 września 2001

t
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.09.2001 roku zmarła po chorobie moja ko

chana Siostra, Kuzynka i Ciocia

śp. ADELA DEJEWSKA
ppor. AK, lat 78 

wieloletni pedagog i w ychowaw ca m łodzieży
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 05.09.2001 roku o godz. 12.00 wyprowadze

niem z Domu Pogrzebowego „Sotor”  przy ul. Bażyńskich do kościoła pw. Matki Boskiej 
Zwycięskiej przy ul. Podgórnej, gdzie zostanie odprawiona Msza św. żałobna. Ceremonia 
pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Wybickiego.

Pogrążona w smutku 
SIOSTRA i RODZINA

Autokar zostanie podstawiony przy Domu Pogrzebowym „Sotor” przy ul. Bażyńskich.

220632
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M E D A LIO N

Życie Adeli Dejewskiej rodowitej torunianki, od 1947 r. nauczycielki, jest 
typowe dla odchodzącego pokolenia Kolumbów.

We wrześniu 1939 r. była uczennicą kl. III Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Toruniu. Aby uchronić córkę przed wywiezieniem na roboty 
przymusowe ojciec, w listopadzie 1939, umieścił ją  w domu stryja w Mlewie 
koło Wąbrzeźna. Wkrótce dom w Mlewie stał się zalążkiem konspiracji. W 
bunkrze zbudowanym nad jeziorem słuchano radia Londyn, a Adela wraz z 
innymi przekazywała komunikaty zaufanym. Zaprzysiężonym żołnierzem Armii 
Krajowej dziewiętnastoletnia Adela została w kwietniu 1942 r. Pod ps. „Topola” 
(była wysoka i smukła) powierzono jej funkcję łączniczki Szefa Sztabu 
Komendy Okręgu AK Pomorze mjr. Józefa Chylińskiego ps. „Wicher”. Stojący 
bowiem na uboczu dom w Mlewie stał się konspiracyjną kwaterą przez całą 
okupację ukrywającego się Chylińskiego, a nadano jej kryptonim Medalion. W 
Medalionie czasowo ukrywał się także Komendant Okręgu AK Pomorze płk Jan 
Pałubicki ps. „Janusz” i in. Adela - „Topola” z Miewa do Torunia na punkt 
kontaktowy w domu rodziców przy ul. Kilińskiego 14 przewoziła rozkazy. 
Meldunki odbierała od ukrywającego się tam Gustawa Olszewskiego ps. 
„Gracjan” ówczesnego szefa łączności Komendy Okręgu AK Pomorze. 
Doskonałym schowkiem, także na pieniądze przewożone dla potrzeb organizacji 
(były to duże kwoty), okazała się umieszczona wśród zakupów puszka po kawie 
i maskotka - łaciaty piesek. Niezwykle niebezpieczne i odpowiedzialne były 
latem 1943 r. rowerowe wyprawy z Miewa do Torunia, w czasie których 
pilotowała Józefa Chylińskiego, podróżującego najczęściej w mundurze 
kolejarza. Wtedy do jej obowiązków należało zapewnienie bezpieczeństwa - m. 
in. wiozła konspiracyjną pocztę i dokumenty. W lutym 1944 r. okupant odkrył 
Medalion, a przebywający w czasie rewizji Józef Chyliński i Jan Pałubicki nie 
zostali aresztowani, mimo iż przebywali w domu z bronią gotową do obrony. W 
czasie ponownej rewizji odkryto w maglu schowek z archiwum Szefa Sztabu.

Adela ps. „Topola” uniknęła aresztowania, pozostawiona „na przynętę”. 
Do Torunia wróciła w lutym 1945 r. Zdała maturę, zdobyła kwalifikacje 
pedagogiczne i od lutego 1947 r. uczyła, uzupełniając równocześnie 
wykształcenie. Od 1959 r. do przejścia na emeryturę 1 IX 1978 r., pełniła 
funkcję zastępcy dyrektora, ostatnio w Szkole Podstawowej nr 20 w Toruniu.

Na swój sposób do konspiracji wróciła po latach, gdy Elżbieta Zawacka 
zaczęła gromadzić dokumenty o pomorskiej konspiracji. W latach 
dziewięćdziesiątych społecznie pracowała w Fundacji „Archiwum Pomorskie 
Armii Krajowej” w Toruniu.
W maju 2001 r. otrzymała awans na stopień ppor. WP. Zmarła w rocznicę 
wybuchu II wojny światowej.
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Dejewska Adela ps."Topola" /1923 .../, łączniczka szefa sztabu KO 
Pom.AK

Ur. 29.08.1923 r. w Toruniu, c.Bronisława, technika kolejowego 
i Bronisławy z d.Ziółkowskiej. Do 1939 r. ukończyła 3 klasy gimn.

1 im.Królowej Jadwigi w Toruniu i równocześnie odbyła szkolenie w PWK
I T-o - kmdtką była Maria Nowicka.

Podczas okupacji dla uniknię) cia wywozu na roboty do Niemiec
' j  i  r  ^

^ Q  przebywała w gospodarstwie rolnym swego stryja, Jans Dejewskiego,
4 x. w Mlewie pod Wąbrzeźnem. Jan Dejewski ps."Bybitwa" i jego żona Zofia

'-•.O byli -również żołnierzami AK. W kwietniu 1942 r. Adela została zaprzy-
5 t 1

r js] siężona przez:,Kazimierza Grzesiaka z Miewa, organizatora obwodu AK
l | \ /]' toMsWj
-3 Wąbrzeźno,/*'przyjęła ps'. "Topola". W gospodarstwie stryja Jana ps. 
v "Rybitwa" mieściła się siedziba Okręgu Pomorskiego AK o kryptonimie 

‘4>. "Medalion". A.Dejewska pełniła funkcję łączniczki i obstawy szefa
sztabu KO Józefa Chylińskiego ps."Wicher", który w Mlewie występował

P pod ps."Julian". Zadaniem "Topoli" było m.in. przewożenie pieniędzy 
/około 5 razy, w tym raz 35*000 RM, zaszytych w pasie/ z Miewa do 
Torunia, do mieszkania jej rodziców, przy ul.Kilińskiego 14, skąd 
odbierał je Gustaw Olszewski ps."Gracjan", szef łączhości KO Pom.

ł l Latem 1943 r. jeździła rowerem z "Julianem"/mjr Chyliński/ do Toru-

tT nia jako thegeł obstawa, wioząc jego papiery. W gospodarstwie w Mle - 
wie w lutym 1944 r. gestapo przeprowadziło rewizję, gdy przebywał 

 ̂ x tam sztab KO: ppłk Jan Pałubicki, mjr Chyliński i por.H.Gruetzma-
cher. Szczęśliwie uniknęli oni aresztowania. Wkrótce został aresz
towany stryj Jan i stryjenka Zofia. "Topola" przetrwało w Mlewie 
do stycznia 1945 r. pozostawiona przez gestapo jako przynęta.

W lutym 1945 r. powróciła do Torunia, w 1946 r. zdała maturę. Od 
1947 r« pracowała jako nauczycielka, kończąc jednocześnie SN i stu
dia wyższe /geografia/. Obecnie na emeryturze, działa■■ -w--FaP—AŁ.

AP AK T.A.Dejewskiej; E^Zawacka,Polki toruńskie... S.
B.Skrobacka36
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GAZETA 
POMORZA i KUJAW

CENA 1,10 zł (w tym 7% VAT)

24.09.2001
Rok założenia 1967

www.nowoseheom *pl mmmm

Przewoziła rozkazy Armii Krajowej

Odeszła łączniczka
Życie Adeli Dejewskiej, rodowitej torunianki, od 1947 r. nau

czycielki, je s t  typowe dla odchodzącego pokolenia Kolumbów.

We w rześniu 1939 r. była  
uczennicą ki. III Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Toruniu. Aby 
uchronić córkę przed wywiezie
niem na roboty przymusowe, oj
ciec w listopadzie 1939 umieścił 
ją  w  domu stryja w  Mlewie koło 
Wąbrzeźna. Wkrótce dom w Mle
wie stał się zalążkiem konspira
cji. W bunkrze zbudowanym nad 
jeziorem słuchano Radia Londyn, 
a Adela wraz z innymi przekazy
wała komunikaty zaufanym. Za>- 
przysiężonym żołnierzem Armii 
Krajowej dziewiętnastoletnia Ade
la została w  kwietniu 1942 r. Pod 
ps. „Topola” (byia wysoka i sm u
kła) powierzono jej funkcję łącz
niczki Szefa Sztabu Komendy 
Okręgu AK Pomorze mjr. Józefa 
Chylińskiego ps. „Wicher". Stoją
cy bowiem na uboczu dom w Mle
wie stał się konspiracyjną kwate
rą przez całą okupację ukrywają
cego się Chylińskiego, a jej nada
no kryptonim Medalion. W kwa
terze tej czasowo ukrywał się tak
że komendant Okręgu AK Pomo
rze płk Jan  Pałubicki ps. „Ja
n u sz” i inni. A dela-”Topola” 
z Miewa do Torunia na punkt

kontaktowy w  domu rodziców  
przy ul. Kilińskiego 14 przewoziła 
rozkazy. Meldunki odbierała od 
ukrywającego się tam Gustawa  
Olszewskiego ps. „Gracjan”, ów
czesnego szefa łączności Komen
dy Okręgu AK Pomorze. D osko
nałym schowkiem, także na pie
niądze przewożone dla potrzeb 
organizacji (były to duże kwoty), 
okazała się um ieszczona wśród  
zakupów puszka po kawie i m a
skotka -  łaciaty piesek. Niezwykle 
niebezpieczne i odpowiedzialne 
były latem 1943 r. rowerowe wy
prawy z Miewa do Torunia, w  cza
sie  których pilotow ała Józefa  
Chylińskiego, podróżującego naj
częściej w mundurze kolejarza. 
Wtedy do jej obowiązków należało 
zapew nienie bezpieczeństw a -  
m.in. wiozła konspiracyjną po- 
cztę i dokumenty. W lutym  1944  
r. okupant odkrył M edalion, 
a przebywający w  czasie rewizji 
Józef Chyliński i Jan  Pałubicki 
nie zostali aresztowani, mimo iż 
przebywali w  dom u z bronią goto
wą do obrony. W czasie ponownej 
rewizji odkryto w  maglu schowek  
z archiwum Szefa Sztabu.

Adela ps. „Topola" un iknęła  
aresztowania, pozostawiona „ha 
przynętę”. Do Torunia wróciła  
w  lutym  1945 r. Zdała maturę, 
zdobyła kwalifikacje pedagogicz
ne i od lutego 1947 r  uczyła, 
uzupełniając równocześnie w y
kształcenie. Od 1959 r. do przej
ścia  na emeryturę 1 IX 1978 r., 
pełniła funkcję zastępcy dyrekto
ra, ostatnio w Szkole Podstawo
wej nr 20 w  Toruniu. •

Na swój sposób do konspiracji 
wróciła po latach, gdy Elżbieta Za- 
wacka zaczęła gromadzić dokumen
ty o pomorskiej konspiracji. W latach 

'(dziewięćdziesiątych społecznie pra
cowała w Fundacji „Archiw’ i Po
morskie Armii Krajowej’ w Voiiiruu.

W maju 2001 r. otrzymała awans 
na stopień podporucznika Wojska 
Polskiego. Zmarła tego roku w rocz
nicę wybuchu II wojny światowej.

.ELLA SKERSKA

rl

37



9
B i o g r a m

Dejewska Adela ps. "Topola" /1923 -2001/; kurierka , łączniczka 
oraz pilotka szefa sztabu KO AK Pom.

Urodzona 29 VIII 1923 r.w Toruniu;córka kolejarza Bronisława i 
Bronisławy z d. Ziółkowska.

Do chwili wybuchu wojny ukończyła 3 ki. Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Toruniu , w którym odbyła szkolenie P W K pod kierunkiem 
kmdt. Marii Nowickiej .

Od listopada 1939 r do końca wojny mieszkała w Mlewie /insp. 
Grudziądz/ u stryja Jana Dejewskiego właściciela gospodarstwa rolnego 
żołnierza AK ps. "Rybitwa".

W domu jej stryja w Mlewie od wiosny 1942 r. do lutego 1944 r. 
znajdowała się kwatera , punkt kontaktowy oraz archiwum KO AK Pom.
o krypt. "Medalion” . Przebywali tam m. in. kmdt. KO AK Pom. Jan 
Pałubicki ps. "Janusz" , szef sztabu KO AK P0m. Józef Chyliński 
pso "Wicher" w Mlewie "Julian" , członek sztabu KO AK Pum. Henryk 
Gruetzmacher psUMichał” . W sąsiednim gospodarstwie u Leona Goła
szewskiego kwaterował szef wywiadu KO AK Pom. i zstępca szefa 
szefa sztabu KO AK Pom. Józef Gruss ps. "Stanisław" . Do Miewa 
przyjeżdżała z Dobrzynia n/Drwęcą łączniczka Maria Spodniewska 
ps."Teresa" , żona Tadeusza Spodniewskiego ps."Zbigniew" łącznika 
J. Chylińskiego , kuriera insp. AK Brodnica.

Służbę w AK Dejewska rozpoczęła latem 1942 r. po zaprzysiężeniu 
jej do AK przez Kazimierza Grzesiaka kmdt. Placówki AK Mlewo przyjmując 
nadany jej ps. "Topola" .W konspiracji jako łączniczka , kurierka KO AK 
przewoziła m. in. pieniądze , meldunki , dokumenty dostarczając je do 
punktu kontaktowego , który znajdował się w mieszkaniu jej rodziców 
na ul o Kilińskiego 14 m 1 w Toruniu. Pieniądze i dokumenty odbierał 
od niej szef łączności KO AK Pom. Gustaw Olszewski ps. "Wojtek "Gracjan"e 
Pilotowała także Jf.Chylińskiego z Miewa do Torunia.

Po aresztowaniu G. Olszewskiego i żołnierzy AK insp. Grudziądz , 
gestapo zdobyło informację o kwaterze i punkcie kontaktowym w Mlewie, 
w wyniku czego w lutym 1944r . aresztowano J. Dejewskiego, jego żonę 
Zofię Dejewską oraz sąsiada L. Gołaszewskiego.

Po tych aresztowaniach Dejewska dalej mieszkała w Miewie będąc 
świadkiem przeprowadzonych kilkanaście razy rewizji i kontroli przez 
gestapo.

W lutym 1945 r. powróciła do domu rodzinnego w Toruniu i ukończyła 
4— tą klasę Gimnazjum im. Królowej Jadwigi zdając maturę w czerwcu 1946 r.
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A . Dejewska

Po ukończeniu 5-cio miesięcznego kursu pomaturalnego przygoto
wującego ją do pracy w zawodzie nauczyciela w lutym 194-7 r. rozpoczęła 
pracę jako nauczycielka w szkole podstawowej nr 20 w Toruniu.
Pracując ukończyła zaocznie Studium Nauczycielskie oraz wyższe studia 
z zakresu geografii.

Dnia 1 IX 1978 r. przeszła na emeryturę.
Współpracowała z prof. Elżbietą Zawacką i była wieloletnim pracownikiem 
społecznym Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu.
Zmarła 1 IX 2001 r. w Toruniu i została pochowana na cmentarzu przy 
ul. Wybickiego w Toruniu.

W 1996 r. została mianowana na stopień kaprala a w 2001 r na 
stopień podporucznika wojska polskiego.

Odznaczona została Medalem Wojska /1948/ , Krzyżem Armii Krajowej 
/1982/ , Medalem 40-lecia Polski Ludowej /1984/ .

Jej ojciec Bronisław Dejewski ps. "Semafor" ,żołnierz AK wywiadu 
kolejowego insp. AK Toruń. Do służby w AK został zaprzysiężony w jesieni 
1942 r. przez J. Chylińskiego. Zbierał informacje o ruchu pociągów oraz 
ich zawartości, przekazując je bezpośrednio G. Olszewskiemu. W jego 
mieszkaniu przy ul. Kilińskiego 14 w Toruniu była kwatera i skrzynka 
pocztowa KO AK Pom. Kwaterowali u niego m. in. G. Olszewski i 
J. Chyliński .

Jej matka Bronisława ps. "Anna" była też żołnierzem AK , 
zaprzysiężona wiosną 1942 r. przez G. Olszewskiego.
AP AK, T. ; Dejewska A. , Dejewska Z. , Dejewski H. ; AK na Pomorzu...

WJ a s z o w s k i T .  , Okr. P m. AK Podokręg...; Sł.Konsp. Pom...cz.1,4;n
K w i a t k o w s k a - D y b a ś ~ : E., Relacje 0złonków Konspiracji 
pomorskiej w latach 1939 - 1945 W a r t a W. /'Dziewczyna z 
psełdonimem " , Nowości z 8 XI 1996 r. ; Z a w a c k a  E. ,"Polki 
toruńskie w konspiracji wojskowej podczas ostatniej wojny" , Rocznik 
Tor... z 1983 r. s.67.

Barbara Skrobacka , Michał Ojczyk

2
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Dejewska Adela ps. „Topola” (1923-2001), 
kurierka, łączniczka oraz pilotka szefa sztabu 
KO AK Pom.

Urodzona 29 VIII 1923 r. w Toruniu; córka 
kolejarza Bronisława i Bronisławy z d. Ziół
kowskiej.

Do chwili wybuchu wojny w 1939 r. ukoń
czyła trzy klasy Gimnazjum im. ks. S. Kujota 
w Toruniu, w którym przeszła szkolenie PWK 
pod kierunkiem kmdt. Marii Nowickiej.

Od listopada 1939 r. do końca wojny miesz
kała w M lewie (podczas okupacji Insp. AK 
Grudziądz) u stryja Jana Dejewskiego, właści
ciela gospodarstwa rolnego, żołnierza AK ps.
„Rybitwa” .

W domu stryja w M lewie od wiosny 1942 r. do lutego 1944 r. znajdow ała 
się kwatera, punkt kontaktowy oraz archiwum KO AK Pom. krypt. „M edalion” . 
Przebywali tam m.in. kmdt. KO AK Pom. ppłk Jan Pałubicki ps. „Janusz”, szef 
Sztabu KO AK Pom. Józef Chyliński ps. „W icher” (w M lewie nosił ps. „Ju
lian”) oraz członek sztabu KO AK Pom. i zarazem kmdt. Podokręgu Północnego 
AK Henryk Gruetzmacher ps. „M ichał” . W  sąsiednim gospodarstwie u Leona 
Gołaszewskiego kwaterował szef wywiadu KO AK Pom. i zastępca szefa sztabu 
KO AK Pom. Józef Gruss ps. „Stanisław” . Do M iewa przyjeżdżała też z Dob
rzynia n. D rw ęcą łączniczka Maria Spodniewska ps. „Teresa”, żona Tadeusza 
Spodniewskiego ps. „Zbigniew” łącznika J. Chylińskiego, kurierka Insp. AK 
Brodnica.

Służbę w Armii Krajowej rozpoczęła latem 1942 r. po zaprzysiężeniu jej 
przez Kazimierza Grzesiaka kmdt. Plac. AK Mlewo, przyjmując ps. „Topola” . 
Jako łączniczka i kurierka Komendy Okręgu przewoziła m.in. pieniądze, m el
dunki, dokumenty. Dostarczała je  do punktu kontaktowego, który znajdow ał się 
w mieszkaniu jej rodziców przy ul. Kilińskiego 14 m. 1 w Toruniu. Pieniądze 
i dokumenty odbierał od niej szef łączności KO AK Pom. Gustaw Olszewski ps. 
„W ojtek”, „Gracjan” . Pilotowała także J. Chylińskiego z M iewa do Torunia.

Po aresztowaniu G. Olszewskiego i żołnierzy Insp. AK Grudziądz, gestapo 
zdobyło informację o kwaterze i punkcie kontaktowym w M lewie i w  lutym 
1944 r. aresztowało J. Dejewskiego, jego żonę Zofię D ejew ską oraz sąsiada 
L. Gołaszewskiego.

Po tych aresztowaniach dalej mieszkała w Mlewie, będąc świadkiem  prze
prowadzonych kilkanaście razy przez gestapo rewizji i kontroli.

W lutym 1945 r. powróciła do domu rodzinnego w Toruniu i ukończyła 
czwartą klasę Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, zdając maturę w czerwcu 1946 r.

Po ukończeniu trwającego pięć miesięcy kursu pomaturalnego przygotow u
jącego j ą  do pracy w zawodzie nauczyciela, w lutym 1947 r. rozpoczęła pracę

ó ltp u , ir ito y f. 4j
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jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 20 w Toruniu. Pracując, ukończyła 
zaocznie studium nauczycielskie oraz wyższe studia z zakresu geografii.

Dnia 1 IX 1978 r. przeszła na emeryturę.
W spółpracowała z prof. Elżbietą Zawacką i była wieloletnim  społecznym 

pracownikiem Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu. 
Zmarła 1 IX 2001 r. w Toruniu i została pochowana na cmentarzu przy ul. W y

bickiego. .
W 1996 r. została mianowana na stop. kapr., a w 2001 r. na stop. ppor. Woj-

skci Polskiego.
Odznaczona: Medalem Wojska (1948), Krzyżem Armii Krajowej (1982),

M edalem 40-lecia Polski Ludowej (1984).
Jej ojciec, Bronisław Dejewski ps. „Semafor” , był żołnierzem w yw iadu ko

lejowego Insp. AK Toruń. Do służby w AK został zaprzysiężony jesiem ą 1942 r. 
przez J. Chylińskiego. Zbierał informacje o ruchu pociągów oraz ich zawartości, 
przekazując je  bezpośrednio G. Olszewskiemu. W jego mieszkaniu przy ul. Ki
lińskiego 14 w Toruniu była kwatera i skrzynka pocztowa KO AK Pom. Kwate
rowali u niego m.in. G. Olszewski i J. Chyliński.

Matka Bronisława ps. „Anna” była żołnierzem AK, została zaprzysięzona
w iosną 1942 r. przez G. Olszewskiego.

APAK, T.: Dejewska A., Dejewska Z., Dejewski H.; J a s z o w s k i T„ Grudziądzki 
Inspektorat Armii Krajowej, w: AK na Pomorzu..., passim; t e n ż e ,  Okrąg Pomorski 
AK. Podokręg..., s. 148; K w i a t k o w s k a - D y b a ś  E., Relacje cztonkow konspi
racji pomorskiej w latach 1939-1945, passim; W a r t a  W., Dziewczyna z pseudo
nimem, Nowości z 8 XI 1996 r.; SI. konsp. pom..., cz. 1, 4; Z a w a c k a  E„ Polki 
toruńskie w konspiracji wojskowej podczas ostatniej wojny, Rocznik Toruński 
1983, s. 67; t a ż ,  Szkice WSK..., s. 274.

Barbara Skrobacka, M ichał Ojczyk

41



izja.iorun.pl/niedzieia
iecszja.torun.pl

Z  r o n \ J W A

DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO „NIEDZIELA”
NR 41 (356) J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA •  TORUŃ 14 X 2001

iiego roku formacji seminaryjnej 
Duchownym w Toruniu z ks. rektorem  
kim rozmawia ks. Marian Wróblewski.

5KI: -  poznali swojego opiekuna kursowe-
to ruń - go, ks. Mariusza Klimka, oraz pogłę-
w no - bili swoje życie modlitewne pod kie

runkiem ojca duchownego, ks. Stani-
DOW- sława Suwińskiego.
Dwane -1  września br. rozpoczął działal-
cyjno- ność Wydział Teologiczny na Uni-

__ m /orcułorio  Mi kryła i o___

„Medalion” i „Topola”
Wrzesień -  wybuch II wojny światowej i... początek roku szkolnego. Te 

fakty nierozerwalnie łączyły się z życiem Adeli Dejewskiej, kobiety-żoł- 
nierza AK, ppor. WP i nauczycielki, zmarłej w rocznicę września.

Ta rodowita torunianka 1 września 
1939 r. była uczennicą kl. III gimnaz
jum im. Królowej Jadwigi w Toruniu 
i mieszkała przy ul. Kilińskiego 14. Oj
ciec, Bronisław Dejewski, kolejarz 
pracujący na Dworcu Głównym w To
runiu, w listopadzie 1939 r. wywiózł 
córkę do Miewa k. Wąbrzeźna, do 
swego brata Jana, który był właścicie
lem leżącego na uboczu gospodarstwa 
rolnego. Przeprowadzka do stryja 
miała uchronić Adelę przed wywiezie
niem na roboty przymusowe. W nie
długim czasie dom Jana Dejewskiego 
stał się zalążkiem konspiracji. W la
tach 1942-1944 znajdowała się tam 
konspiracyjna kwatera i punkt łączno
ści Komendy Okręgu Armii Krajowej 
„Pomorze” o kryptonimie „Medalion”. 
Stąd konspiracją pomorską kierował 
komendant Okręgu Jan Pałubicki ps. 
„Janusz” i szef sztabu Józef Chyliń
ski, znany jako „Julian”. W sąsiedz
twie, u Leona Gołaszewskiego, kwate
rował zastępca „Juliana” i szef wywia
du -  Józef Gruss ps. „Stanisław”.

Adela, znajdująca się w kręgu kie
rownictwa konspiracji, latem 1942 r. 
została łączniczką i kurierką Józefa 
Chylińskiego. Przysięgę odebrał od 
niej komendant placówki AK Kazi
mierz Grzesiak. Ponieważ Adela była 
wysoka i smukła, nadano jej pseudo
nim „Topola”. Odtąd Adela -  „Topola” 
często przemierzała rowerem trasę 
Mlewo-Toruń-Mlewo. Meldunki i roz
kazy dostarczała na punkt kontakto
wy w domu rodziców, gdzie ukrywał 
się Gustaw Olszewski ps. „Gracjan”, 
ówczesny szef łączności Komendy 
Okręgu „Pomorze”. Doskonałym 
schowkiem (także na pieniądze dla 
potrzeb konspiracji, a były to duże 
kwoty) okazała się umieszczona

wśród zakupów puszka po kawie
i maskotka -  łaciaty piesek.

Niezwykle niebezpieczne i odpo
wiedzialne były odbywane latem 1943 r. 
rowerowe wyprawy z Miewa do To
runia, w czasie których Adela piloto
wała szefa sztabu Józefa Chylińskie
go, podróżującego często w mundu
rze kolejarza. Wtedy do jej obowiąz
ków należało zapewnienie „Wichrowi” 
(jeden z jego licznych pseudonimów) 
bezpieczeństwa; wiozła też konspira
cyjną pocztę, dokumenty i broń. W lu
tym 1944 r., w wyniku aresztowań, hit
lerowcy wpadli na trop „Medalionu”. 
W czasie przeprowadzanej rewizji ni
czego nie znaleźli, mimo że w domu 
kwaterowali, gotowi do obrony, Jan 
Pałubicki i Józef Chyliński. W czasie 
ponownej rewizji został odkryty w mag
lu schowek z archiwum szefa sztabu. 
Adela uniknęła aresztowania, bo po
zostawiono ją jako „przynętę”, licząc 
na likwidację przybywających do „Me
dalionu” konspiratorów.

Do Torunia wróciła w lutym 1945 r. 
Zdała maturę, zdobyła kwalifikacje 
pedagogiczne i od 1947 r. uczyła, 
uzupełniając jednocześnie wykształ
cenie. Przed emeryturą pełniła funk
cję zastępcy dyrektora w Szkole Pod
stawowej nr 20 w Toruniu. Do dawnej 
działalności powróciła po latach, gdy 
prof. Elżbieta Zawacka zaczęła gro
madzić dokumenty o konspiracji na 
Pomorzu. W latach dziewięćdziesią
tych społecznie pracowała w Fundacji 
„Archiwum Pomorskie Armii Krajo
wej” w Toruniu. Jej wspomnienia z lat 
walki z okupantem pomogły wymazać 
wiele białych plam w historii konspira
cji pomorskiej. Cześć Jej pamięci!

Ella Skerska, 
dokumentalistka 

Archiwum Pomorskie AK

rmacji w Seminarium
mację seminaryjną. Obecni byli także 
proboszczowie toruńskich parafii.

Bp Andrzej Suski w homilii przypo
mniał, czym jest seminarium i jaką 
powinno spełniać rolę w przygotowa
niu prezbiterów do pracy w Kościele. 
Podkreślił, jak ważna jest w tej forma
cji kaplica seminaryjna, gdzie młody, 
powołany przez Boga człowiek może 
doświadczyć działania Ducha Święte
go i Jego przemieniającej mocy. Wy
raził w tym miejscu swoją wielką ra

dość z faktu po
wstania nowej 
kaplicy, która 
od tej pory bę
dzie służyć alu
mnom w ich du
chowych przy
gotowaniach do 
przyjęcia świę
ceń kapłań
skich. Przywołu
jąc postać św. 
Teresy od Dzie
ciątka Jezus, 
patronki dnia, 
ukazał wzór 
prawdziwej 
ufności, jaką

ilicy sem inaryjnej

powinien charakteryzować się współ
czesny kapłan. Bezgraniczna ufność 
Bogu i służba drugiemu człowiekowi 
powinna być charakterystycznym ry
sem duchowej sylwetki każdego kap
łana, który na wzór Jezusa jest powo
łany, aby przede wszystkim służyć.
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Toi-uń dnia 4 U . 2001

Hedakoja "NOWOŚCI” 

u l .  Mickiewicza 

87-100 Toruń .

Szanowni Państwo 

Prosiąt? o zamieszczenie informacji o żołn ierzu  AK 

ś p . Adeli Dejewskiej wg. załączonego tekstu  .

Wyrażamy zgodę na ewentualne zmiany redakoyjne.

Z poważaniem

£ / d * n Ł .

P .s .

Załączamy zdjęcie  
legitymacyjne Adeli Dejewskiej 
do zwrotu •

i P

ŝ.Kor 'e_ kO 

^  ^<ce-Ł-r - j / e >
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87-100 TORUŃ

Toruń dnia 27 I I I  2002 r

Szanowna Pani 

Maria Dejewska

87- 100 Toruń

Szanowna Pani

W załączeniu przesyłam Biuletyn Fundacji * w którym 
przedstawiona je s t  nasza ubiegłoroczna działalność » natomiast nasza 
tegoroczna sytuacja finansowa podobnie jak w wielu instytucjach  
społecznyoh , je s t  tragiczna ♦

Dlatego też  ośmielam s ię  zwrócić do Pani o pomoc finansową 
dla naszej Fundacji • W zamian oferujemy nasze wydawnictwa .

I tak np. w opublikowanej 5 częśc i Słownika Biograficznego  
Konspiracji Pomorskiej je s t  biogram śp . Adeli Dejewskiej •

J e ż e li  Pani je s t  zainteresowana nabyciem te j  pub likacji 
informuję , iż  koszt książk i łączn ie z przesyłką wynosi 25 z ł  
/  można je przesłać na nasze konto / .

W oczekiwaniu na życzliwe przyjęcie  
naszej propozycji i  pomoc życzę zdrowia 
z /poważaniem •

Dokumentalista mgr Michał Ojczyk
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Grudziądz
AK

DEJEWSKA Adela 
łączniczka Kurierka AK

Zob. T. Dejewski Henryk insp. Grudziądz
0m-2001
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DEJEWSKA Adela 
Łączniczka , Kurierka

Zob. T. Dejewska Zofia

AK

insp. Grudziądz

Grudziądz
AK

0m-2001
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Grudziądz
AK

DEJEWSKA Adela 
łączniczka , kurierka AK

Jaszowski T. Okręg Pomorski AK Podokręg

0m-2001
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DEJEWSKA Adela 
łączniczka , kurierka

Sł. Konsp. Pom. cz. 1

Grudziądz
AK
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