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Szlakiem Głosu mniejszości gdańskich. Spacery, trasy, opowieści
____________________________
Publikacja jest podsumowaniem gdańskiego projektu "Szlakiem głosu - historia mówiona jako metoda
zwalczania dyskryminacji" realizowanego przez Stowarzyszenie Arteria w partnerstwie z Instytutem
Kultury Miejskiej. Zawiera teksty będące merytorycznym namysłem nad potencjałem historii mówionej
w przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz praktyczne realizacje tej idei.
Publikacja wydana w formie drukowanej oraz cyfrowej (plik .pdf) zawiera 7 tekstów - wprowadzenie
autorstwa Barbary Borowiak - koordynatorki projektu oraz 6 tekstów, które prezentują głosy
przedstacielek i przedstawicieli grup mniejszoścowych zamieszkujących Gdańsk. Kilkadziesiąt rozmów
nagranych w ciągu kilku miesięcy pracy metodą historii mówionej stało się podstawą artykułów. Każdy
z nich ma inny temat przewodni wynikający z wątków poruszanych podczas rozmów. Autorki i autorzy
tekstów oddają przestrzeń do opowiedzenia o swoim doświadczaniu Gdańska kobietom z
doświadczeniem życia w więcej niż jednej kulturze, osobom ze społeczności muzułmańskiej,
społeczności nieheterormatywnej, Żydom i Żydówkom, Chińczykom i Chinkom oraz przedstawicielom i
przedstawicielkom społeczności kociewskiej.
W publikacji znalazły się teksty:
Wielogłos o Gdańsku. Szlakiem głosu tożsamości mniejszościowych, Barbara Borowiak
Patrząc na Gdańsk oczami kobiet z różnych kultur, Judyta Borchet, Iwona Prusko
„W całości my jesteśmy jak kolory”. Różnorodność doświadczeń społeczności muzułmańskiej w
Gdańsku, Małgorzata Zawadzka
Ryk tęczowego lwa. Odzyskiwanie przestrzeni miejskiej przez społeczności nieheteronormatywne
w Gdańsku, Krzysztof Górski
Żydowska duchowość we współczesnym Gdańsku, Marta Karalus, Beata Kołczańska
Gdańsk mniejszości chińskiej – miasto przygód czy przygotowań do dalszej podróży?, Tomasz
Drabik, Kamila Kowalska, Adrianna Trembińska
Kociewie – nieznana kraina, Judyta Król
Publikację można pobrać bezpłatnie pod adresem: szlakiemglosu.org/publikacje/
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Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie
Arteria: „Szlakiem głosu - historia mówiona jako metoda przeciwdziałania dyskryminacji” ze środków
EOG w ramach programu Obywatele Dla Demokracji. Projekt jest realizowany w partnerstwie z
Instytutem Kultury Miejskiej i Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
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