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4
Skrobacka Kazimiera z d. Dębska ps."Halszka" /1895-1961/ referentka 

WSK komśndy dzielnicy Mokre garn.AK Toruń.

Ur. 19.IX.1895 r. w Górznie,pow.B odnica, c. Inocentego, organis

ty w Górznie i Józefy z d. Bulkowskiej. Ukończyła szkołę wydziałową 

w

Podczas okupacji nie pracowała ale miała fikcyjne zaświadczenie 

z firmy B o m  i Schfltze w Toruniu. Do służby w AK została zaprzysię

żona w poł.1944 r. przez Lecha Stankiewicza ps."Ketling", feferenta 

kontrwyw. k:*dy garn. AK Toruń. Przeszła przeszkolenie sanitarne i 

pełniła funkcję referentki WSK, działu sanitarnego w k-dzie dziel

nicy Mokre gam.Toruń, gdzie kmdtem był mąż- Maksymilian.

W jej mieszkaniu przy ul.Podgórnej 36 w Toruniu mieścił się magazyn 

sanitarny, przygotowywany na okres "Burzy” oraz odbywały »ię szkole

nia służby enitarnej. "Halszka*1 ściśle współpracowała z H.Kałamajską 

ps."Klementyna", referentką WSK k-dy dzielnicy Mokre.

Po wojnie utrzymywała rodzinę, udzielając lekcji gry na forte

pianie. Zmarła 6.VI.1961 r. w Toruniu.

Córka Barbara, ps."Grażyna"była sanitariuszką i łączniczką w dru

żynie sanitarnej k-dy rej. Mokre, gara. AE Toruń. Syn Janusz, ps."Ro

bert pełnił funkcję wywiadowcy k-dy rej.Mokre, garn. AK Toruń.

AP AK Tś M.Grefkowicz, B.Skrobackiej, J.Skrobackiego, M.Skrobackiego, 

L.Stankiewicza,

B.Skrobacka

15



Kazimiera Skrobacka /1395-1961/ ps”Halszka" referentka Komendy 

dzielnicowej Mokre w Toruniu,
Urodziła się 19*I X ,1895 r w Górznie, p o w .Brodnica, ojciec I n o -  
centy - organista w Górznie, matka Józefa z d.Bulkowska,

Wykształcenie niepełne średnie - szkoła wydziałowa,

W c zasie okupacji nie pracowała zawodowo - miała fikcyjne zaś

wiadczenie pracy z firmy Born-Schulze jako pomoc kuchenna.

W połowie 1944 r. została zaprzysiężona przez Lecha Stankie

wicza ps"Ketling" referenta kontrwywiadu - syna kmdt Garnizonu 

Toruń S.Stankiewicza ps"Butler". Przechodziła przeszkolenie 

sanitarne.

Obok swego męża Maksymiliana ps"Lewandowski" kmdta dzielnicy 

Mokre w Toruniu prawdopodobnie była referentką Komendy dzielni

cy Mokre.

Była instruktorką służby sanitarnej - szkolenie przeprowadzała 

w swoim mieszkaniu przy ul.Podgórnej 36 w Toruniu, była 
równocześnie gospodynią zastrzeżonego lokalu. Mieścił się tu 

też magazyn sanitarny przygotowywany na okres Burzy#

Siśle współpracowała z H,Kałaraajską ps"Klementyna",

Pełniła dyżury przy chorej żonie K-dta Okręgu Pomorze AK Pału- 

bickiej.

Po wojnie udzielała lekcji fortepianu, by utzrymać rodzinę - 

mąż nie mógł otrzymać pracy.

Zmarła 6,VI.1961 r. w Toruniu.

Odznaczenia*

Krzyż AK nr 26600, Medal Wojska III-krotny z Londynu 

Źródła:

Arch. Pom, AK teczki;K-395, K-393, M-155* M-271 

Fotografia w zbiorach Fundacji.

C u J  ■ ^
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Skrobacka Kazimiera z d. Dębska ps. „Halszka”
(1895-1961), referentka sanitarna WSK Kdy Dziel
nicy Mokre Garn. AK Toruń.

Ur. 19 IX 1895 r. w Górznie, pow. Brodnica, córka 
Innocentego, organisty w Górznie, i Józefy z d. Bulkow- 
skiej. Ukończyła szkolę wydziałową w Toruniu.

Podczas okupacji nie pracowała zarobkowo, ale 
miała fikcyjne zaświadczenie pracy z firmy Born 
i Schutze w Toruniu. Do 1944 r. czynna w samopo
mocy. W połowie 1944 r. została zaprzysiężona do 
służby w AK przez —>Lecha Stankiewicza ps.
„Ketling”, referenta kontrwywiadu Kdy Garn. AK 
Toruń. Odbyła tajne przeszkolenie sanitarne i pełniła 
funkcję referentki sanitarnej WSK w Kdzie Dzielnicy 
Mokre Garn. Toruń, gdzie, kmdtem był mąż, Maksy
milian ps. „Lewandowski”. W jej mieszkaniu przy ul. Podgórnej 36 w Toruniu mieścił 
się magazyn sanitarny (przygotowywany na okres „Burzy”) oraz odbywały się szkolenia 
służby sanitarnej. „Halszka” ściśle współpracowała z -^Heleną Kałamajską ps. 
„Klementyna”, referentką WSK Kdy Dzielnicy Mokre.

Po wojnie utrzymywała rodzinę, udzielając lekcji gry na fortepianie. Zmarła 6 VI 
1961 r. w Toruniu.

Córka Barbara ps. „Grażyna”, ur. 16 IV 1925 r. w Toruniu, była sanitariuszką i łącz
niczką w drużynie sanitarnej Kdy Dzielnicy Mokre Gam. AK Toruń. Syn Janusz ps. 
„Robert”, ur. 17 V 1923 r. w Toruniu, pełnił funkcję wywiadowcy Kdy Rej. Mokre Garn. 
AK Toruń.

APAK, T.: Skrobaccy B., J. i M., Stankiewicz L., Zalewski T.; Z a w a c k a, Szkice...

Barbara Skrobacka

189
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