przebudzenie
reaktywacja

[miasto Świecie — nowe spojrzenie]
„Przebudzenie – Reaktywacja”, w myśl zeszłorocznego
„Przebudzenia”, kontynuuje w Świeciu realizację ambitnych przedsięwzięć artystycznych z obszaru szeroko
rozumianych współczesnych sztuk wizualnych.
W tym roku kolejno urzeczywistniliśmy w naszym
mieście niekonwencjonalne pomysły wybitnych artystów, takich, jak: Arti Grabowski z Krakowa, Joasia
Rajkowska z Warszawy, Artur Żmijewski z Warszawy
i Julita Wójcik z Gdańska.
O ile w ubiegłorocznym „Przebudzeniu” stawialiśmy
pierwsze, jeszcze niestabilne kroki, w kształtowaniu
świadomości naszego miasta i w jego nowym spojrzeniu na sztukę współczesną, o tyle w „Reaktywacji”
– siła, energia i rozmach, z jaką zrealizowaliśmy tegoroczne działania, zaskoczyła nas samych, a ich efekty
– przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.
Również my staliśmy się bardziej świadomi znaczenia roli, jaką zaczęliśmy odgrywać w naszym mieście
i odpowiedzialności, jaką za nią ponosimy.
kurator przedsięwzięcia
Karina Dzieweczyńska

ARTI GRABOWSKI (ur. 1977) – artysta performance,
video art, instalacji i frozen image.
W swoich działaniach performatywnych oscyluje
na granicy absurdu i ironii, łącząc je z witalnością
i nieprzewidywalnością swojego zachowania; bawi
się słowami, skojarzeniami oraz niedosłownością
znaczeń; zaskakuje nagłą zmianą nastrojów; gra
na emocjach, które z łatwością – w zależności od
potrzeb – przeradza w śmiech, strach czy w dezorientację widza, by na koniec, w szczęśliwym finale, zaserwować mu „dobry klimat”. Na przestrzeni
ostatnich dziesięciu lat zrealizował ponad sto działań, sugestywnych, pełnych humoru i zmysłu krytycznego. Ukończył Wydział Rzeźby na Krakowskiej
ASP (Pracownia Intermediów, dyplom z performance). Wraz z ANNĄ SYCZEWSKĄ współtworzy kuratorsko-artystyczny duet „Toothsystem”.

statyczność w akcji
Świecie, dla wielu nieistniejące miasto, wyalienowane, senne, uśpione odorem Celulozy. A jednak
to właśnie niemu, dzięki Karinie Dzieweczyńskiej,
przytrafiła się – rezerwowana zwykle dla kulturalnych metropolii – okazja posmakowania „Świata“
i to tego najmniej zrozumiałego i absurdalnego;
świata równie sennej, alienowanej, pokrytej odorem snobizmu sztuki współczesnej.
Celem projektu było z jednej strony wyrwanie
z letargu mieszkańców Świecia, próba przybliżenia

go do Świata, a z drugiej, co ważniejsze dla mnie,
otwarcie sennych oczu… artystów na konfrontacje z tym zapomnianym odbiorcą i zbudowanie na
nowo hierarchii twórczych celów.
Mój osobisty udział w projekcie zamienił się w terapeutyczne spotkanie na neutralnym, nie zmąconym przez krytykę i pozbawionym rankingów terenie. Postawił na nowo kluczowe pytania dla kogo
i po co? I ku mojej satysfakcji, dał nowe odpowiedzi.To wszystko za sprawą tych kilku osób spotka-

nych w tym magicznym mieście. Zaangażowanie
kuratorki, dyrekcji, osób technicznych w projekt, były
bezcenne. Ta garstka osób kierujących się niespotykanymi już w dzisiejszych czasach kryteriami: dla
ludzi, artysty i na końcu – dla siebie. Pobyt w Świeciu pozwolił mi odkryć na nowo dawno zatraconą,
zwykłą i bezinteresowną radość pracy nad „wspólnym” dzieleniem się umysłem i wymianą energii.
Bardzo Wam za to dziękuję, Świecianie.

Podczas tygodniowego pobytu (26 marca –
1 kwietnia br.) w Świeciu, ARTI zrealizował
kilkanaście performances, w każdym oddając, poświęcając bezgranicznie i bezwarunkowo tworzywo/surowiec, które posiadał, czyli
SIEBIE (swoje ciało i umysł). Przeprowadził
przedziwne, przypuszczam, że dla większości z nas – niepojęte, nad wyraz ekscentryczne, niekiedy wręcz ekstremalne (z narażeniem
zdrowia i życia) działania.

Kto odważyłby się…, kto wpadłby
w ogóle na pomysły Artiego? Jak
nie On sam właśnie…
– Nagi, skulony wśród ciekawskich, czy
wręcz agresywnych ryjków kilkudziesięciu
warchlaków…

– Na dachach świeckich kamienic, w nieruchomej pozie, z rosnącym na głowie – aż
do „wybuchu”, rozerwanym w końcu na strzępy – balonem…
– Z usypanym w kształt piramidy ziarnem na
twarzy, oczekujący dziobania kur…
– Zastygły w gipsie, jak tymczasowy pomnik…
– Z głową w balonie wypełnionym kilkunastoma gołębiami…
– „W butach z kamieni”, kroczący po szklankach z wódką…
– Skaczący (do granic wytrzymałości) na trampolinie ustawionej w szczerym polu, z nadmuchanym do monstrualnych rozmiarów balonem na głowie…
– Znieruchomiały i wyziębiony pod taśmociągiem,
z sypiącym mu się ciągle na głowę przez
ponad godzinę – lodowatym piaskiem…
To zaledwie wycinek spośród wielu akcji
Artiego w naszym mieście, które z racjonalnego punktu widzenia wydawały się na tyle
absurdalne, że wręcz nie do przyjęcia. A jednak wszyscy daliśmy im się ponieść. Niespodziewanie wkroczyliśmy jak dzieci z ogromnym zaufaniem w świat, jaki pokazał nam Arti.

Świat tak odmienny od otaczającej nas rzeczywistości, wyrwany, jak z kosmosu, przeniesiony
dla nas, jak z innej bajki. Co więcej – zasmakowaliśmy w nim wolności w robieniu rzeczy,
które niekoniecznie zawsze muszą być celowe, otworzyliśmy się na dziwactwa, zaczęliśmy je chłonąć i oczekiwać coraz to nowych.
Nie tak dawno jeszcze COŚ – co postrzegaliśmy jako ABSURD – teraz nabrało dla
nas niewypowiedzianego sensu. Dzięki Artiemu, po raz pierwszy w „Przebudzeniu”, z tak
silnym przekonaniem poczuliśmy wartość naszego działania, przekroczyliśmy granicę niepewności i strachu zadawanych dotąd pytań:
Czy aby w dobrym kierunku? Czy aby warto?
Zwariowany tydzień z Artim był przełomem
– nabraliśmy odwagi, by jak ON, z pełną świadomością powiedzieć: „Mam taką fajną rzecz
przygotowaną”*…
kurator „Przebudzenia”,
historyk sztuki
Karina Dzieweczyńska

* Tytuł performance’u Artiego w Zamku Krzyżackim w Świeciu (29 marca 2009).

JOANNA RAJKOWSKA (ur. 1968) – posługuje się różnorodnymi mediami: tworzy rzeźby, fotografię, rysunki, obiekty
i instalację. Ostatnio najczęściej działa w przestrzeni publicznej – za pomocą drobnych interwencji i zmian kontekstu ujawnia miejsca napięć, w których generują się
społeczne, bądź etniczne antagonizmy. Celem jej działań
jest stwarzanie przestrzeni, w której ludzie będą musieli na nowo zbudować relacje emocjonalne i zdefiniować
swoją pozycję wobec miejsca. Ukończyła malarstwo na
Warszawskiej ASP.

spacerująca matka (Basia)
BASIA

Przed pięcioma laty moja
matka chorująca na chorobę Alzheimera przeszła załamanie i została odwieziona do szpitala psychiatrycznego w Świeciu. Była
jednak na tyle przytomna, że przed opuszczeniem
domu pożegnała się ze wszystkimi drogimi jej przedmiotami w bydgoskim mieszkaniu. Wiedziała, że już
tam więcej nie wróci. Że nigdzie nie wróci.
Przyjechałam do Świecia. Długo krążyłam wśród
ponurych pawilonów z czerwonej cegły szukając oddziału, na którym ją położono…
Zobaczyłam mamę, jak wychodzi ze szpitalnej sali,
w zbyt dużej, jak na jej bardzo wychudzone ciało piżamie, przyciskającą dużą, czarną torebkę do boku.
Torebka była pusta, personel szpitalny okradł ją ze

wszystkiego, co miała. Poznała mnie, choć za chwilę
pogrążyła się w stanie niepamięci, w chaosie, w marazmie. Mówiła o tym, że to wszystko było zaplanowane. Była spokojna, stępiona lekami, ale jak zwykle,
bardzo wewnętrznie napięta. Byłam tam parę razy,
jej stan z dnia na dzień się pogarszał. Mama, z coraz bardziej nieprzytomnym wyrazem twarzy, zaczęła wykonywać różne, dziwne czynności, rozpruwać
szwy szpitalnych foteli, rozkładać przedmioty na części pierwsze, niszczyć. Miałam wrażenie, że próbuje
odtworzyć sposób, w jaki jej mózg pustoszy choroba.
Sześć lat później postanowiłam przeprowadzić akcję symbolicznego opuszczenia szpitala, na parę godzin
stać się swoją własną matką, ubrać dużą, szpitalną piżamę, szpitalne papcie, wziąć czarną torebkę i wyjść.

Weszłam do rzeki, która płynie niedaleko. Zabrakło mi odwagi, żeby przejść na drugą stronę, ale zanurzyłam się prawie po pas. Poczułam wartki prąd,
kamienie pod podeszwami stóp na dnie, rośliny, zapach. A potem poszłam powoli do miasta.
Byłam w Świeciu moją matką. Z całym jej przerażeniem, z przepaścią, z której wynurzała się od
czasu do czasu, ze świadomością nieodwracalnych
zmian, jakie niesie choroba. Miałam wrażenie, że
matka mnie „zalała”, że „weszła wszystkimi otworami”, że jestem wobec niej i jej strachu bezbronna.
Wiedziałam, co się ze mną dzieje, ale nie potrafiłam
tego kontrolować, ani tym sterować. Miałam wrażenie, że matka „mną idzie” i „mną się boi”. Śmiertelnie się boi.

Bardzo wczesnym rankiem, 2 czerwca br., ulicami
Świecia, idzie BASIA…
A raczej – włóczy nogami… W pidżamie, w mokrych spodniach i w rozczłapanych papciach, z beznamiętnym wyrazem twarzy, z tępym, zagubionym
wzrokiem, skierowanym gdzieś daleko przed siebie – całkowicie „odcięta” (od tego, co wokół) i zamknięta w swoim świecie.
Mija kolejnych ludzi, a raczej oni ją – bo nie wiadomo, na ile ona ich w ogóle dostrzega.
W pewnej odległości, za BASIĄ nieustannie podąża kamera, dodatkowo dwóch ludzi ciągle biega z aparatami fotograficznymi, wykonują zdjęcia.
Właściwie, to mało kto widzi BASIĘ. Większość
przechodzi obok niej bez emocji, raczej rzadko kto na
nią spojrzy, czasem ktoś się za nią odwróci, czasem
ktoś się z niej zaśmieje… Tłumnie idąca – akurat
w tym czasie, bo rano, do szkoły – młodzież, bardziej zainteresowana jest kamerą, aparatami („Może
jakaś telewizja?”), niż tą kobietą w pidżamie…

A Basia idzie dalej – sama w tłumie.
Ciekawe, jak daleko by zaszła, gdyby nie spotkała
na swej drodze Pani Hani Gierałt, która jako pierwsza
nie przeszła obok niej obojętnie, lecz zobaczyła Joasię Rajkowską jako BASIĘ – chorą, zdezorientowaną i potrzebującą pomocy. Zatrzymała i zapytała ją
o imię, rozmawiała, uspokajała: „Nie bój się, chodź,
zaprowadzę Cię do domu. (…) Basiu, pomogę Ci”.
Przyjechała policja, karetka pogotowia. BASIĘ
zabrano „na sygnale” do szpitala.
Niewiele mieszkańców Świecia było świadkami
tej akcji, ale do tych, którzy byli, nasuwają się pytania: Jak daleko dalibyście iść BASI? Jak długa byłaby jej droga, bez Hani?
Jak wielka jest wobec INNYCH Wasza obojętność?
kurator „Przebudzenia”,
historyk sztuki
Karina Dzieweczyńska

ARTUR ŻMIJEWSKI (ur. 1966) – artysta
multimedialny związany z Fundacją Galerii
Foksal. W swoich filmach i fotografii bada
zagadnienie relacji międzyludzkich i konwencji społecznych poprzez obserwację niezwykłych lub wymyślonych sytuacji. Z założenia koncentruje się na społecznościach
zmarginalizowanych i pozbawionych praw
lub powiązanych ze sobą politycznie i historycznie, często przy tym zgłębiając zjawisko traumy historycznej i odnosząc się do
zjawisk przemocy czy segregacji. Ukończył
rzeźbę w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego (tzw. Kowalni) na Warszawskiej ASP.

pamiątka z Celulozy
W Świeciu wykreowałem sytuację, której scenariusz oparłem o wydarzenia, jakie miały miejsce
w latach 60. i 70. w zakładach: ZAMECH w Elblągu i w AZOTACH w Puławach, kiedy to, z inicjatywy
systemu władzy socjalistycznej, artyści wraz z robotnikami tworzyli wspólnie obiekty-rzeźby, ustawiane
później w przestrzeni miejskiej i tym samym realizowali utopię międzyklasowej współpracy.
Próbując dokonać powtórzenia – w dzisiejszych
realiach, sytuacji sprzed ok. 50-ciu lat, chciałem podążyć za skompromitowaną utopią – przekształcenia
porządku klasowego w ten bardziej sprawiedliwy, bo
bezklasowy i poszukać odpowiedzi m.in. na takie pytania, jak: Czy można przekroczyć barierę kulturowych
i profesjonalnych kompetencji – artystów i robotników
– członków klasy „średniej” i „niższej”? Na ile wolny rynek daje wszystkim te same możliwości, a na
ile przywołuje i wzmacnia społeczne różnice? Czym
jest dzisiaj władza – inna niż ta PRL-owska – rozproszona, uwewnętrzniona przez nas samych, władza ze

świadomością klasowej różnicy, władza, w której jest
miejsce na pogardę „lepszych” dla „gorszych” i na
odwrót? Czy utopia jest faktycznie czymś niemożliwym, czy też jest realną możliwością, przedstawianą jednak wciąż jako utopia – by pod pozorem utopii móc dzielić i rządzić, nadzorować i karać? Czym
jest polityczne zaangażowanie artysty – instrumentalizacją sztuki danego artysty, czy sposobem politycznego uwłaszczania społeczeństwa, odzyskiwaniem
sfery polityczności, sprywatyzowanej przez polityczne elity, przez profesjonalnych polityków?
Artystom, którzy przyjechali na plener i pracownikom MEKRO – spółki mieszczącej się na terenach
dawnej świeckiej Celulozy, zadałem do przepracowania temat – tylko z pozoru banalny – „ROBOTNIK
/ ROBOTNICA”, a pod którego wierzchnią warstwą
można odkryć nadal głęboko odciśnięte piętno systemu komunistycznego, gdy robotnika kojarzono
z „robolem”, gdy praca utraciła swój etos, gdy ludzi „sterroryzowano” i „ukradziono im” polityczność.

Ówczesne plenery dla artystów w zakładach pracy były sposobem, w jaki władza szukała legitymacji, poparcia intelektualnych elit, sposobem, w jaki
korumpowała te elity. W gospodarce deficytu oferowała artystom obfitość możliwości – współpracę
robotników, niedostępne na rynku materiały, wsparcie realizacyjne wielkich zakładów przemysłowych.
Czy zaangażowani w Świeciu w plener robotnicy i artyści doświadczyli naprawdę urzeczywistnienia międzyklasowej współpracy? Czy robotnik nadal
pozostał „robolem”? Fragmentaryczną odpowiedzią
na te pytania jest film – efekt obserwacji dwutygodniowej współpracy artystów i robotników na terenie zakładów metalowych MEKRO.
W Świeciu udało się wywołać wyjątkową i inspirującą sytuację, która poruszyła i zaangażowała wielu ludzi i po której w tym mieście wiele i na
dłuższy czas zostanie – żółte koła zębate i medalion na ścianie OKSiRu z napisem „HEJ, NAPRZÓD
MARSZ, PROLETARYAT”.

W plenerze rzeźbiarskim w Świeciu (2-14 sierpnia oraz 9-11 września br.) uczestniczyli: ARTYŚCI – Magdalena Ciopińska, Wanda Swajda, Agnieszka Trojak, Jacek Adamas, Piotr Bies,
Wit Bogusławski, Piotr Butkiewicz oraz PRACOWNICY i Zarząd Spółki MEKRO,

W ostatnich, swoich pracach Artur Żmijewski
wyraźnie skłania się ku obserwacji człowieka i jego zachowań przede wszystkim w sytuacjach skrajnych, takich, jak upodlenie czy zniewolenie. Na ile więc w Świeciu również oczekiwał
dehumanizacji, ułomności, wstydu, konfliktu…?

Czy było to działanie z założenia
skazane na klęskę?
Przecież zadanie, które powierzył nam do wykonania, śmiało można podpiąć pod określenie
– „karkołomne”: zupełnie obcy sobie artyści,
z których większość nigdy nie pracowała w stali
(a na pewno nie na taką skalę!) i w ogóle nie znający tych artystów – pracownicy zakładu, których
zainteresowanie sztuką współczesną było znikome (bądź żadne) – podjęli się wspólnego wykona-

nia kilkumetrowych rzeźb, wręcz w rekordowym
czasie, w przeciągu zaledwie 12-stu dni! Co więcej, tematu rzeźb wcześniej nie znali, tym samym
nie mieli szkiców/projektów, a hasło „ROBOTNIK”
usłyszeli pierwszego dnia pleneru…
RUSZYLI po prostu bez przygotowania…
I „ZADZIAŁO SIĘ” WIELE DOBREGO. Wszystkiego nie sposób wymienić, ale może to jedno zdecydowanie warto – podczas pleneru znikły bariery, wymieszały i zarazem zespoliły się
role uczestników – pracownicy stali się artystami, a artyści ich „podwykonawcami”. Słowo
„robotnik”, czy dziś raczej: „pracownik wykwalifikowany”, nabrało zupełnie nowego znaczenia.
kurator „Przebudzenia”,
historyk sztuki
Karina Dzieweczyńska

ŚWIECKIE ŚWIĘTO. Były „przedświąteczne” przygotowania, wspólne posiłki, odświętne stroje, były prezenty i uroczystości, i rodzinne zdjęcia. I tak, jak w rodzinie – której się
nie wybiera – była grupa obcych sobie ludzi, którzy wspólnie mieszkali i pracowali, razem wzięli udział w tym „Świeckim Święcie”, stali się świadkami i uczestnikami prawdziwie świątecznych, spontanicznych i wzruszających chwil.
– Magdalena Ciopińska

Poznałam wspaniałych ludzi, z którymi świetnie się pracowało. Muszę przyznać, że odczuwam ogromną satysfakcję z tego, że udało nam się stworzyć rzeźbę według mojego projektu, która wpisze się w pejzaż miasta Świecia jako
element nieco humorystyczny i atrakcja dla mieszkańców
i przyjezdnych. – Wanda Swajda

Plener w Świeciu mogłabym podsumować na wiele sposobów, pisać, jak wspaniale wykorzystałam ten czas, ile
wartościowych znajomości zawarłam i jak bardzo pomógł mi
uwierzyć w siebie. Myślę jednak, że najważniejsze jest to, iż
tego typu przedsięwzięcia pomagają nam odkryć sztukę na
nowo i utwierdzają nas w tym, że warto tworzyć i rozwijać
swój talent. – Agnieszka Trojak

Idee fix – by dzieło się po prostu podobało. Może to w jakimś sensie
zostało osiągnięte podczas pleneru w Świeciu? Współczesna antysztuka, bazująca li tylko na skandalu, pogłębiła gigantyczną przepaść między
„twórcą” a społeczeństwem. W skali lokalnej, w Świeciu udało się ten
„dół” trochę zasypać. – Piotr Bies

Plener rzeźbiarski w Świeciu podziałał na mnie bardzo inspirująco, zapewne dzięki ciekawym, nietuzinkowym ludziom – artystom
i pracownikom, których miałem
okazję poznać. Wreszcie też, miałem możliwość popracować w metalu i to w dużym formacie. Plener
również wpłynął na moją dalszą
drogę twórczą. Pojawiły się nowe
pomysły na nowe rzeźby, które dołączam do kolejnych moich wystaw.
– Wit Bogusławski

I jak tu po czymś takim powiedzieć, że „czegoś
się nie da zrobić”? Jedna osoba, taka, jak Karina Dzieweczyńska, może coś wymyśleć i mimo
„oporu materii” i skumulowania się sił, próbujących „podłożyć nogę” wszelkim działaniom,
sprawi, że uda się zrealizować projekt w pięknym stylu do końca. Dziękuję, że mogłem w tym
brać udział i to zobaczyć. – Piotr Butkiewicz

JULITA WÓJCIK (ur. 1971) – perfmormerka,
autorka akcji artystycznych, z zamiłowania
płetwonurek. W jej twórczości przewijają się
wątki afirmacji codzienności, społeczno-politycznego zaangażowania i krytycznej analizy
kobiecych ról. Jak mówi sama artystka: „pokazuję to, czym zajmują się zwyczajni ludzie”.
Ukończyła Wydział Rzeźby na Gdańskiej ASP.

dyscyplina abstrakcyjna
Drobną, choć znaczącą zmianą w rutynowych zawodach, był rodzaj płotków. Zamiast tych przeszkód, pojawiły się płótna malarskie z czarno-białym motywem, zaczerpniętym z twórczości Daniela
Burena. Żaden z płotków-obrazów nie upadł, ani
nie został nawet kopnięty. Obrazy, choć znalazły
się na stadionie i zostały użyte w celu jak najbardziej praktycznym, jako płotki, pozostały obrazami
na płótnie. Szacunek muzealny do sztuki przeważył, choć to sportowcy byli u siebie.
Natomiast ja pobiłam swój własny rekord życiowy, malując 50 obrazów w ciągu jednego dnia –
po 10 obrazów na każdy z torów biegowych. Myślę,
że ten mój osobisty rekord długo pozostanie najlepszym życiowym wynikiem.

18 września br. na stadionie KS WDA
Świecie, Julita Wójcik podjęła próbę przekształcenia klasycznego biegu przez płotki w dyscyplinę abstrakcyjną. Materialna
zmiana, jakiej dokonała artystka, była niewielka – tradycyjne płotki zastąpione zostały obrazami, jednak ingerencja ta, niezwykle prosta, okazała się na tyle trafnym
i mocnym akcentem całej akcji, że przeobrażenie nastąpiło nie tylko w jej materii, lecz co najistotniejsze – odcisnęło się
również w wymiarze duchowym, wewnętrznym młodzieży, uczestniczącej w skakaniu przez obrazy.
Dotychczasowe postrzeganie przez młodych ludzi świata sportu (m. in. związanych
z nim rutynowych treningów i ustawicznej

rywalizacji), nieoczekiwanie dla nich samych, nabrało innego wymiaru. Elementy sztuki wprowadzone przez Julitę Wójcik
odkryły przed zawodnikami, dotąd niedostrzegane i niedoceniane przez nich, walory estetyczne sportu i jego wartości relaksacyjne, takie, jak nieskrępowana, wolna
od współzawodnictwa radość i przyjemność jego uprawiania.
Codzienność sportowców, podczas
„Dyscypliny abstrakcyjnej”, zafundowanej im przez Julitę Wójcik, okazała się dla
nich tego dnia wyjątkowo „niecodzienna”.
kurator „Przebudzenia”,
historyk sztuki
Karina Dzieweczyńska

Po przeprowadzonej akcji „Dyscyplina artystyczna” Julity
Wójcik, uczestnicząca w niej młodzież z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Świeciu podzieliła się swoimi odczuciami. Oto kilka wypowiedzi lekkoatletów:
Ciężka praca stała się prosta i łatwa do wykonania. Bieg
przez obrazy był chwilą wolności od rzeczywistości.
– Angelika Kniewel
Na zawodach dajesz z siebie wszystko, biegniesz maksymalnie szybko. Ten dzisiejszy bieg był chwilą oderwania się
od wysiłku na zawodach i treningu. Akcja artystyczna zmieniła sens biegu przez płotki. – Jacek Śledź
Bieg przez obrazy umożliwił mi całkowite rozluźnienie. W czasie biegu nie myślałem o rywalizacji, ani o miejscu, które zajmę. Liczyła się dla mnie tylko dobra zabawa oraz czerpanie
radości ze sportu. – Przemek Dolny
Biegnąc przez obrazy, które zastępowały płotki, poczułem radość i przyjemność. Wcześniej, w trakcie codziennej rywalizacji, nie odczuwałem tego. – Marcin Belt
Podczas tego przedsięwzięcia doznałem dużego zdziwienia,
ponieważ nie sądziłem, że zwykły bieg można uczynić elementem sztuki. – Bartosz Trajder
Podczas tego biegu przez obrazy, uświadomiłem sobie radość, jaką czerpię z moich treningów. – Marcin Bogucki
Podczas tego biegu byłem bardzo zaskoczony, że sport można połączyć ze sztuką. Obrazy bardzo ubarwiły dyscyplinę.
– Tomasz Kruk
Patrząc na to wszystko z boku, zauważyłam, że ludzie, którzy do tej pory z sobą rywalizowali, po prostu się tym bawili.
Poczuli się wolni. Takie akcje są potrzebne, by pobudzić wyobraźnię ludzi. W tym wypadku sportowcy dostrzegli, że
nawet na bieżni, podczas biegu, można odnaleźć sztukę.
– Sylwia Ratkowska
Podczas biegu udało mi się poczuć niespotykaną dotąd radość. Coś, co na co dzień jest elementem ciężkiej pracy i walki o bycie najlepszym, stało się czymś wyjątkowym, na co
każdy zwracał uwagę, a ja byłem tego częścią. Teraz wiem,
że nie trenuję tylko po to, by osiągać jak najlepsze wyniki.
– Patryk Szewczuk

Projekt „Przebudzenie – Reaktywacja” (Miasto Świecie – nowe spojrzenie),
dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
w ramach programu operacyjnego „Wydarzenia Artystyczne. Sztuki wizualne”.
Instytucja zarządzajaca Programem: ZACHĘTA Narodowa Galeria Sztuki.
SPONSORZY
MEKRO Sp. z o.o. w Świeciu
MoMA The Museum of Modern Art, New York
Urząd Miejski w Świeciu
Bogdan Jastak LEADER TECH Ltd Sp. z o.o. w Świeciu
ENERGOREMONT spółka jawna Edmunt i Halina Ulikowscy w Świeciu
Czesław Gołuński LEW Sp. z o.o. w Świeciu
PATRON MEDIALNY
Gazeta Pomorska
PARTNERZY
Grzegorz Pleszyński – artysta sztuk wizualnych
Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu
Straż Miejska w Świeciu
Zakłady Młynarskie PZZ Sp. z o.o. w Świeciu
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
Marek Motylewski MONDI Świecie S.A.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
Czas Świecia
ORGANIZATOR „PRZEBUDZENIA”
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
www.przebudzenie.oksir.com.pl
AUTOR I KURATOR „PRZEBUDZENIA”
Karina Dzieweczyńska
PODZIĘKOWANIA ZA KOREKTĘ JĘZYKOWĄ:
prof. Piotrowi Juszkiewiczowi, Annie Adrich
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