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I. Materiały dokumentacyjne

1/1 -  relacja właściwa —

I/2 -  dokumenty (sensu stricto) dot. osoby relatora

I/3 -  inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora —

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 —'

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

VI. Fotografie —
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Herian Anna z d. Lassler 
ps. „Zawieja”, „Nadzieja,,
Ur. 18.111.1927 r. w Wieliczce.
W ykształcenie średnie plus 

dwuletnie studium Ekonomiki 
T ransportu Samochodowego.
W lipcu 1943 r. wstąpiła do AK. 

Przysięgę odbierał porucznik 
W ładysław Kordula-” Roman”. 
Pełniła funkcję łączniczki OP 
„Błyskawica”. W dniu 3 lipca 1944 
r. została aresztowana przez Ge
stapo. Była więziona na Montelu
pich, następnie w Ravensbrtck 
i w Buchenwaldzie. W Raven- 
sbruck została poddana ekspery
mentowi pseudomedycznemu.

W maju 1945 r. wróciła do kraju.
W październiku 1945 r. została 
aresztowana przez UB w Miecho
wie, w grudniu tegoż roku zwol
niona. Do 1948 r. ukrywała się, 
w 1952 r. została ponownie are
sztowana przez UB w Krakowie.
Po dwóch miesiącach została 
zwolniona z obowiązkiem meldo
wania się na UB okresowo, co 
trwało do 1956 r. Praca zawodo
wa, na skutek presji wywieranych 
przez pracodawców, nie układała 
się pomyślnie. Często musiała 
zmieniać miejsce zatrudnienia.
Stopień wojskowy: plutonowy.
Otrzymane odznaczenia: Srebr

ny Krzyż Zasługi z Mieczami. Ro
dzice Józefa i Aleksander zginęli 
w obozie.

Opracowała Dorota Franaszkowa na podstawie ankiet przeprowadzonych w 
latach 1960-86 i osobistych relacji, dodatkowej korespondencji oraz 
dostarczonych dokumentów, które zostały wykorzystane w opracowaniu pt. 
„Sylwetki żołnierzy Batalionu Skała Armii Krajowej” Doroty Franaszkowej.
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