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I. Materiały dokumentacyjne
1/1 - relacja właściwa V
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I/2 - dokumenty (sensu stricto) dot. osoby relatora
I/3 - inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora
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II. Materiały uzupełnieniające relację

III. Inne materiały (zebrane przez „relatora” ):
111/1-dot. rodziny relatora —
III/2 - dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r.
III/3 - dot. ogólnie okresu okupacji (1939 -1945)
III/4 - dot. ogólnie okresu po 1945 r.
III/5 - inne.......

IV. Korespondencja
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V. Wypisy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty informacyjne” ]

VI. Fotografie
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1*Cecylia Korc
,
2, pseud, "Celina”t nr, ewid, "998"
3, ojciec-Józef, matka Józefa z domu Zglec
4, Środowisko inteligenckie, ojciec handlowiec, matka nie pracowała.— ''
5* ur. 22,10,1912r, w Markach. k/Warszawy
6, Wykształcenie średnie, ukończone Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w
Szymanowie, matura w 1931r,
7* Praca zawodowa
a/ przed wojną - Zakł, Tele-Radiotechniczne w Warszawie od 1937r.
do 7 »09 .1939 r. - w charakterze kontrolerki czasu
b/ w czasie okupacji od 8,06,1940r, do 31*07» 1944r, w tych samych
Zakładach i na tym samym stanowisku,
c/ po wojnie - od 22,10,1945r. Spółdzielnia Spożywców "Społem"
jako pracownik umysłowy aż do przejścia na emeryturę l,0 5 .1973 r.
8. 20 lat pracowałam społecznie w Polskim Związku Koszykówki,a obecnie
biorę czynny udział w pracach Zarządu Klubu Seniorów "Społem"
Cz,SS, oraz w pracach Środowiska Batalionów "Gustaw" i "Harnaś",
§♦ Odznaczenia wojenne i państwowe
1* Warszawski Krzyż Powstańczy
2# Medal 40-lecia PRL

10, Służba wojskowa
W czasie okupacji
Do Narodowej Organizacji Wojskowej wprowadził mnie w grudniu 1940r
Tadeusz Gaszczyński nr,ewid, 1060, Przysięgę złożyłam 5.10,1941r,
Przełożonymi moimi w okresie konspiracji byli: Janina Szantyr
"Janka" nr,ewid,¥58", Maria Tryjarska "Żmija" nr,"ewidV975"» Wła
dysława Strojnowska "Maria" "41", a w zakresie szkolenia sanitar
nego Dr,Zbigniew Tabeński "Łada" nr,ewid. "1596",
Zostałam przeszkolona na kursach organizacyjnym, wojskowym i sani
tarnym. Z egzaminu organizacyjnego otrzymałam stopień 10 i zaraz
po jego zdaniu otrzymałam zadanie polegające na udziale w szkole
niu organizacyjnym nowowstępujących, W lipcu lub w sierpniu 1944r
/dokładnej daty nie pamiętam/ otrzymałam awans na piątkową.
W czasie Powstania Warszawskiego
W czasie Powstania Warszawskiego pełniłam funkcję Szefą Służby Gos
podarczej Batalionu "Gustaw" - Kilińskiego 1/3,
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Okres powojenny
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Od 22,10,1945r. pracowałam w Spółdzielni Spożywców "Społem" jako
pracownik umysłowy. W dniu Imaja 1973r. przeszłam na emeryturę
pracując do końca w twj instytucji.
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