
Gdańskie historie

Moja Gdańska historia nie dotyczy jednej osoby, ale wielu ludzi, dla których Gdańsk stał się 
miejscem wspólnym, miastem niezwykle ważnym w ich życiu, portem, przystanią. Miejscem,
do którego przybyli czasem po przemierzeniu tysięcy kilometrów i często po przekroczeniu 
wielu krajów i granic, czasem dystansu kilkudziesięciu czy kilkuset kilometrów, albo 
miejscem, z którego ruszyli w świat, aby poznawać nowe terytoria i ludzi, budować wszystko 
od nowa, albo też tymczasowym miejscem pobytu, przystankiem w drodze – przybyli tutaj     
z różnych okolic – zostali kilka dni, kilka miesięcy, kilka lat, kilkanaście lat… i ruszyli dalej. 
Przyjechali do Gdańska drogą morską i lądem – z Gdańska wyjeżdżali niegdyś statkiem. 
Płynęli Bałtykiem. Dzisiaj podróżują także samolotem.

Przypływy i odpływy mieszkańców Gdańska czasem były wynikiem tylko i wyłącznie ich 
osobistych decyzji, ale w wielu przypadkach decydowała o tym Wielka Historia.

Poznałam osobiście ludzi, których ślad w Gdańskiej historii pokazałam, i szczegóły ich 
losów, czasem dramatycznych relacji związanych z przyjazdem do Gdańska, albo 
opuszczenia tego miasta. Znam też ludzi, dla których pobyt w Gdańsku ma tylko przyjemne 
konotacje. W mojej rodzinie również są historie z Gdańskiem w tle. Dla jednych był miastem,
w którym się osiedlili, dla innych miejscem, z którego wyjechali, dla jeszcze innych portem, 
z którego ruszyli w daleki świat: do Australii, do Kanady, do Stanów Zjednoczonych.
Każda z tych historii to dla mnie ślad – linia na mapie – raz zaczyna się w Gdańsku, innym 
razem tutaj kończy, a czasem Gdańsk jest punktem w podróży.

Pokazałam Gdańskie historie na mapie Europy i świata w formie szlaku, jakie przebyły 
poszczególne osoby, aby w końcu dotrzeć do Gdańska albo z niego wyjechać czy też zostać    
w Gdańsku czasowo. Podałam imiona tych osób i zaznaczyłam na mapie poszczególne 
miejsca związane z daną osobą, szlaki zbiegają się w Gdańsku albo z niego wychodzą. 
Odnoszą się do osób, których historie poznałam osobiście i do opowieści rodzinnych. 
Z pewnością wiele osób może zaznaczyć na takiej mapie swój szlak albo ślad swoich bliskich 
czy znajomych. Mam nadzieję, że będzie to możliwe do zrealizowania. Gdańsk jest bowiem 
miastem, w którym wyjątkowo dużo się zmieniało. Migracje wpisane są w jego dzieje.
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