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1« Janina Bieleeka

2. panieńskie nazwisko—llpecka 

3* nr ewidencyjny - *130"

i i  y ? w ® ^ a M l f e  f ^ :S | T l | ^ l f łavVa z *°vax 01'arycfa

S. frotoisk© inteligenckie - a^ciec farmaceuta, m atka  nie pracowała 

zswo dewe ,

wykształcanie ^refaie- Sieeusi ciieeiczne 1 $ 4 2 t,  liceum ogclnokattał- 
cące 1944r.

3. wykształcenie wyższe - ¥ 1949r. ukończona Akada&ia Hauk Politycz
nych w « arsaa^ief

■9* isasa zawodową

ą/przed wo jną - uczennica 

W  w okresie okupacji •  uczennica 
c/ po wojnie - blatach*

195© - 1950 C«ntrala Handlu 2s£r*crgCH 

atanow iako-hnndlew lec,

1959 - 19*0 Centrala COOPECT - ekonomio ta 

15 lutege 1980r# przeszła®. na emeryturę*

10* 'odznaczenia wo.ienne i państwowe

Warssasraki Krayź Powstańczy sadas  ̂ 26* 10* 198 3r* js p  leg* 65W33-4E* 

iErzyź Araii 2rajô ?ê  nadany 15*04*196Sr# Medal tomska Polskiego 

nr lag, 37941

U .
Do narodowô  Organizacji wstąpi łam w lecie 1942r*

Przysięgę złożyłam w listopadzie 1942r* ® 33SSXXXX Szkolenia sa- 

altsnse przechodziłaś Ba terenie Szpitala .Dziecięcego przy ul Ko

pernika. 43 /dr Stefan Żeglijiskl, dr Sikorska/, w Szpitalu aa Ces- 
ki i w Szpitalu Karola i Marii na Leganie*

W 1943r*zostałaa przydzielona do ało£i$r w Łąeznoćci. Podlegałam 

koleżance ar ewidencyjny tt20w.

Służba w ca asie Powalania WiagM—akiego

3 sierpnia dotarłaś w pobliże Szpitala Dziecięcego przy ul Koper

nika 43* Niestety a usagi na silna1 obstrzał dojście do szpitala 

okazało się siasłożlifie* Zgłosiłam się wiec do szpitala organizo

wanego w budynku aieszkslaya przy ul Konopę syf ©kiego 3* Szpital 

ten organizowała Danuta Bujalska nr ewidencyjny JBBStS **428” z 

naszej organizacji konspiracyjnej* Od 5 sierpnia rozpoczęte tu 
przytomnie rannych* Przybyła również nasza koleźanka Mita Kar- 

csolska nr ewidencyjny "32&*» Od połowy sierpnia Kcsendantem 

oył doktor Stefan żeglifski , który przybył tał z grupą sanitariu-

lny Bieleckiej g ćtoyn l.lmwfc-i^ M
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szek z naszej organizacji oraz z ramami ê rakuowanymi ze szpitala aa 

ul liopernika 43, gdzie bliskość Niemców stwarzała po?t*ażne zagrożę ni® dla 

szp tala* ÓBCsaa aa poaieszcsenia szpitala® zadęto część lokali miesz

kalnych w sąsiednim budynku pad numerem 5/7*

2 m’seśnia zachorowała® aa silaą anginę i lekarze odesłali mnie do dom 

/róg Chmielnej i Marszałkowskiej/* W dniu ? września ciułałam wrócić 

do szpitala » ale nie przepuściły mnie nasz© posterunki, oświadczając, że 

w t̂ m regonie są już Niemcy* Zgłosiłam się do szpitala przy ul Chmielnej 

34* Niestety zachorowałam t&m razem aa czerwonkę i znów musiałam wra

cać do domu*

Rasem z ojcem pojechałaś do obozu jenieckiego - Stalag 17 3 Zeitchm w 

Saksonii*, 1?r jeniecki 299742*

SSS13£
gą* podstawie rc-Iac,,i ustrsych i częściowo niseargeh kol. Janirg lipeckieii 

or/racov.?ala rereaa łubek - Luboradzka
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l i  o o s rm
Janiny Melecktej z domu Tdpeckle.1

1. Janina Bielecka

2# panie/.akie nazwisko—Łipecka

3. nr ewidencyjny - ”1 3 0 ”i: z doEU Olbrych
6. frodoriisko inteligencki® - ojciec farmaceuta, siatka ni® pracowała

t .  wykształcenie ^re&nie- Meeum chemiczne 1942r, liceum ogólnokstfcał- 

cące 1944r.

8 . wykształceni® wyźaz® — W 1949r. ukończona Akadaala Nauk Politycz

nych w *' arssav< i ef 

9* i^ąga zawodowa

ą/przed wo jną — uczennica

b / w okresie okupacji uczennica

e/ po wegnie - wiatach*

10* Odznaczenia wojenne 1 -państwowe

Warszawski Kfrzyż Powstańczy nadany 26*10*1983r„ ar leg* 65--83-*4K# 

Krzyż Araii Erajc*?ej nadany 16.04.1986rt Medal Wojska Polskiego 

nr leg. 37941
U . służba w kong^iragjl

Do Narodowo^ Organizacji Wojskowej wstąpiłam w leci® 1942r* 

Przysięgę złożyłam w listopadzie 1942r. 302ZS3ZMXX Szkoleni® sa

nitarne przechodziłam na te in ie  Szpitala Dziecięcego przy ul KO- 

pemika 43 /dr Stefan Żegltński, dr Sikorska/, w Szpitalu na Ocz

ki i w Szpitalu Karola i  Marii na Lesznie.

W 1943r.zostałam przydzielona do służby w Łączności. Podlegałaś 

koleżance nr ewidencyjny *20".

ęłużba w czasie Powstania Warszawskiego

3 sierpnia dotarłam w pobliże Szpitala Dziecięcego przy ul Koper

nika 45. Niestety a uwagi na silny obstrzał dojście do szpitala 

©kazało się niemożliwe* Zgłosiłsea się więc do szpitala organizo

wanego w budynki! mieszkałabym przy ul Konopczyńskiego 3# Szpital 

ten organizowała Danuta Bujalska nr ewidencyjny 2$SSX w428" z 

naszej organizacji konspiracyjnej. Od 5 sierpnia rozpoczęto tu 

przyjao^anie rannych, Przytuła również nasza koleżanka Mi ta Kar

czewska nr ewidencyjny ”324**. Od połowy sierpnia Komendantem 

był doktor Stefan Żeglirski , który przybył ta » grupą s ani tar i u-

za«odowo,

1950 - 1950 Centrala Handlu Zagr.CTECB 
stanowiako-^hondlowi ec,

1959 - 1980 Centrala C00FEXIM - ekonomista 
15 lutego 1980r. przeszłam na emeryturę*
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‘ szek z naszej organizacji oraz z rannymi ewakuowanymi ze szpitala na
%
ul Kopernika 43, gdzie bliskość Niemców stwarzała poważne zagrożenie dla 

szpitala. Wówczas na pomieszczenia szpitalne zajęto część lokali miesz

kalnych w sąsiednim budynku pod numerem 5/7*

2 września zachorowałam na silną anginę i lekarze odesłali mnie do domu 

/róg CłaaielneJ i  Marszałkowskiej/* W dniu ? września chciałam wrócić 

do szpitala ,  ale nie przepuściły mnie nasze posterunki oświadczając, że 

w tym rejonie są Już Niemcy* Zgłosiłam się do szpitala przy ul CłsaielneJ 

54* Niestety zachorowałem tym razem na czerwonkę i znów musiałam wra

cać do domu.

Po. kapitulacji Powstania

Razem z  ojcem pojechałaś do obozu Jenieckiego - Stalag 17 B Zeiteham w 

Saksonii* Nr Jeniecki 299742*

isrengscr
Ba~ podstawie relacji ustach i  SjtcścloTO plserogchJjoU, Jatijjg LipeckleJ, 

opracowała -Teresa Łubek - Luboradzka
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