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CERKŁEWICZ MARCELI 
ps. „Bończa” , ,Juliusz” , „Marian”, „Pa- 
szota”, w literaturze błędnie jako Juliusz 
Cyrklewicz (1889-1941?), oficer służby 
stałej, major pilot, współorganizator i ko
mendant —» „Grunwaldu” .
----  tJrodzony--26 IV 1889 w Barze na
Podolu był synem Franciszka, powstańca 
1863, i Antoniny z domu Radziejowskiej. 
Po kursie elementarnym ukończył szkołę 
realną w Płoskirowie (1907), a następnie 
szkołę wojskową w Grogejewsku (1909); 
prawdopodobnie z przyczyn politycznych 
został pozbawiony stopnia oficerskiego 
i odesłany do pułku. W 1910 opuścił sze
regi armii rosyjskiej, by po roku wstąpić 
na wydział mechaniczny politechniki 
w Kijowie. W 1914 zmobilizowany do 
lotnictwa; 28 IX 1914 ranny w walce po
wietrznej z Niemcami nad Krosnostowca- 
mi; od października 1915 w Legionie Pu
ławskim; po kursie oficerskim przydzielo
ny w stopniu chorążego do 1 polskiej 
brygady formowanej w Bobrujsku, na sta
nowisku dowódcy kompanii POW w Ki
jowie. Brał udział w akcjach niepodległoś
ciowych od lutego 1916 do listopada 
1918. 9 XI 1918 uczestniczył w rozbraja
niu Niemców, a następnego dnia objął 
dowództwo kompanii 21 pp w Warsza
wie. 16 III 1919 został skierowany na do
wódcę batalionu w 5 Pułku Strzelców 
Wielkopolskich (59 pp) — m.in. uczest
niczył w walkach z Grenzschutzem w Wiel- 
kopolsce; 4 VII — 14 XI 1920 p.o. dowód
cy 60 pp; za dowodzenie grupą uderzenio
wą 15 DP pod Warszawą 16-18 VIII 1920 
wyróżniony przez Naczelnego Wodza 
uściskiem i orderem Virtuti Militari. Po 
powrocie do 59 pp bezpodstawnie zawie
szony od 15 XI 1920 w czynnościach i są
dzony; 8 VIII 1921 uniewinniony przez

Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu. 
Ponownie w służbie od 9 VIII 1921 na 
różnych stanowiskach w 59 pp, 67 pp, VII 
batalionie KOP w Hołubiczach, 5 pułku 
strzelców podhalańskich w Przemyślu, 66 
Kaszubskim Pułku Piechoty im. Marszał
ka J. Piłsudskiego, wreszcie w 67 pp, gdzie 
był obwodowym komendantem PW i WF 
(Brodnica, Rypin, Lubawa), m.in. latem 
1934 oddelegowany na komendanta zgru
powania obozów letnich w Cetniewie; 
31 VIII 1935 przeniesiony w stan spo
czynku. Przeprowadził się z Brodnicy do 
Solca Kujawskiego, a 26 IX 1938 do To
runia. Brał udział w tworzeniu pomorskiej 
sieci dywersji pozafrontowej (specjalnej) 
jako działacz Konfederacji Związków 
Obrońców Ojczyzny; utrzymywał kontak
ty z mjr. S. Łukowiczem w Poznaniu, 
szefem Ekspozytury nr 3 Oddziału II 
Sztabu Głównego w Bydgoszczy mjr. Ja
nem Żychoniem, kierownikiem Samodziel
nego Referatu Informacyjnego (SRI) 
DOK VIII w Toruniu kpt. Ludwikiem 
Cyrklerem, prezesem Zarządu Okręgowe
go Związku Podoficerów Rezerwy w To 
runiu sierż. Edmundem Schnayderem. 
Prawdopodobnie był inspektorem obsza
rowym na Pomorze Tajnej Organizacji 
Konspiracyjnej „Grunwald” z ramienia 
dowództwa DOK VIII. Zmobilizowany 
31 VIII 1939 walczył w obronie Modlina. 
Po wydostaniu się z twierdzy 7 paździer
nika, powrócił do Torunia, gdzie został 
aresztowany przez Niemców i uwięziony 
w Forcie VIII. Dzięki pomocy żony 
E. Schnaydera dostał się do szpitala, 
a potemznalazł schronienie do czasu wy
jazdu do Warszawy. Współkierował prze
kształceniem sieci dywersji pozafrontowej 
na Pomorzu w regionalną organizację 
konspiracyjną —» „Grunwald” . Podczas
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tajnego zebrania konspiracyjnego 5 XI 
1939 w Toruniu przy ul. Batorego 11 
postulował stworzenie na Pomorzu opar
cia wojskowego i administracyjnego dla 
ekspozytur rządowych. Z raportem tym 
udał się do Warszawy, gdzie pozostał, 
organizując komórki „Grunwaldu” , m.in. 
dział legalizacji przy ul. Wiktorskiej 3, 
wykryty przez gestapo 14 III 1940; z lek. 
med. Leonem Wasilewskim ps. „Grun
wald” nawiązał kontakt z komendą 
KOP i uzyskał pomoc w zabezpieczeniu 
i ewakuacji spalonego lokalu. Prawdo
podobnie nie widząc perspektyw samo
dzielności „Grunwaldu”, przystąpił do 
KOP (miał tam przedwojenne układy słu
żbowe) i 28 IV 1940 podczas odprawy 
przy ul. Oleandrów 5 został szefem wy
działu wojskowego i kierownikiem grup 
szturmowych komendy głównej KOP. 
Aresztowany przez gestapo w 1941 w mie
szkaniu przy ul. Częstochowskiej 44 

> jako „kupiec, polski pułkownik, , kie
rownik grupy bojowej KOP” i po śledz
twie zesłany do obozu w Oświęcimiu, gdzie 
zginął prawdopodobnie w tymże roku.

Odznaczony m.in. Orderem Virtuti 
Militari V klasy, Medalem Niepodległo
ści, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Ożeniony z Anną Szwaczko, był oj
cem Stanisława (ur. 25 X 1918), Bolesła
wa (ur. 7 VII 1921), Zbigniewa (ur. 31 III 
1923), Krystyny (ur. 29 XII 1928) i Wac
ława (ur. 17 VII 1931).

CAW, t. pers. 166, 6286, 7061, 7204, Łamże własno
ręczne curriculum vitae; VM-23-1699; Zespól „ges
tapo Łódź” , AGKBZHiS, t. 182; — Relacja Hen- 
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Marceli Cerklewicz
From Wikipedia

Skocz do: nayigation, szukaj

M arceli Cerklewicz (ur. 26 kwietnia 1889 r. w  Barze na Podolu, zm. w  71942 r. w obozie 
koncentracyjnym w Auschwitz) -  oficer służby stałej W ojska Polskiego (major), komendant 
pomorskiej organizacji konspiracyjnej Grunwald od końca 1939 r. do 1941 r.

Był synem Franciszka Cerklewicza, powstańca styczniowego i Antoniny z domu Radziejowskiej. 
Uczęszczał do szkoły realnej w  Płoskirowie, którą ukończył w  1907 r. Następnie do 1909 r. był 
uczniem szkoły wojskowej w Gregorjewsku. Prawdopodobnie z powodów politycznych został 
jednak pozbawiony stopnia oficera i odesłany do służby wojskowej w armii rosyjskiej. W 1911 r. 
rozpoczął studia na politechnice w  Kijowie na W ydziale Mechanicznym. Zostały one przerwane z 
powodu wybuchu I wojny światowej, w  wyniku czego został zmobilizowany do lotnictwa. Już 28 
września 1914 r. został ranny podczas walki powietrznej z Niemcami nad Krasnostowcami. Od 
października 1915 r. służył w polskim Legionie Puławskim . Po przejściu kursu oficerskiego, 
przeszedł w stopniu chorążego do I Brygady formowanej w  rejonie Bobrujska. Następnie od lutego 
1916 r. był dowódcą kompanii w  Polskiej Organizacji Wojskowej w  Kijowie. N a początku 
listopada 1918 r. brał udział w  akcji rozbrajania N iem ców w  W arszawie. Następnie wstąpił do 
odrodzonego Wojska Polskiego, obejmując funkcję dowódcy kompanii w  21. Pułku Piechoty. Od 
marca 1919 r. uczestniczył w  Powstaniu W ielkopolskim jako dowódca batalionu w  5. Pułku 
Strzelców Wielkopolskich (późniejszym 59. Pułku Piechoty). Od 4 lipca do 14 listopada 1920 r. był 
p.o. dowódcy 60. Pułku Piechoty podczas wojny polsko-bolszewickiej. Za udział w  walkach pod 
Warszawa 16-18 sierpnia otrzymał Order Yirtuti M ilitari. 15 listopada powrócił do 59. pp, ale 
wkrótce został bezpodstawnie zawieszony w  czynnościach i sądzony. 8 sierpnia 1921 r. W ojskowy 
Sąd Okręgowy w Poznaniu uniewinnił go i przywrócił do służby wojskowej. Sprawował różne 
stanowiska dowódcze kolejno w 59. pp, 67. Pułku Piechoty, VII Batalionie KOP w Hołubiczach, 5̂  
Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, 66. Kaszubskim Pułku Piechoty im. Marszałka J. 
Piłsudskiego i ponownie 67. pp. Latem 1934 r. został oddelegowany na stanowisko komendanta 
zgrupowania obozów letnich w  Cetniewie. 31 sierpnia 1935 r. przeniesiono go w  stan spoczynku. 
Początkowo zamieszkał w  Brodnicy, a od 1938 r. w Toruniu. Tam jako działacz Konfederacji 
Związków Obrońców Ojczyzny został zaangażowany w tworzenie pomorskiej siatki dywersji 
pozafrontowej o kryptonimie "Grunwald". Prawdopodobnie został inspektorem obszarowym Tajnej 
Organizacji Wojskowej Grunwald na teren Pomorza z ramienia dowództwa Dowództwa Okręgu 
Korpusu nr VII. Podczas wojny obronnej 1939 r. walczył w obronie M odlina. Po wydostaniu się z 
twierdzy 7 października, powrócił do Torunia, gdzie został aresztowany prrzez Niem ców i 
osadzony w Forcie VIII. Dzięki pomocy żony przyjaciela został przeniesiony do szpitala, skąd 
udało mu się wydostać. 5 listopada 1939 r. na tajnym spotkaniu utworzył na bazie dywersji 
pozafrontowej, którą wcześniej organizował, organizację konspiracyjna Grunwald. Następnie 
wyjechał do Warszawy, gdzie założył struktury swojej organizacji, m.in. komórkę legalizacji. 
Prawdopodobnie z powodu braku możliwości samodzielnej działalności pod koniec kwietnia 1940 
r. przystąpił do ogólnokrajowej Komendy Obrońców Polski; został szefem wydziału wojskowego i 
kierownikiem grup szturmowych Komendy Głównej KOP. W 1941 r. został aresztowany w 
Warszawie przez Gestapo, a następnie zesłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie zginął 
najprawdopodobniej w 1942 r.

Był odznaczony m.in. Orderem Virtuti M ilitari V klasy, Krzyżem Niepodległości, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.

Źródło: "http://pł.wikipedia.org/wiki/Marceli Cerklewicz"
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mjr rez, CYRKLEWICZ MARCELI "Grunwald"

W pierwszych dniach października 1939r. powołał do 
istnienia toruński "Grunwald" - pierwszą regional
ną organizację konspiracyjną na Pomorzu. Cyrkie- 
wicz już przed wojną wyznaczony był na kierownika 
przygotowywanej siatki dywersyjnej. W czasie pier
wszego spotkania aktywu organizacji - przede 
wszystkim z Torunia- postanowiono na bazie tej 
siatki utworzyć powstańczą organizację konspiracy
jną, która miała przygotować się do przewidywanego 
powstania. W organizacji powołano 3 piony i ich 
kierownictwa: Wojskowy, którym kierował Cyrkle- 
wicz; Wywiadu i Kontrwywiadu, z por. Franciszkiem 
Włodarczykiem na czele; Wydz. Cywilnej Administra
cji, kierowany przez Wacława Ciesielskiego. Na 
przełomie 1939/40r. kierownictwo "Grunwaldu" na
wiązało kontakt z utworzoną w Warszawie przez gen. 
Michała Tokarzewskiego organizacją konspiracyjną 
SZP i zgłosiło do niej akces, stając się zalążkiem 
SZP na okręg Pomorze. Jeszcze przed nawiązaniem 
tych kontaktów Cyrklewicz wraz ze swymi współpra
cownikami z pionu wojskowego wyjechał do Warszawy, 
skąd usiłował kierować podległym mu pionem. W War
szawie nawiązał kontakt z KG KOP. W ten sposób na 
"Grunwaldzie oparła swe terenowe ogniwa także KOP........................... ........ ... .. ^------------K .Ciechanowski, Regionalne, [w:] Walka podzierrnia., 
s. £07.
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