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Protokół z obrad Jury nad wyborem prac z konkursu artystycznego „Żużel w Sztuce”, zrealizowanego
przy współpracy klubu żużlowego SPEEDWAY STAL RZESZÓW S.A. z Okręgiem Rzeszowskiego 
Związku Polskich Artystów Plastyków, pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Sztuki UR.

Dnia 7 września 2016 roku Jury w składzie:
- dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR, dziekan Wydziału Sztuki UR – przewodniczący Jury;
- Andrzej Łabudzki, prezes Speedway Stal Rzeszów S.A.– członek Jury;
- dr Magdalena Uchman, prodziekan ds. Dydaktyki i Studenckich WS UR – członek Jury;
- Piotr Woroniec Junior, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Rzeszowski – członek Jury,

nominowało następujące prace, biorące udział w konkursie projektu pt. „Żużel w Sztuce”, do trzech nagród 
regulaminowych i wyróżnień: 

1. Michał Mieszkowicz – „Czarny Sport”
2. Paulina Helena Kaczmarska – „Wyścig”
3. Izabela Świrk – „Pomiędzy” oraz „Dynamika”
4. Natalia Bieńkowska – „Obroty Ciał Niebieskich”
5. Kamil Skrzypiec – „Już Blisko” oraz „Cisza”
6. Marcin Pecka – „Pościg”
7. Marta Ożóg – „Żużel”
8. Agnieszka Mazur – „Żużel”
9. Sławomir Kaproń – bez tytułu
10. Małgorzata Witek-Drozd – „Pasja1”, „Pasja2”, „Pasja3” oraz „Pasja4”
11. Eliasz Dyrow – „Arena”
12. Stephanie Szklanny – bez tytułu
13. Nadzieja Ostrovska – bez tytułu
14. Artur Futyma – „Skręt”
15. Aleksandra Fluda – „Żużel – gra w kolory”

Z powyższej listy nominowanych artystów, Jury przyznało następujące nagrody główne i wyróżnienia.



Trzy nagrody regulaminowe – w postaci bonu towarowego na zakup materiałów plastycznych, 
w wysokości 1500 złotych każdy – otrzymują: 

pani Małgorzata Drozd-Witek, która uhonorowana została przez prezesa Speedway Stal Rzeszów – 
pana Andrzeja Łabudzkiego, członka Jury, za zestaw czterech oryginalnych prac z serii Pasja, 
pan Kamil Skrzypiec, który jest laureatem nagrody prezesa Okręgu Rzeszowskiego ZPAP – Piotra 
Worońca Juniora, członka Jury, za zestaw dwóch prac pod tytułem Już blisko i Cisza oraz pan 
Artur Futyma, nagrodzony za pracę malarską pod tytułem Skręt, ufundowaną przez dziekana Wydziału 
Sztuki UR – Antoniego Nikla, przewodniczącego Jury konkursu „Żużel w Sztuce”.

Nagrodę ufundowaną przez wiceprezes ds. artystycznych ORz ZPAP – dr Magdalenę Uchman – 
w formie indywidualnej wystawy w rzeszowskiej, związkowej Galerii r_z, otrzymuje pan Marcin Pecka, za obraz 
pod tytułem „Pościg”.

Jury przyznało także wyróżnienia następującym artystom:

pani Marcie Ożóg – za obraz pod tytułem „Żużel”;
pani Agnieszce Mazur – za obraz pod tytułem „Żużel”;
pani Izabeli Świrk – za obraz pod tytułem „Pomiędzy”;
panu Eliaszowi Dyrowowi – za obraz pod tytułem „Arena”;
panu Michałowi Mieszkowiczowi – za obraz pod tytułem „Czarny Sport”.

Wyróżnienie specjalne – ufundowane przez prezesa klubu SPEEDWAY STAL RZESZÓW S.A – w postaci 
podwójnego karnetu na wszystkie mecze i treningi żużlowe w sezonie 2017, otrzymuje pan Michał 
Czerko z Częstochowy, za obraz pod tytułem „Po Kredzie”.

Gratulujemy wszystkim twórcom biorącym udział w tej pokonkursowej wystawie i życzymy im dalszej 
artystycznej passy.

W imieniu zespołu oceniającego konkurs malarski „Żużel w Sztuce”
Marek Adam Olszyński, Sekretarz Jury  – współpomysłodawca, współorganizator i kurator projektu 

z ramienia WS UR.



Szanowni Państwo po raz pierwszy w historii rzeszowskiego żużla mamy zaszczyt zaprezentować prace 
artystyczne powstałe w wyniku realizacji projektu pn. Żużel w Sztuce.

Wystawa i katalog to efekt ciężkiej pracy i zaangażowanie wielu osób min. dr hab. Marka A. Olszyńskiego, 
prof. UR – prodziekana ds. promocji i rozwoju Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, który poprowadził 
projekt z ramienia UR, studentów i artystów ZPAP OR oraz pracowników Speedway Stal  Rzeszów S.A.

Studenci Wydziału Sztuki  i rzeszowscy artyści niestrudzenie zgłębiali tematykę jakże dla nich awangardową, 
poszukiwali indywidualnej formy odtworzenia istoty tego sportu, by koniec końców odnieść sukces i pogłębić 
świadomość artystyczną a jednocześnie sportową. Efekt ich pracy przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania! 

Zapewne to świeże spojrzenie z perspektywy ludzi kultury na zmagania sportowców na torze przy ul. Hetmańskiej 
wniesie dużą dozę energii i ducha w odbiór tej jakże ekstremalnej dyscypliny sportowej jaką jest żużel.

Mamy szczerą nadzieję, iż wielość i różnorodność stylistyczna  dostarczy Państwu intensywnych przeżyć 
estetycznych i zachęci do kontemplacji nad prezentowanymi dziełami sztuki!

Pragnę wyrazić podziękowania Dziekanowi Wydziału Sztuki- dr hab. Antoniemu Niklowi, prof. UR, wspomnianemu 
wcześniej  dr hab. Markowi  A. Olszyńskiemu, prof. UR – prodziekanowi ds. promocji i rozwoju Wydziału Sztuki 
oraz prezesowi Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Rzeszowskiego  Piotrowi Worońcowi za ogromne 
zaangażowanie w realizację tegoż projektu.

Andrzej Łabudzki
Prezes Speedway Stal Rzeszów S.A.



Udane artystyczne „ściganie” w Rzeszowie, podczas konkursu malarskiego „Żużel w Sztuce”

Sport i twórczość - stanowiące jeden z najbardziej popularnych obszarów „bezproduktywnej” ludzkiej 
aktywności, to przede wszystkim niezwykle ważne formy autokreacji i specyficzny rodzaj terapii, 
która od wieków – w bardzo cywilizowany sposób – rozładowuje zakodowaną w nas agresję. Uprawianie 
sportu, jak również oddawanie się twórczości artystycznej, stwarza idealne warunki do „kontrolowanej” ekspresji   
własnej oraz do budowania swojej osobowości, bardziej odpornej na życiowe porażki. 

W sporcie, który polega na współzawodnictwie – tak jak w naszej rywalizacji artystycznej – nie ma demokracji. 
Zawsze wygrywa najlepszy, a tak pojęty pojedynek uczy szacunku do przeciwnika, mobilizując zarazem do dalszej 
pracy nad sobą i swoimi artystycznymi lub sportowymi pasjami.

Speedway, jak również inne dziedziny sportowe, podobny bywa uprawianiu twórczości: musi być ekstremalny. 
Zawodnicy żużlowi – tak jak artyści – zawsze podejmują ryzyko porażki, ale żużlowcy bagatelizują tę świadomość. 
Wówczas zwycięża u nich wola walki, zbliżona do tej, która mobilizuje twórcę podczas „ścigania się” ze swoim 
dziełem i przezwyciężania, bardzo często towarzyszącemu w tym kreacyjnym procesie, uczuciu zwątpienia 
w swoje możliwości…

Współcześni artyści rzadko kiedy fascynują się sportem, jako potencjalnym, twórczym tematem, w związku z czym 
nasza prezentacja prac malarzy (głównie z kręgu rzeszowskiego Wydziału Sztuki, a także członków lokalnego 
Związku Polskich Artystów Plastyków) inspirujących się w swoich dziełach tematyką związaną z „czarnym 
sportem”,  jest godna uwagi, między innymi ze względu na różnorodność eksponowanych technik malarskich 
oraz oryginalnych form ekspresji. Dzięki takiej różnorodności – tematycznej, stylistycznej i warsztatowej 
– znajdziemy tutaj bardzo wyraziste obrazy, niejednokrotnie wykonane przez debiutujących, młodych 
podkarpackich artystów, będących w zdecydowanej większości studentami lub absolwentami Wydziału Sztuki UR. 

W tym nowatorskim dla naszego środowiska projekcie artystycznym, zrealizowanym dzięki udanej współpracy 
i hojnemu mecenatowi Prezesa Speedway Stal Rzeszów – pana Andrzeja Łabudzkiego oraz profesjonalnemu
wsparciu logistycznemu i marketingowemu pani Aurelii Wach – koordynatorki ze strony wspomnianego klubu 
żużlowego, udział wzięło ponad trzydziestu twórców zajmujących się malarstwem, a prezentowana wystawa 
pokonkursowa w rzeszowskiej Galerii r_z (Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Rzeszowskiego, 
współorganizatora konkursu) ma już – tak jak to bywa w sporcie – swoich wybranych zwycięzców. Trzon 
tej wystawy stanowią więc prace zdobywców trzech nagród regulaminowych, które gwarantowane 
były przez organizatorów wyłącznie studentom i absolwentom WS UR, niezrzeszonym w rzeszowskim ZPAP.



Laureatami konkursu są: 

- pani  Małgorzata Drozd-Witek, która uhonorowana została nagrodą, przyznaną przez prezesa 
Speedway Stal Rzeszów - pana Andrzeja Łabudzkiego, członka Jury, za zestaw czterech oryginalnych prac z serii 
Pasja, 

- pan Kamil Skrzypiec, laureat nagrody prezesa Okręgu Rzeszowskiego ZPAP – Piotra Worońca Juniora, członka 
Jury, za zestaw dwóch prac pod tytułem Już blisko oraz Cisza; 

- pan Artur Futyma, nagrodzony za pracę malarską pod tytułem Skręt, ufundowaną przez dziekana Wydziału 
Sztuki UR – Antoniego Nikla, przewodniczącego Jury konkursu „Żużel w Sztuce”.

Nagrodzone i wyróżnione przez członków naszego jury dzieła, w zdecydowanej większości wykonane zostały 
w dojrzałej oraz ciekawie zróżnicowanej ekspresji, opartej na autorskich poszukiwaniach natury formalnej 
i warsztatowej. Dla mnie – jako kuratora tego projektu artystycznego i jego współorganizatora z ramienia 
Wydziału Sztuki UR – najbardziej intrygujący w zakresie techniki wykonania oraz swojej wyrafinowanej, 
spójnej stylistyki wszystkich prezentowanych obrazów, jest zestaw czterech prac Małgorzaty Drozd- Witek, 
która w bardzo ograniczonej palecie i syntetycznych, prawie abstrakcyjnych kompozycjach malarskich, 
zapewne najlepiej oddała istotę emocji, jakie towarzyszą widzom podczas oglądania i przeżywania 
tak dynamicznego, ekstremalnego sportu.

Gratulując wszystkim twórcom biorącym udział w tej pokonkursowej wystawie i życząc im dalszej 
artystycznej passy, żywię także nadzieję, iż ekspozycja ta zadowoli zarówno wybrednych koneserów sztuk 
pięknych, jak i pasjonatów rzeszowskiego, „czarnego sportu”.

dr hab. Marek A. Olszyński, prof. UR – prodziekan ds. promocji i rozwoju Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, współpomysłodawca, współorganizator i kurator projektu z ramienia WS UR.



W PROJEKCIE UDZIAŁ WZIĘLI:

1. Bednarska Kamila
2. Bieńkowska Natalia 
3. Błońska Justyna
4. Błoński Tadeusz
5. Cwynar Katarzyna
6. Czerko Michał
7. Dębosz Paulina 
8. Drozd-Witek Małgorzata 
9. Dyrow Eliasz 
10. Ejsymont Jarosław 
11. Florczyk Magdalena
12. Fluda Aleksandra 
13. Futyma Artur 
14. Haba Marek
15. Kaczmarska Paulina 
16. Kadyło Olga 
17. Kaproń Sławomir 
18. Mazur Agnieszka
19. Mieszkowicz Michał 
20. Olszyński Marek Adam
21. Pęcak  Agata
22. Ostrowska Nadia 
23. Ożóg Marta 
24. Pecka Marcin
25. Rędziniak Piotr 
26. Siwiec Marcelina 
27. Skrzypiec Kamil 
28. Szklanny Stephanie 
29. Świrk Izabela 
30. Woroniec Piotr JR
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