
1



SPIS ZAWARTOŚCI 
TECZKI m a m ijl »ti • * r4 •«•*••••••»*•••••• »T •••/*•••• W  r» i » •

T; J |5/-f 5; [%&Ą %yri .
vAK

I./l. Relacja k  . JL A  s 4 -Ł j

I./2. Dokumenty ( sensu stricto) dotyczące relatora k  - v  A , 4  iL  

"I./3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące relatora -—

"II. Materiały uzupełniające relację k. » / i A- / !

JII./l. Materiały dotyczące rodziny relatora —

III./2. Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r.

1II./3. Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji ( 1939-1945)

III./4. Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945 —

III./5. Inne ... —

IV. Korespondencja

V. Nazwiskowe karty informacyjne k .  Ią

VI Fotografie (IkjtOut \J<jOnoOQ

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



Skrobacki Maksymilian przybr. nazw. „Lewan
dowski” (1892-1972), kmdt dzielnicy Mokre 
Garn. AK Toruń.

Urodzony 30 I 1892 r. w Toruniu; syn Jana 
rzemieślnika i Marii z d. Lewandowskiej. Miał 
wykształcenie średnie. Do 1938 r. pełnił jako cho
rąży służbę zawodową w 11 baonie KOP w Ostro
gu n/Horyniem. Brał udział w kampanii wrześnio
wej awansując do st. ppor. czasu wojny. Dnia 19 
IX 1939 r. nad Bzurą wzięty do niewoli niemie- 
ckiej, zbiegł z jenieckiego obozu przejściowego w 
Krośniewicach i przyjechał do Torunia. W marcu 
1940 r. został aresztowany przez gestapo, więzio- 
ny w obozach koncentracyjnych w Oranienburgu,
Gusen i Mauthausen. Dzięki staraniom żony Ka- 
zimiery zwolniony z obozu w Mauthausen, wrócił do Torunia, gdzie mieszkał wraz 
z rodziną przy ul. Podgórnej 36. Odmówił, mimo presji, przyjęcia memiec 'iej 
Srupy narodowościowej, pracował jako robotnik drogowy.

Przysięgę AK złożył prawdopodobnie na przełomie 1941/1942 r. Od listopa^ * 
1944 r. pełnił funkcję kmdta AK dzielnicy Mokre w Toruniu. Mieszkanie jego byj0 
równocześnie miejscem, gdzie odbywały się zaprzysiężenia żołnierzy, odprawy 
szkolenia. Tam też spotykali się: kpt. Sylwan Stankiewicz ps. „Butler”, „Mogiła” ^  I 
inspektor Obw. Toruń ODR, od października 1944 r. kmdt Garn. Toruń, równią 
jego syn Lech Stankiewicz ps. „Ketling”, por. K. Cwiejkowski kmdt Dzielnicy 
Śródmieście i Wasilewski ps. „Alin” zca kmdta Dzielnicy Mokre.

W mieszkaniu Skrobackiego znajdował się też magazyn leków, który prowadziła 
żona Kazimiera ps. „Halszka” pełniąca funkcję referentki sanitarnej WSK Dzielni, 
cy Mokre. Do służby AK wprowadził swego syna Janusza ps. „Robert” i córkę 
Barbarę ps. „Grażyna”.

W lutym 1945 r. na rozkaz kmdta Garnizonu AK Toruń sprawował krótko 
funkcję kmdta dzielnicy MO Mokre w Toruniu. Od marca 1945 r. do czasu areszto
wania w maju 1946 r. był kmdtem powiatowym MO w Starogardzie. Zwolniony z 
więzienia we wrześniu tegoż roku wrócił do Torunia, gdzie aż do r. 1956 nie mógł 
znaleźć pracy. Od 1956 r. do 1960 r., tj. do przejścia na emeryturę, pracował jako 
magazynier w Przeds. Państw. „Miejski Handel Detaliczny” w Toruniu.

Zmarł 22 VI 1972 r. w Toruniu i tu został pochowany razem z żoną na cmen
tarzu przy ul. Wybickiego.

Odznaczony Medalem Wojska Polskiego (Londyn 1978 r.), Krzyżem Armii 
Krajowej (Londyn 1989 r.).

AP AK, T.: Skrobaccy B., J., M.; Stankiewicz L.; Zalewski T.; Z  a w a c k a E., Szkice
WSK...

Barbara Skrobacka
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