
To nie byt film

Haniakowie
na IIGust|Offle 

II

dyby nie po-
żólkie skraw-
ki dokumen-
tów trudno
byloby uwie-
rzyć w wo-
lenne pery-

petie rodziny Haniakólł Pan
Teodor ściska w ręku za-
świadczenie wydane w Sas-
snitz potwierdzające uratowa-
nie z ,,Wilhelma Gustloffa"
Stefanii z dwójką dzieci -
ośmioletnim Teo i pięciotet-
nim Hedwigiem.

- Oryginalna pieczęć z ha-
kenkreuzem (swastyką) ze
statku ,,Priru Olaf'. KolekĘo-
nerzy ma4miści dawali mi za
ten papier dziesięć Ęsięcy
marek! - przechwala się pan
Teodor. - AJe nie kasa w zyciu
jest najważniejsza. To przecież
dowód że... to nie byt film.
Tonący rozbitkowie

Stefania Haniak, podczas
wojny mieszkająca w Gdań-
sku, przeĄda katastrofę ,,WiI-
helma Gustloffa" z pięciolet-
nią córką Jadwigą i ośmiolet-
nim synem Teodorem. Miala
wówczas 3ó lat. Dziś pani Ste,
fańa ffie z dziećmi w Gryfi-
nie pod Szczecinem. Każde z
tej trójki zapamiętalo kata-
strofę po swojemu.

- Do portu dojechaliśmy sa-
niami - opowiada dziś 61{et-
mi Teodor Haniak, emer}to-
wany marymarz Polskich Linii
Oceanicznych. - W Gdyni
Oksywru wyładowywano wiel -
ką Iiczbę skzyh z dobytkiem
uciekinierów i bronią. Według

poglosek, na pokladzie ,,Gu-
stloffa" miaĘ się 'znajdować,

oprócz zlota, srebra i porcela-
ny również co cenniejsze
dzieła sztuki z kościoła Ma-
riackiego, skarbiec niemiec-
kiego Ost Banku i kosztowno-
ści pochodzące z obozu kon-
centraqrj nego Stutthof.

Zostaliśmy umieszczeni na
jedni,rn z górnych poktadów i
pewnie dzięki temu zdolali-
śmy się uratować. Po trzeciej
torpedzie zgaslo światlo, ma-
ma przytomnie wróciła po la-
tarkę. Zewsząd stychać bylo
krzyki załogi:,,Schwimmwe-
stą Schwimmwestel" (kami-
zelka rafunkowa).

- Z katastroĄl pamiętam Śa-
me bzdury - opowiada dziś
61-letniaJadwiga, po męzu Bi-
nert. Ma4marz, który opusz-
czal mnie do szalupv zasłonil
mi twarz ręką, żebpn się nie
bala. Tonący rozbitkowie cze-
piali się naszej lodzi, która w
końcu przechylila się i "wysy-pała" nas do wodlł Nieprzy-
tomnych wylowili nas z Balty-
ku mar}marze niemieckiego
torpedowca. Z mocno skale,
czonego kolana, chorego jesz-
cze przed rejsem, ieciaia mi
krew:

Nazwisko Fic
miejscowość Gneznau

Rodzina Haniaków przezy-
Ia w Gdańsku historią na kan-
wie których można by napisać
scenariusz filmowy Ojciec
\ĄIladyslaw plywał jako palacz
na statkach ,,Kościuszko" i

,,Pulaski"; wybuch wojny za-
skoczyl go za granicą, Matkę
za handel alkoho]em i papie-
rosami aresztowalo gestapo.
TYafiła do więzienia. TYzylet-
nią Jadwigą i sześcioletnim
Teodorem zaopiekowali się
sąsiedzi. Kiedy po pól roku
matka wyszla na wo]ność, do-
wiedziala się, że Niemki z ja-
kiejś kobiecej organizaĘi hi-
tlerowskiej zabraĘjej dzieci -
jako pozbawione orJpowied-
niej opieki.

Pani Stefania - dzięki po-
mocy przyjaciela Andriuszy
Banka, oficera Wehrmachfu,
tlumacza pochodzenia fiń-
skiego - dowiedziała się, że
dzieci trafiĘ do niemieckiej
rodziny zastępczej. By zdobyć
adres i nazwisko tych opieku-
nów, zdesperowana matka
użyia fońelu. W biurze hitle-
rowskiej organizacji zloĘla
dobrowolną deklarację, że
chce co miesiąc loĘć po trry-
dzieści marek na każde dziec-
ko. Niemiecki urzędnik wziąI
60 marek, po cT;urr'zacząIwy-
pisyrać kwit i przekazpoczto-
-wJ1 a ona z ruchu pióra próbo-
wała odczytać cokolwiek. Ka-
sjer wyskrobal nazwisko Fic,
miejscowość Gneznau. Naj-
pierw pani Stefania szukala
Gneznau pod Wejherowem,
jednak okazalo się, że miej-
scowość lezy pod Puckiem
(dzisiejsze Gnieżdzewo).

- Matka odna]azla na§ w
kfficznym momencie. Sio-
stra po upadku ze stogu siana
miala chorą nogę. Fica granat
rozerwal pod Stalingradem.

Po tej klęsce w Gdańsku oglo-
szono żalobę narodową . iro-
nizuje Haniak, - Ficowa nie
miała pieniędzy na lekarza,
więc zgodziła się oddaćJadwi-
gę, ale tylko na okres leczenia.
Pod tym pretekstem matka
zabraia nas na stale. I ukryla u
matki Andńuszy Banka, który
byl jej kochankiem.

List gończy
Policja w Gdańsku poszuki-

rvała listem gończym Stefanię
Haniak za porwanie dzieci. I
znowllż pomógl Andńusza
Bank - zaproponowal uciecz-
kę statkiem, W dokumentach
mial wpisaną żonę i dzieci,
które przeblłnnĘ na Łotwie.
29 styczrua 1945 Stefania (pod
przybranym nazwiskiem ofi-
cera) z trójką dzieci (dwojgiem
wlasnych i jednym koleżanki,
Krystyny Markiewicz, jako
opiekunki) po przejściu przez
kontrolę gestapo w Gdyni
wsiadla na poklad,"Gustloffa".

po katastrofie statku, bez
dokumentów i bagńu, prze-
transpoftowano rozbitków do
niemieckiego Sassnitz i tam
zaokrętowano na statek szpi-
talny ,,Prinz Olaf', Stefania
Haniak podpisując listę urato-
wanych, z obawy przed pości-
giem gdańskiej poliĘi, podata
nazwisko panieńskie: Chmie-
lewska.

- Tlr mam pewną lukę wpa-
mięci. Dlaczego potem matka
postanowila uciekać z nami
pociągiem w kierunku Pragi?

Z powodu nalotów doje-
chali do Taboru.Tamw poszu-


