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Marcinkowski Antoni 1901 - ps."Wilk",d-ca komp.w "batalionie" AK
A

\k Grudziądzu.

Ur.10.1 1901 r w ra.Zduny pow.Krotoezyn,s.Pawła i Marianny Nawrockiej, .
- w

mieszkał w Grudziądzu.Ukończył 7 klas Szk.Roln.a następnie pełnił służ

bę w V/P jako podoficer.Ostatnio jako st.sierż.Po kampanii wrześniowej 

powrócił do Grudziądza.W czasie okupacji wciągnął go do konspiracji

Stanisław Cywiński ps."Wicher'•.Współpracował z A.Jankowskim i T.Podem-
0

skim.Sam zwerbował do organizacji msp,szereg ludzi.’" 1943r.wszedł do

organizacji A.Neumana,który na polecenie ODR w Toruniu tworzył w Gru*

dziądzu "batalion” niezależny od k-dy garnizonu.Miał to być ba^&Lion

ochrony Pow&tania*Został d-ćą kompanii, którą zorganizował.

Po zakończeniu wojjry sporadycznie spotykał się z Neumanem i jego 

z-cą Dąbrowskim,oczekując na rozkazy.18.X.1948r.został aresztowany

wraz z Neumanem i innymi żołnierzami batalionu i skazany przez WSR

w Bydgoszczy na 5 lat więzienia.

Arch.SW w Bydgoszczy akta W3R Bydgoszcz zn.Sr.13/49 

APa K dok.Insp.Grudziądz

rf. Jaazowski
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Marcinkowski Antoni ps. “Wilk” (1901-....), dca kompanii “Batalionu" AK w Grudziądzu. n  
Ur. 10 I 1901 r. w Zdunach, pow. Krotoszyn; syn Pawła i Marianny z d. Nawrockiej. 

Ukończył szkołę rolniczą w Grudziądzu, następnie pełnił tamże służbę wojskową w WP jako 
podoficer, ostatnio w stopniu st. sierżanta.

Po kampanii wrześniowej powrócił do Grudziądza. W lutym 1940 r. wciągnął go wraz 
z Antonim Jankowskim i Tomaszem Podemskim do konspiracji Stanisław Cywiński ps. 
“Wicher”, [uw. Red.: Była to prawdopodobnie organizacja podoficerska “Orzeł Biały”’ włą
czona do Inspektoratu ZWZ Grudziądz i rozbita na początku 1941 r.]
W 1943 r. wszedł z szeregiem ludzi przez siebie zwerbowanych do struktury AK, tworzonej 
przez —>Aleksandra Neumanna ps. “Mróz” . Na polecenie ODR z Torunia organizował w 
Grudziądzu “Batalion" AK niezależny od komendy Garnizonu Grudziądz. Miał to być batalion 
ochrony powstania (WSOP). Wśród zwerbowanych przez Marcinkowskiego znaleźli się: 
Mieczysław Tokarczyk, Jan Banaszewski. Bolesław Karczewski, Tadeusz Witkowski, Leonard 
Magólski, Julian Karbowski, Jan Wyczyński - ludzie w wieku od 35 do 65 lat. Marcinkowski 
został dowódcą kompanii, którą zorganizował.

Po zakończeniu wojny sporadycznie spotykał się Marcinkowski z Neumannem i jego 
zastępcą —>Janem Dąbrowskim ps. “Dąb”, oczekując na rozkazy. Dnia 18 X 1948 r. został wraz 
z Neumannem i innymi żołnierzami batalionu aresztowany i skazany przez WSR w Bydgoszczy 
na 5 lat więzienia.

AP AK: kartoteka Insp. Grudziądz: A SW w Bydgoszczy; Akta WSR Bydgoszcz, zn. Sr 13/49.
AK na Pomorzu...

Tadeusz Jaszowski
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