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kiwaniu Ąv,ności i prary mat-
ka zglosila się do biura woj-
skowego. Na biurku oficera le-
żaia sterta gazct, w jednej z
nich rozpoznała siebie na
zdjęciu z listem gońc4rm.

- Pamiętam bombardowa-
nie, matka chwycila mnie na
ręce, uciekałyśmy przez pło-
nące miasteczko w amerykań-
skim willysie, za kierownicą
siedział Murąm. Czesi, w za-
leżności od narodowości wy-
zwolicieli, to wywieszali w
miasteczku amerykański
sztandar gwiaździsty to czer-
wonyzsierpemimlotem.

W październiku 1946 Ha-
niakovrie trafili do punktu re-
patriaryjnego w Szczecinie,
gdzie matka zderydowala o
wlleździe do Łoózi. Niedługo
potem Haniakowie powrócili
do Gdańska. zamieszkaii u

tem pffiyszywała kawaiki filcu
i już w poludnie laczki można
byio sprzedawać.

Pani Stefania byla dzieln,ą
kobietą, nigdy nie poddawaia
się biedzie - także w socjali-
zmie. W Gry{inie zacrynala od
stoiska z agrafkami. potem
dorobila się sklepu "1001 clro"
biazgow": miala kwiaty w
szklarni, nutrie w k]atkach. Na
starość wycinała kwiatki z bi-
Puly na grob;ł na Wszystkich
Swiętych.

- Z Fundacji Polsko-Nie-
mieckie Pojednanie otr4.Tna-
Iiśmy odszkodowanie za re-
presjonowanie w dzieciń-
stwie. Niewiele tego byio za
porwanie i zniemczenie, bo ja-
kieś dziewięć tysięcy złotych.
Todek kupił telewizol a ja dy-
wan i coś tam jeszcze -.rela-
cjonuje pani Jadwiga. - Stan
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ciotki Emilii Chmielewskiej
(siostry mamy) na Oruni przy
ulict, Re;tana 12

- Rozdzieleru przez \\,o;nę
rodzice, choc poszukiw-ali się
przez Polski Czerwony Krzyż,
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roku. A przecież żyli w jednym
mieście! Kiedy matka próbo-
wala odebrać dzieci Ficom, oj-
ciec walcą1 pod }Ionte Cassi-
no i Tobnrkiem.

Po wojnie Wadyslaw po-
wrócił do Gdańska i zamiesz-
kal na uiiryKarfuskiej 6. Mat-
kę kochał nad zycie ale miał
już drugą żonę i dwójkę dzieci
(myślal, że zginęliśmy na "Gu-
stloffie") - pan Teodor uspra-
wiedliwia ojca,

Stefania Haniak podczas
okupacji i w trudnych povlo-
jennych czasach kombinowa-
Ia, żeby przetrwać. W Cze-
chach handlowala na uliry
żolnierskimi kocami, w Niem-
czech uroĘla z kart w stodo-
le. w Gdańsku z unrrowskich
ubrań szyła modne kuńki ka-
nadltki, robila na'drutach
czapki furażerki. W Gry{inie
maĘTodek w nbry kradl opo-
ny; z samego rana matka wy-
cinala z gumy podeszwy po-

ko]ana, zbitego jeszcze u Ił-
córv w Gneznau, bardzo pr,-
gonz1,i się po katastrofie "Gu-
sdoffa" Po rrojrue rafilam do
szpitala w Gdansku Oliwie.
Prostowano mi je na rnasa,mie
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aążając woreczkami z pia-
skiem,. Doktor Michejda, do-
świadczony ortopeda, zabronil
amputować nogę do ukończe-
n]a osiemnas;r.i lai. I tak zosta-
łam z trzema nogami, bo ppez
cale życie chodzę o kuli. Za
trwałe kalectwo powinnam
dostać od Niemców jakąś ren-
tę inwalidzką. Nie upomina-
lam się, bo przez czterdzieści
pięć lat w komunizmie ffzeba
było siedzieś cicho; przecież to
Rosjanie,,Gustloffa" storpe-
dowali, a jego dowódca, kapi-
tan Mańnesko byt "gierojern'.
Teraz wszystko jest przedaw-
nione.

Olga Dębicka

Fragment książki Olgi Dę-
bickiej pt. ,Fotografie z tlem.
Gdańszczańe po 1945 roku",
która ukaże się w ]łłietniu
2003 nak]adem wydawnictwa
,,slowo/obraz terytońa".


