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I. Dane osobiste

1. Eleonora Janecka zd. Koszałka
t

2. 18.XII.1921 r. w Polskim Brzoziu pow. Brodnica

3. Juliusz , Anna Janeck

4. Ojciec emerytowany policjant. Matka modystka.Mąż prac.umysł.PKS

5. Skończyłam szkołę podstawową oraz kurs księgowości.

Obecnie pracuję jako sprzedawca rejonowy w Przedsiębiorstwie 

"RUCH”

6. Mieszkam w Toruniu

II. Okres przedwojenny do 1.IX. 1939 r.

.Nie pracowałam zawodowo - pomagałam rodiicom w pracy na roli.

III. Okres okupacji do maja 194-5 r.

1. Na początku wojny wysiedlono ojca wraa z całą naszą rodziną 

do wsi Rębienica, gdzie pracowaliśmy na niemieckim gospodar- 

stwie.

2. Wiosną 1942 roku w Rębienicy pow. Kartuzy zostałaA®aprzysię-

^ żoną przez komendanta naczelnego TOW-Gryf Pomorski , Jóżefa

Dambka /"JuraO/

3. Wówczas też zostałam członkiem tworzącej pię przy TOW Gryf 

Pomorski, organizacji kobiecej "Przedświt". Komendantką 

była wówczas p.Halina Kurowska /"Kryształ"/.

Oprócz mojej matki/"Mateczka©/ sióstr /"Maryla" i "Jadwiga"/ 

należały do niej p. Franciszka Skąpska /koleżanka p ♦ Kurowskiej/ 

ukrywająca się przez długi czas u nas i u naszych sąsiadów

V pp. Choszczów^ p p /  Rozalia i ̂ Helena Bigus.

Zadaniem organizacji kobiecej było organizowanie pomocy dla 

więźniów w obozach koneentracyjnych i oflagach, przygotowy

wanie się do późniejszej służby sanitarnej oraz praca w łąccz- 

ności. Np. Przeprowadzanie partyzantów do bunkrów;podtrzymy

wanie ludności polskiej przez przekazywanie wiadomości ra

diowych - pomoc dla polaków wysiedlanych, którzy zdążyli xx 

uciec niemcom.

4. Pod pseudonimem "Wanda" pełniłam funkcje łącznika na powiat 

Kartuzy. Współpracowałam w przeprowadzaniu partyzantów do 

bunkrów di organizowaniu paczek jak i przekazywaniu polakom 

wiadomości radiowych o postępach frontowych sojuszników.

5. W nocy z 2/3 maja 1943 roku zostałam razem z siostrami 
Agnieszką "Maryla" i Marią "Jadwiga" aresztowaną przez Gęsta-4



po z ©dyni. Zostałam jeszcze w domu bardzo zbitą i grożono mi 

zastrzeleniem skoro nie wydam, gdzie się znajduje ,łKryształn 

"Jur" i inni znani mi członkowie Gryfa Pomorskiego. 

xrzewieziono nas następnie do Gdyni - poczem jeszcze tego samego 

chyba dnia do G d ^ s k a  na Gestapo. Zostałyśmy umieszczone w 

gmachu żandarmerii/Polizei Presidium/. Przesłuchiwania trwały 

do lipca. W dniu 19 lipca przetransportowano nas wraz z innymi 

więźniarkami do obozu w Sztutowie.
/  r

W obozie nadal starałyśmy się pomaga0 innym- szczególnie męż

czyznom przekazując im głównie ciepłą odzież, skarpety itp. 

oraz bezpośrednio naszym najbliższym /bratu,ojcu, stryjowi/ 

chleb czy inne produkty żywnościowe, z otrzymywanych przez nas 

paczek żywnościowych. Zapoczątkowany przez naszą organizację 

ruch jsejusb; niesienia pomocy więźniom i dla nas okazał się zba

wiennym, gdyż mogę powiedzieć,iż tylko dzięki pomocy ludzi 

obcych ale znanych nam z organizacji TO W  Gryf Pomorski zdoła

liśmy przetrwać obóz.

W styczniu /25 stycznia 1945r/ zostałyśmy ewakuowane z obozu. 

Przeszłyśmy drogę śmierci na trasie: Sztutowo-Stegna-Pruszcz 

- Kolbudy- Niestępowo - Młynki- łsteR Żukowo-Łebno-Luzino- 

Zamostne - Gniewino. Tam pozostaliśmy do dnia wyzwolenia 

tj. około 10 marca 19£5 r. przez wojska Armii Czerwonej.

Uwaga! Nieco danych odnośnie naszego udziału /ojca/ w ruchu opo

ru zamieszczone są w przez Dunina-Wąsowieza "Obóz koncentra

cyjny Sztutttfof". Ciechanowski - V ^
\ M o  4 -  4 - 6T

relacja dla Muzeum w Sztutowie.

'jslicncii*- 'lum-eck* 

Toruń,dnia 12 stycznia 1975r. /Eleonora Janfecka/
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