
Witajcie, chciałabym bardzo prosić o Waszą pomoc !!!  

 

W ramach uroczystości otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury zostaliśmy 

zaproszeni na ogromne wydarzenie z udziałem ponad 1000 wykonawców, 

którzy 17 stycznia 2016 roku rozpoczną wielką paradę we Wrocławiu. 

Ceremonia odbywać się będzie w czterech częściach Wrocławia. Cztery 

Duchy tj. – Duch Powodzi, Duch Wielu Wyznań, Duch odbudowy i Duch 

Innowacji przemierzą ulice Wrocławia aby o konkretnej godzinie spotkać się na 

Wrocławskim Rynku.  

 

 Dlaczego my ? 
Wrocław, 17.11.2015 

Moi Drodzy, 

 

Chcielibyśmy zaangażować Waszą grupę do działań w ramach Trasy Odbudowy, ponieważ 

uważamy, że Wasz udział ma ogromne znaczenie zarówno społeczne jak i merytoryczne. Po 

pierwsze chcemy dać szansę ludziom z niepełnosprawnością na wzięcie udziału w Otwarciu, 

gdyż są częścią Wrocławia. Tu mieszkają, tu żyją i tu zmagają się z codziennością. Jak każdy 

z nas.  

Dla samej sceny ważny jest gest, który zostaje wykonany przez wózkersów. To Wy, którzy 

przez swoją niepełnosprawność w pierwszym wrażeniu powinniście się wycofać, szukać 

trudności, jednak wykonujecie ruch do przodu, akt odwagi który pokazuje innym, że nic nie 

stoi na drodze do szczęścia i każdy może szukać swojego miejsca. 

          

Z wyrazami szacunku, 

Chris Baldwin 

Kurator ds. Performance ESK 2016 

 

 Opis akcji 

 

Miejsce:  

Skrzyżowanie ul Grabiszyńskiej z ulicą Zaporoską 

 

Akcja: Duch razem z tramwajem i podróżnikami docierają do skrzyżowania, 

które zablokowane jest przez setki rowerzystów przecinających ulicę 



Grabiszyńską. Nie mogą iść dalej. Próbują na różne sposoby przedostać się na 

druga stronę. Bez skutku. W pewnej chwili a pomocą spieszy im grupa ludzi na 

wózkach. Podjeżdżają do rowerzystów i bez wahania wjeżdżają między nich, 

zdobywając się na niesamowity akt odwagi. Pokazują podróżnikom, że ten jeden 

gest wystarcza, żeby otworzyć morze. Rowerzyści zatrzymują się i 

przepuszczają wózkersów. Duch z podróżnikami i tramwajem podąża ich 

śladem. Gdy już są bezpieczni po drugiej stronie dziękują wózkersom i 

proponują im wspólną podróż dalej. Razem kierują się w stronę Rynku. 

 

Czas trwania akcji: 

10 minut – 17.00 – 17.10 

Droga do Rynku – 17.10 – 18.00 

 

Zakres obszaru działań: 

Całe skrzyżowanie ul. Grabiszyńskiej i ul. Zaporoskiej.  Prawa strona ulicy i 

trakcji tramwajowej. Chodnik po prawej stronie ulicy Grabiszyńskiej. Dokładne 

miejsce dla ludzi na wózkach – prawa strona ulicy. Rowerzyści zawracają  po 

dwóch stronach ulicy Zaporoskiej. Tam też trzeba wstrzymać ruch na czas 

trwania akcji. 

Zakres działań grup: 

Wózkersi czekają na przyjazd Ducha, włączają się do akcji, zatrzymują ruch 

rowerów, potem ruszają z podróżnikami do Rynku. 

 



Liczę na Was i Wasze zaangażowanie. Potrzebuje jak najwięcej osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na samą ceremonię zostaniemy 

przebrani w specjalnie dla Nas zaprojektowane i uszyte ubrania. Będzie 

ciepła herbata ;).  

Myślę, że największą nagrodą dla Nas wszystkich będzie Wspólne 

dotarcie na Wrocławski Rynek – (będziemy mieć specjalne wydzielone 

miejsce aby ludzie nie zgnietli Nas w tłumie).  Przyczynimy się też do 

rozwoju tego miasta poprzez kulturę a przede wszystkim przełamiemy 

wszystkie stereotypy i bariery.  

 

Z poważaniem 

Kierownik Zadania ESK 2016 

Martyna Mucha  


