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MATERIAŁY DO BIOGRAMU - S-032 "Stodoła” Obw. Wyrzysk

i  y  "Ewa"
KLOSKOWSKA Maria z d. Musiał ps‘.-"Myszka” - WSK

ur. 8 o9 1913 r. Broniewo, pcw. Wyrzysk 
córka Władysława i Marifmny z d, Mreła 
właśc* 26 gospodarstwa rolnego
łączniczka i sanitariuszka w okresie od poł.lipca I943r* do 9 06 1945r.

zamężna - 15 08 I933r. - za Floriana Klóakowskiego, więźnia obozów koncen
tracyjnych w Dachau Mauthausen-Gusen od 4 kwietnia 194cr. do 5 maja 1945r,
Mąż wraca do rodziny we wrześniu 1945r*Na początku prowadzą gospodarstwo 
rolne w Kosowie, a od 1951r. przenoszac się do Na kła n/ ot, gdzie mąż pra •
cuje w Zakładach Mięsnych aż do emerytury.

Zaprzysiężona do A.K.ćWSK przez kmdta Obw. S-032, ppor.Bened.Musiała 
J t>s. "Karol” w lipcu 1943r. i przyjmuje pseudonim " wa" -"Myszka”. Otrzy
muje zadanie łączniczki do Rejonu Łobżenica przez punkt kontaktowy u 

J Edmunda Ciepłucha, kolejarza w Witosławiu.
II poł.1944r* realizuje łączność Obw. S-032 z Obw. "Salmiak” przez 

punkt kontaktowy u J, larmacińskiego, pluton w Zaba.rto.vie. Powierzenie jej 
przez "Karola” tak ważnego zadania było głęboko uzasadnione, gdyż żona 
J.Harmaeińskiego była kuzynką Marii Klóskowskiej, stąd jej wizyty w Zabar 
towie nie wzbudzały podejrzeń.Funkcję tę pełniła pod ps. "Myszki" bo tak 
ją wołano w rodzinie jarmacińskich.

Ponadto Maria Klóskowska pod ps. "Ewa" przechodzi do t>rac konspiracji w 
/WSK pod komendą Marty Aleksiewicz ps. "Józia"- "Józef”. Otrzymuje przeszkt 
lenie sanitariuszki. Pwaerzono jej zadania w WSK: gromadzenie materiałów 
opatrunkowych oraz dorywczo przenoszenie broni krótkiej na terenie Nakła 
n/Not - wykonywała swoje zadania s pełnym poświęceniem.

Fangę tak szerokich zadań, a pozgrtym niebezpiecznych podnosi fakt prze
bywania w obozie koncentracyjnym jej męża Floriana, więzionego tam ponad 
5 lat z oskarżenia za przynależność do tajnej organizacji w Inowrocławiu 
zakładającej walkę z hitlerowskim najez^cą.

Odznaczeń dotąd nie otrzymała!!
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i. AK Bydgoszcz, 
idy z d. Nowakowskiej, 
rczy. Naukę przerwała

kazany na 6 miesięcy 
dał w grupie samopo- 
:j harcerzy. Grupa ta w 
likiem kdy Garnizonu z

y, a następnie ukończył 
racował w  Bydgoszczy

Tadeusz Brukwicki

Klóskowska M aria z d. Musiał ps. “Ewa”, “M yszka” '----------------------------
(1913-. . . .), łączniczka i sanitariuszka WSK Rejon Łobże
nica, Obw. AK Wyrzysk.

Ur. 8 IX 1914 r. wBroniewie pow. Wyrzysk; córka 
rolnika Władysława i Marianny z d. Mreła. W 1929 r. 
ukończyła 2-letnią szkołę gospodarczą w  Pleszewie.
W 1933 r. przeniosła się z Broniewa do Inowrocławia, 
gdzie zamężna za Florianem Klóskowskim do wybu
chu wojny prowadziła sklep masarski.

Po aresztowaniu męża w  kwietniu 1940 r. i wywie
zieniu go do obozu w Mauthausen, wróciła do Bronie
wa, a w 1941 r. przeniosła się do Nakla. W lipcu 1943 r. 
zaprzysiężona do służby w AK przezjej brata Benedykta 
Musiała ps. "Karol", kmdta Obw. AK Wyrzysk, przyjęła 
ps. “Ewa”, “Myssfca”. Otrzymała najpierw przydział jako 
łączniczka kmdta Obw. do Rejonu Łobżenica, przez
punkt kontaktowy u Edmunda Ciepłucha, kolejarza w  Witosławiu. Od II połowy 1944 r. była 
łączniczką kdy Obw. do kmdta Obwodu Sępólno przez punkt kontaktowy u Józefa Harma- 
cińskiego ps. “Jesiotr', kmdta Rej. Mrocza, zam. wZabartowie. Jako “Ewa” pełniła też po 
przeszkoleniu sanitarnym służbę pod komendą ->Marty Aleksiewicz ps. “Józia”, “Józef’, 
referentki WSK Obw. Wyrzysk. Otrzymała zadanie gromadzenia materiałów opatrunkowych 
oraz sporadycznie przenosiła broń na terenie N aklą czym zajmowała się do czerwca 1945 r.

Od września 1945 r., po powrocie męża z obozu, prowadziła gospodarstwo rolne w  Kosowie. 
W 1951 r. rodzina przeniosła się do Nakła. Obecnie nadal mieszka w Nakle.

AP AK, T .: K 1 ó s k o w s k a M .; dok. Insp. Bydgoszcz; inf. własne autora.

'' ;f , y. v y . 1
|j Benedykt Musiał
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Klóskowska Maria z d.Musiał ps."Ewa,"Myszka" /1913-«../,łączniczka 

i sanitariuszka WSK rej. Łobżenica, obw. AK Wyrzysk*

Ur. 8.IX.1913 r. w Broniewie pow.Wyrzysk, c.Władysława, rolnika 

i Marianny z d. Mreła. W 1927 r. ukończyła 2-letnią szkołę gospoda-
*

rczą w Pleszewie k.Poznania. Do wyjścia za mąż w 1933 r. mieszkała 

z rodzicami w gospodarstwie w Broniewie. Po wyjściu za mąż za Flo

riana Klóskowskiego przehiosła się do Inowrocławia, g3zie do wybu

chu wojny prowadziła sklep masarski.

Po aresztowaniu męża w kwietniu 1940 r. i wywiezieniu go do obo

zu w Mauthausen, wyjechała do Broniewa a w 1941 r, przeniosła się 

do Nakła. W lipcu 1943 r. zaprzysiężona do sł użby w AK przez Be

nedykta Musiała ps.“Karol**, kmdta obw. AK Wyrzysk, przzjęła ps. 

'•Ewa”, "Myszka” i otrzymała przydział jako łączniczka do rejonu Ło

bżenica przez punkt kontakt, u Edmunda Ciepłuoha, kolejarza w Wi

tosławiu. W II połowie 1944 r. zajmu e się łącznością obw. przez 

punkt kontakt, u Józefa Harmaciriskiego ps."Jesion**, kmdta rej.Mro

cza, zam. w Zabartowie. Powierzenie jej tego zadania było uzasad

nione, gdyż żona J.Harmacińskiego była kuzynką M.Klóskowskiej i wi

zyty jej w Zabartowie nie budziły podejrzeń. Pod ps.ł,Ewa" pełniła
n

też służbę w WSK pod komendą - Marty Aleksiewicz ps."Józia","Józef 

kmdtk. WSK obw. AK Wyrzysk..Przeszła szkolenie sanitarne i otrzyma

ła zadanie gromadzenia materiałów opatrunkowych oraz sporadycznie, 

przenoszenie broni na terenie Nakła, czym zajmowała się do czerwca 

1945 r.

We wrześniu 1945 r., po powr ocie męża z obozu, początkowo pro- 

wadziła gospodarstwo rolne w Kosowie. W 1951 r* przeniosła się do 

Nakła, gdzie nie pracowała zawodowo i zajmowała się wychowaniem 

dzieci.

AP AK T# M.KlóskowatieJ _ ^  B.Muslał
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Klóskowska Maria z d.Musiał ps."Ewa","Myszka"/1913-.. •/,łączniczka 

i sanitariuszka WSK rejonu Łobżenica, w obw. AK Wyrzysk*

Ur.8.IX.1913 r. w Broniewie pow.Wyrzysk, c.Władysława, rolnika 

i Marianny z d. Mreła* w 1927 r. ukończyła 2-letnią szkołę gospodar

czą
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