


Daughter of our Beloved Pepesza

Hennessey Arabians Congratulates Janow Podlaski Stud 
on the 2014 Grand Succes of this incredible mare.

Best wishes to her new owner and winning bidder in the 2015 Sale!



HENNESSEY ARABIANS
PROUDLY OFFERS TWO BEAUTIFUL FILLIES OUT OF THE LEGENDARY:

MATERNAL SISTERS TO NATIONAL CHAMPION PEPITA!

H PEPPY H
2015 Bay Filly
Sired by H Angelo H, by Enzo

contact:

H PEPPA H
2014 Grey Filly

Sired by H Angelo H, by Enzo

For sales information (
George Z Cell: 352.857.3384 | Frank Hennessey Cell 

12780 NW 35th Street, Ocala, FL 34482
13.407.2070 I Riyan Cell: 480.650.0731

HennesseyArabians.com



ZAMIAST WSTĘPU - POŻEGNANIE
/INSTEAD OF A FOREWORD - A FAREWELL

O
ddaję dziś do rąk Czytelników numer 
Araby Magazine, którego myślałam, że nigdy 
nie będę robić, którego nigdy miało nie być. 
Numer, którym żegnam założycielkę pisma, 
Redaktor Naczelną - Izabellę Pawelec-Zawadzką. 

Od momentu wydania pierwszego kwartalnika 
Araby w 2006 r., (od 2012 r. pod zmienionym tytułem 
Araby Magazine) spędziłam z Panią Izą wiele czasu 
- dziesiątki wieczorów, setki godzin, tysiące rozmów 
- imponowała mi swoją wiedzą, pasją i perfekcjonizmem. 
Były różne momenty - bardzo dobre, kiedy kolejny numer 
„robił się sam" i trudne - kiedy walczyłyśmy o każdą 
reklamę, każdy bezpłatny artykuł czy zdjęcie, które 
umożliwiłoby wydanie magazynu. Ale zawsze była wiara, 
że się uda, że będą kolejne wydania, że wspólnie 
będziemy obchodzić 200-lecie Janowskiej Stadniny, 
przecież to już tylko 2 lata, a później... razem 
pożegnamy się z Czytelnikami.

oday I give our Readers an issue of Araby Magazine 
that I thought I would never do, which was never 
meant to be. An issue, in which we say farewell to 
the publication's foundress, its editor in chief

- Izabella Pawelec-Zawadzka. From its first issue 
in 2006 (published under the name of Araby quarterly, 
which changed in 2012 to Araby Magazine), I spent a lot 
of time with Izabella - tens of evenings, hundreds of hours, 
thousands of conversations - she impressed me with her 
knowledge, passion and perfectionism. There were various 
moments - very good ones, when an issue „created itself" 
and difficult times - when we fought for each advert, each 
free of charge article or photograph, which would allow us 
to publish the magazine. But there was always faith that we 
would manage, that there would be subsequent years, 
when we would together celebrate the 200th anniversary 
of Janow Podlaski Stud, it's just 2 years away and later... 
we would say farewell to the Readers, together.

Stało się inaczej.
Bieżący numer jest inny niż wszystkie dotychczasowe, 
jest wspólnym dziełem krajowych i zagranicznych 
przyjaciół i osób, które Ją znały, które po odejściu 
Pani Izy zaczęły spontanicznie nadsyłać najpierw 
krótkie kondolencje, którymi żegnali Osobę Niezwykłą, 
a później dłuższe wspomnienia o Niej. Nie ma tu 
encyklopedycznego życiorysu, ale jest życie z Panią Izą.

Pani Izo, dziś kiedy przeglądam wszystkie wydania 
Arabów mogę szczerze powiedzieć, że - ze względu 
na swoją skromność na pewno niezamierzenie
- wystawiła sobie Pani pomnik za życia.

That's not what happened.
The current issue is different than all others, it is a mutual 
creation of Polish and foreign friends and people that 
knew her, who after her passing away began to 
spontaneously send short condolences, where they 
bid farewell to an Extraordinary Person, and later memories 
of her. There is no encyclopedic biography here, but there 
is life with Izabella.

Dear Izabella, when I look through the past issues 
of Araby I can sincerely say that - unintentionally, 
knowing your humbleness - you have built a monument 
for yourself to remember you by.

Dziękuję za wszystko.
Alina Sobieszak

Thank you for everything.
Alina Sobieszak
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Izabella Paweleę-Zawadzka reminisced.

we wspomnieniach
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■ Izabella Pairelec-'/.auadzka ire wspomnieniach reminisced^

Okruchy wspomnień
- Crumbs of memories —
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Anna Stojanowska

Nie wiem doprawdy jak napisać wspomnienia o Pani 
Izabelli Pawelec-Zawadzkiej bez wplatania w nie własnych 
emocji. Nie chciałabym również aby ten tekst zamienił się 
w przytaczanie jragmentów z Jej życiorysu. Bardzo trudno 
jest opowiadać o osobie, z którą było się związaną przez niemal 
ćwierć wieku, bez osobistych rejleksji i spostrzeżeń, unikając 
ckliwości i pompatyczności. Tym bardziej, że wspomnienia są 
ciągle świeże. Niech to będzie raczej zbiór nieuporządkowanych 
okruchów, które zachowuję w pamięci.

amiętam moment naszego pierwszego spotkania. Byl 
upalny, letni dzień, ponad dwadzieścia lat temu. Jako 
świeżo upieczony magister zootechnik, poszłam na 
spotkanie z osobą znaną mi z aksamitnego głosu, sły
szanego przez lata podczas Narodowego Czempio- 

natu Koni Arabskich w Janowie Podlaskim i słynnej aukcji. Nawet 
przez chwilę nie sądziłam, że to spotkanie zmieni i zdeterminuje 
całe moje późniejsze życie. Nie tylko zawodowe. Początkowo roz
mawiałyśmy o możliwości podjęcia przeze mnie pracy w Wydziale 
Hodowli Koni Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa, potem 
o wszystkim. Ja chciałam pracować w stadninie, Pani Zawadzka 
przekonywała mnie, że można połączyć pracę z końmi i dla koni 
z pobytem w mieście. I, że tymi, którym warto poświęcić uwagę, 
są konie czystej krwi arabskiej. Każdy następny dzień przeko
nywał mnie o tym jak bardzo miała rację. W końcu przemawia
ły przez nią wiedza, własne doświadczenia, znajomość ludzkiej 
natury i przenikliwość. Niepowta
rzalna.

W czasach kiedy zaczynała ka
rierę zawodową, kobiety nie były 
częstym widokiem w tzw. „koń
skim świecie”. A jednak na przekór, 
a może mimo wszystko, wypraco
wała z czasem stabilną i niekwe
stionowaną pozycję zawodową.

Stała się jednym z najwięk
szych autorytetów, we wszystkim 
co dotyczy koni czystej krwi, oso
bą powszechnie łubianą i szano
waną. Udowodniła, że w świecie 
rozrastającego się chamstwa i po
wszechności braku kultury, można 
przetrwać nigdy tej kultury i klasy 
nie tracąc. Jej nazwisko otwiera
ło drzwi w krajach o różnej religii, 
zwyczajach i położeniu geograficznym, połączonych jedynie ho
dowlą arabów.

Wiem, bo sama tego doświadczałam przez lata.
Kiedy nikomu nie znana, młoda osoba, pojawiała się w ma

gicznym świecie hodowców, wszystko jedno gdzie, po wstępnych 
oględzinach padało pytanie skąd jest? Po udzieleniu odpowie
dzi, że z Polski, padało drugie pytanie: Do you know Izabella Za
wadzka?

Stała się jednym 
z największych autorytetów, 

we wszystkim co dotyczy koni 
czystej krwi, osobą powszechnie 

łubianą i szanowaną. Udowodniła, 
że w świecie rozrastającego się 

chamstwa i powszechności 
braku kultury, można przetrwać 

nigdy tej kultury i klasy 
nie tracąc...

I really don't know how to reminisce 
Izabella Pawelec-Zawadzka without inserting my own 
emotions into it. I don't want this text to cite fragments 
of her curriculum vitae. It is very hard to speak about 
a person, with whom you were associated with for almost 
a quarter of a century, without personal observations and 
avoiding over-pompousness. The more so, as these memo
ries are still fresh. Therefore I shall give you a collection 
of crumbs that I keep in my mind, in no particular order.

remember the moment of our first meeting. It was a hot, 
summer day, more than twenty years ago. As a fresh 
animal husbandry graduate I went to meet a person that 
I knew from her velvet voice, heard for years during the 
Polish National Arabian Horse Show at Janów Podlaski 

and the famous auction. Not for a moment did I think that 
that meeting would change my life and determine my entire 
later life. Not only the professional one. At first we spoke 
about my eventual position at the Horse Breeding Depart
ment of the Agricultural Ownership Agencies of the State 
Treasury, later about everything. I wanted to work at a stud, 
Mrs. Zawadzka tried to convince me that I could combine 
working with horses and for horses with living in the city. 
And that horses that are most attention-worthy are Arabians. 
Every subsequent day convinced me how right she was. 
After all, she spoke through her knowledge, own experienc

es, out of being familiar with human 
nature and insight. She was one of 
a kind.

When she began her profes
sional career, women were not a fre
quent sight in the „equine world". 
And yet, in spite of this - or maybe 
because of it - she worked up and 
established an unchallenged pro
fessional position.

She became one of the great
est authorities on all things Arabian, 
universally liked and respected. She 
proved that in a world of growing 
rudeness and a general lack of man
ners, one can survive without los
ing one's politeness and class. Her 
name opened the doors in coun
tries of various religions, customs 

and geographic location, brought together only by Arabian 
horse breeding.

I know, because I had experienced this for years.
When as a young person, unknown by others, I ap

peared in the magical world of breeders, regardless the 
place, after an initial inspection came a question: where are 
you from? After answering “from Poland", there was always 
a second question: Do you know Izabella Zawadzka?
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M Izabella Pawelec—Zairadzka we ivspomnieniach/reminisced

I dalej rozmowa toczyła się już sama, bez wzajemnego 
usztywniania.

W mikrokosmosie skoncentrowanym wokół koni arabskich, 
została zapamiętana na nieskończenie wielu płaszczyznach. Jako 
współzałożycielka i członek Zarządu dwóch najważniejszych 
organizacji, dedykowanych koniom arabskim - WAHO (World 
Arabian Horse Organization) - Światowej Organizacji Konia Arab
skiego i ECAHO (European Conference of Arabian Horse Organi
zations) - Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego - wpływała 
na kształt współczesnej światowej hodowli koni czystej krwi. Ini
cjatorka i wieloletnia Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni. 
Do ostatnich dni życia troszcząca się o jego przyszłość. Ale przede 
wszystkim była wielkim ambasadorem polskiej hodowli. To Ona 
otworzyła okno i wypchnęła przez nie nasze konie arabskie na 
szerokie międzynarodowe wody, budując ich markę znaną, roz
poznawaną i cenioną. Czyniła to z niespożytą energią, przy oka
zji zarażając innych. Często żartowaliśmy, że gdyby biurko Pani 
Zawadzkiej ustawić na środku ul. Marszałkowskiej to zaangażowa
łaby i zaprzęgła do roboty wszystkie przechodzące osoby. Nigdy 
też nie wyznaczała granicy między życiem prywatnym i czasem 
poświęconym zawodowi. Te dwie płaszczyzny tworzyły absolutną 
i nierozerwalną całość.

W ciągu ostatnich lat, kiedy zdrowie zaczęło szwankować 
i grozić palcem, a słabość ciała walczyła o lepsze z hartem du
cha i siłą charakteru, nadal nie „odpuszczała". Przyjeżdżała na 
przeglądy do stadnin, które, jak mówiła, były dla Niej świętem 
i na które czekała cały rok. Okutana w kocyk lub ulubione poncho, 
od pierwszego do ostatniego konia pochłonięta obrazem, scho
dziła z placu ostatnia. Podobnie jak po „wieczornych Polaków roz
mowach” kiedy bezskutecznie, przy stole naprawiała świat, czę
sto śmiejąc się do rozpuku. Poczucie humoru i dystans do siebie 
nie opuszczały jej nigdy. Pozwalały zresztą zachować równowagę 
w najpoważniejszych sytuacjach. Mawialiśmy, że im trudniejsza 
sprawa tym szerszy uśmiech Pani Izy.

Ale potrafiła też być twarda, wymagająca w stosunku do 
siebie i innych, nieustępliwa. Nie przyjmowała odmowy, zresztą 
- Pani Izie się nie odmawiało. Tym bardziej, że celem było zawsze 
dobro konia arabskiego i jego silna pozycja.

Wydawała się niezniszczalna. Nawet na kilka dni przed śmier
cią, kiedy stan zdrowia Pani Izy znacznie się pogorszył, nikomu 
nie przychodziło do głowy, że to może być koniec. Podczas 
naszej ostatniej rozmowy telefonicznej powiedziała: Aniu, już nie
długo wiosenne przeglądy, muszę wydobrzeć. Ustalcie terminy 
na trochę późniejsze, żebym mogła dojść do siebie. Przyzwycza
jeni do jej obecności i bezpieczeństwa jakie dawała, przywile
ju służenia odpowiedzią na najtrudniejsze pytania, wszyscy sku
pieni wokół koni arabskich, czujemy się trochę jak osierocone 
dzieci.

Pozostaje pamięć. W końcu i tak „Ludzie mogą należeć do 
nas tylko we wspomnieniach". ■

And from there the conversation continued on smoothly, 
without any insecurity from both sides.

In the microcosm of Arabian horses, she is remembered 
as being active on many fields. As a co-founder and mem
ber of the board of two of the most important organizations 
devoted to Arabian horses - WAHO (World Arabian Horse 
Organization) and ECAHO (European Conference of Arabi
an Horse Organisations) - through which she influenced the 
Arabian horse breeding of today, worldwide. An initiator and 
many year president of the Polish Arabian Horse Breeders 
Society. She worried about the society's future till the end 
of her days. But most importantly she was an ambassador 
of Polish breeding. It was her that opened the window and 
pushed all of our Arabian horses into the wide world, build
ing an instantly recognizable and valued brand. She did this 
with boundless energy, at the same time infecting others 
with it. We often joked that if we placed Izabella's desk in the 
middle of the city's main street she would get everyone to 
jump on the Arabian wagon that passed by. She also never 
set a boundary between her private and professional life. 
Both of these fields merged into one inseparable whole.

Over the last years, when her health began to weaken 
and the body fought against her strong character and will to 
be active, she still did not give up. She travelled to the studs 
for inspections, which - as she herself said - were a cele
bration to her and she waited for them all year round. Bound 
in a blanket or her favorite poncho, she looked each horse 
up and down intensively and was the last one to leave. Simi
larly to the late evening conversations, where she tried to fix 
the world in vain, laughing hard while doing so. A sense of 
humor and a reserve towards herself never left her. These 
traits allowed her to maintain a balance in the most serious 
situations. We often said that the harder the matter, the wider 
was Izabella's smile.

But she could also be tough, demanding of herself and 
others, uncompromising. She didn't take no for an answer 
- and you didn't say no to her anyways. Especially since it 
was always about the well-being of the Arabian horse and 
its strong position.

She appeared invincible. Even several days before her 
death, when her health had greatly deteriorated, nobody 
thought that the end was near. During our last telephone 
conversation she said: “Ania, the spring inspections are 
coming soon, I must get better. Please set the dates a bit 
later so that I would have time to progress." We were used 
to her presence and the security she gave, always receiv
ing answers to our most difficult questions. Now we feel like 
orphaned children.

Only the memories remain. But it is said that "People 
can belong to us only in memories". ■

Tmnsl.: Joanna Krawczyk
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A-1/*Taka przyjaźń to na zawsze

Jolanta Kulakoicska-Lipoicicz

Spieszmy się kochać ludzi 
- tak szybko odchodzą 

N asza przyjaźń z Izą, która trwała ponad pół wieku, 
scementowana była sprawami koni, a szczególnie 
polskimi arabami. Poznałam Izunię jako młodszą 
koleżankę Wydziału Zootechniki SGGW w latach 
pięćdziesiątych. Spotykaliśmy się w klubie jeź

dzieckim przy Torach Wyścigowych na Służewcu, gdzie naszym 
trenerem był Major Henryk Roycewicz. Był to wspaniały człowiek, 
olimpijczyk, uczestnik Powstania Warszawskiego, wielki patriota 
i wybitny trener. Obie z Izą dosiadałyśmy tego samego konia, si
wego anglo-araba o imieniu Caro. Dosiadałam go jedynie na tre
ningach. a Izunia na konkursach. Jakże ślicznie wyglądała w czer
wonym fraczku i czarnym toczku.

W 1958 r. była na naszym ślubie i weselu. Później często z roz
rzewnieniem wspominała tę uroczystość i trzymała w swoim zbio
rze pamiątek zaproszenie i kawałek mojego welonu. Oboje z moim 
mężem Zenonem mieszkaliśmy wtedy na Służewcu, gdzie często 
odwiedzała nas Iza albo my wpadaliśmy do niej na Grochowską. 
Później los rzucił i nas i Izę do USA. Jest taka fotografia, którą obie

Izabella & Andrzej Krzyształowicz, 
(drugi z lewej/secondfrom the left) 
Zenon Lipowicz

Let's make haste loving people
- they leave so quickly

ur friendship with Iza, which lasted over half 
a century, was cemented by equine matters, 
especially Polish Arabians. I got to know Iza 
as my younger colleague of the animal hus
bandry department at the Warsaw University

of Life Sciences in the 50s. We used to meet at the riding 
club of the Służewiec race track, where our trainer was Major 
Henryk Roycewicz. He was a wonderful person, an Olym
pian, participant of the Warsaw Uprising, a great patriot and 
excellent trainer. Together with Iza we rode the same horse, 
a grey Anglo-Arabian named Caro. I rode him only during 
training and Iza at competitions. She looked so beautiful in 
a red frock and black hunting-cap.

In 1958 she was present at my wedding. Later she often 
reminisced this celebration with a touch of tenderness and 
kept the invitation and a fragment of my veil in her memory 
box. At the time I lived with my husband at the Służewiec 
track, where Iza often visited us or we dropped by her place 



■ Izabella Pawelec—Zawadzka we wspomrueniach/remiitisced

bardzo lubiliśmy - 1969 rok, Oklahoma City - na pierwszym pla
nie stoi stół z trofeami wygranymi przez polskie ogiery arabskie, 
z prawej mój mąż Zenon z Samborem, który wygrał amerykań
skie Derby, w środku od lewej pani Doris Rubin koło Jerzego 
i Izy Zawadzkich. Iza była wtedy przy nadziei z synem Ryszar
dem. Z lewej strony stoję ja z Algorabem. Iza była w Nowym Yor
ku służbowo z mężem, a my z Zenonem przebywaliśmy w USA 
z janowskimi końmi, które podbiły wówczas amerykański świat 
wyścigowy koni arabskich. Są jeszcze inne fotki z naszych wizyt 
u państwa Zawadzkich w Nowym Yorku. Nasi synowie (Alik 12 lat 
i Rysio 2 latka) bawili się razem w parku w dzielnicy Flushing.

Nastały lata siedemdziesiąte. Spotykaliśmy się z Izą w Pol
sce na przeglądach stadnin i wyścigach. W roku 1974 wyjecha
liśmy z mężem i synem ponownie do USA i Iza wraz z polskimi 
hodowcami odwiedzała nas rok rocznie w stadninie Sir William 
Farm w Scottsdale w Arizonie. Było to zawsze w lutym, przy okazji 
słynnego Scottsdale Show. Były to cudowne czasy dla polskich 
koni arabskich jak i dla ich miłośników. W owym czasie określenie 
„Pure Polish” było dla araba synonimem najwyższej jakości, pięk
na, wspaniałego ruchu i łagodnego charakteru. Sir William Farm 
sąsiadowała z legendarną stadniną Lasma Arabians, gdzie odby
wały się doroczne aukcje, które bazowały na koniach importowa
nych z Polski. Były to aukcje niesamowicie spektakularne, w stylu 
„Broadway” - gdzie kupujących zabawiali znani artyści, stoły ugi
nały się od rarytasów, a padające ceny za polskie araby przypra
wiały o zawrót głowy. Po aukcjach spotykaliśmy się u nas z Izunią, 
dyrektorami Krzyształowiczem i Jaworowskim, a w latach póź
niejszych z ich następcami Markiem Trelą, Jurkiem Białobokiem 
i Władkiem Guziukiem. Iza zawsze była dobrym duchem, zarów
no wśród seniorów jak i młodych hodowców. Kochała konie i ich 
dobro było zawsze myślą przewodnią w prowadzonych przez nią 
negocjacjach i rozmowach. W czasie naszych spotkań były żarli
we dyskusje i spory, ale wszystko kończyło się toastami, którym 
czasami nie było końca. Przy spotkaniach z czołowymi hodow
cami amerykańskimi, takimi jak Dr. Eugene LaCroix, K&D Patter- 
sonowie, Dr. Skeggs, Mikę Nichols, Leon Rubin, Tom Chauncey, 
Iza była wspaniałą partnerką do wszelakich dyskusji. Była ogrom
nie łubiana i wielce respektowana.

Izunia lubiła nasz pokój gościnny, farmę w Scottsdale, nasze 
wnuki, psy i wielgachne arizońskie kaktusy „saquaro”. Lubiła przy
jeżdżać wiosną, kiedy to cała pustynia zakwitała kobiercem traw 
i kwiatów.

W 1976 r. spotkałam się z Izą na konferencji WAHO w San 
Francisco. Obie zapamiętałyśmy dobrze to spotkanie, bowiem 
26 października po zakończonych obradach spędziliśmy uroczy 
wieczór z naszym przyjacielem hr. Stefanem Zamoyskim, wielkim 
znawcą i wielbicielem koni arabskich, zamieszkałym w AngF Na
stępnego dnia dowiedziałyśmy się o jego nagłym zgonie.

Od 1983 r. zaczęłam regularnie bywać w Polsce, co dało mi 
możliwość odwiedzania Izy. Iza zawsze witała mnie na lotnisku, 
by później porwać mnie w objazd stadnin lub na wypad do opery 
lub warszawskich teatrów. Uwielbiałam te spotkania u Izy. Czę
sto odbywały się one w bardzo wąskim gronie przyjaciół-koniarzy. 

at Grochowska Street. Later fate threw us and Iza to the 
United States. There is a photograph that both of us liked 
very much: 1969, Oklahoma City - in the front is a table with 
trophies won by Polish Arabian stallions, on the right my 
husband Zenon with Sambor, winner of the American Derby, 
standing in the middle (from the left) is Doris Rubin, next to 
Jerzy and Iza Zawadzki. At the time Iza was pregnant with 
her son Ryszard. I am standing to the left with Algorab. Iza 
was in New York with her husband on business matters, 
whereas me and Zenon were in the US with Janow hors
es who in those times took the world of Arabian racing 
in America by storm. There are also other photographs 
from our visiting the Zawadzkis in New York. Our sons (Alik 
12 years and Ryszard 2 years) played together in a park in 
the Flushing district.

Then came the 70s. We met with Iza in Poland during 
breeding inspections and at the races. In 1974 our fam
ily (me, my husband and son) moved to the US and Iza 
- together with Polish breeders - visited us each year at 
Sir William Farm in Scottsdale, Arizona. It was always in Feb
ruary, during the famous Scottsdale Show. These were won
derful times for Polish Arabian horses and for their support
ers. In those times the term „Pure Polish” was a synonym for 
the highest quality, beauty, wonderful movement and gentle 
nature. Sir William Farm neighbored on the legendary Lasma 
Arabians stud, where annually held auctions offered horses 
imported from Poland. The auctions were simply spectacu
lar, in Broadway style, where the buyers were entertained by 
known artists, the buffet was stocked with rarities and the 
achieved prices for Polish arabians made people's heads 
spin. After the auctions we had get-togethers at our place 
with Iza, directors Krzysztalowicz and Jaworowski, and in lat
er years their successors - Marek Treia, Jerzy Bialobok and 
Wladyslaw Guziuk. Iza was always the good spirit of these 
meetings, both among the seniors and younger breeders. 
She loved horses and their well-being always played the 
main part in her negotiations and conversations. During 
our meetings there were often fervent discussions and dis
agreements, but everything always ended in toasts, which 
sometimes had no end. When sitting alongside such leading 
American breeders as Dr Eugene LaCroix, K. & D. Patter
son, Dr Skeggs, Mike Nichols, Leon Rubin, Tom Chauncey, 
Iza was an equal partner in all conversations. She was very 
much liked and greatly respected.

Iza loved our guest room, the farm at Scottsdale, our 
grandchildren, dogs and the enormous Arizonian Saquaro 
cactuses. She liked to visit us in the spring, when the entire 
desert blossomed with grasses and flowers.

In 1976 I met with Iza at the WAHO conference in San 
Francisco. We both remembered this meeting very well, be
cause after the finished sessions on October 26th we spent 
a charming evening with our friend, Count Stefan Zamoyski. 
He was a great expert and enthusiast of the Arabian horse
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Izabella & Algorab

1969 r„ Oklahoma: Jolanta Lipowicz, Denis Rubin, Jerzy Zawadzki, 
Izabella, Zenon Lipowicz z ogierami/witft stallions Algorab & Sambor



■ Izabella Pawelec—Zawadzka we wsfx>ninie,niach/reminisced

Czasem Iza zabierała mnie na wieś, do Warki, gdzie odwiedzały
śmy Jurka Zawadzkiego w uroczym domu położonym wśród kwit
nących drzew. Zwykle wspominaliśmy dawne lata w USA, opowia
daliśmy o swoich rodzinach i planach na przyszłość.

W czerwcu 1990 roku spotkałyśmy się z Izą w Monachium. 
Iza z mężem byli tam służbowo, a my z Zenonem wpadliśmy prze
jazdem w drodze do krajów Beneluxu. Pamiętam, że właśnie były 
moje imieniny i Iza zrobiła mi niespodziankę serwując wspaniałą 
kaczkę z jabłkami. Ach cóż to był za wieczór!

Zawsze jednak największe emocje budziły w nas pokazy koni 
arabskich w Scottsdale. Przeżywałyśmy wspólnie zwycięstwa pol
skich koni - Baska, El Paso, Wizji, Elany, a bardziej współcześnie 
Pogroma i Wieży Mocy.

Pokaźny zbiór listów, kartek 
z całego świata, gdzie Iza sędzio
wała pokazy oraz częste telefony 
pozwalały nam wiedzieć o sobie 
w zasadzie wszystko. Ostatnio po 
zgonie mojego męża, katalogując 
jego wielki księgozbiór natknęłam 
się na wiele książek z pięknymi 
dedykacjami od Izy. Iza również 
pisała i pisała pięknie. Zarówno 
fachowe artykuły jak jej prywatne 
listy zawsze tchnęły nutką roman
tyzmu.

Miałyśmy taką umowę, że jak 
ja odejdę to ona napisze o mnie 
„coś tam”. Niestety stało się ina
czej. Jeszcze 5 dni przed odej
ściem dzwoniła do mnie ze szpita
la i słabiutkim głosem przepraszała 
za ograniczenie naszych kontaktów. Obiecywała, że gdy wyzdro
wieje to odrobi wszystko z nawiązką. Opowiadała mi z radością 
o sukcesie Wieży Mocy w USA. Zawsze było w naszych rozmo
wach coś o koniach, dlatego wiem, że udział trzech wspaniałych 
klaczy: Eutony, El Dorady i Cirki w jej kondukcie pogrzebowym 
sprawił jej ogromną radość.

Przyśniłaś mi się Izuniu. Byłaś w środku cudownego janow
skiego pastwiska otoczona klaczami i źrebakami. I taka pozosta
niesz w mojej pamięci. ■ 

Przyśniłaś mi się Izuniu. 
Byłaś w środku 

cudownego janowskiego 
pastwiska otoczona klaczami 

i źrebakami. I taka pozostaniesz 
w mojej pamięci...

and lived in England. The next day we learned about his 
sudden death.

From 19831 began visiting Poland regularly, which gave 
me the chance to visit Iza more often. She always came out 
for me at the airport to later take me for a road trip to all the 
studs or an evening at the opera or to the Warsaw theatres. 
I loved those get-togethers. They often took place among 
a close-knit circle of equine enthusiasts. Sometimes Iza 
took me to the countryside, to Warka, where we visited Jerzy 
Zawadzki in a charming house situated among blooming 
trees. We usually reminisced the old times in the US, talked 
about our families and our plans for the future.

In June of 1990 we met with Iza 
in Munich. Iza was with her husband 
on business matters, whereas me and 
Zenon were passing by on our way to 
the Benelux countries. I remember it 
was my names day and Iza surprised 
me with a delicious dinner - duck with 
apples. What a wonderful evening 
that was!

But always the greatest emo
tions in us were stirred by Arabian 
horse shows at Scottsdale. Together 
we were moved by the victories of 
Polish horses - Bask, El Paso, Wizja, 
Elana and more recently - Pogrom 
and Wieża Mocy.

A huge collection of letters and 
postcards from all over the world, 
where Iza judged shows, and fre
quent phone calls allowed us to know 

almost everything about each other. Recently after the death 
of my husband I was cataloguing his great book collection 
and found many books with beautiful dedications from Iza. 
She also wrote and she did it beautifully. Both her articles 
about horses and private letters had a hint of romanticism.

We had an agreement that if I was to pass away first she 
would write “something” about me. Unfortunately the oppo
site happened. Just 5 days before her death she called me 
from the hospital and apologized in a weak voice for the de
crease in our contacts. She promised that when she would 
get better she would more than make up for it. She told me 
with great joy about the success of Wieża Mocy in the US. 
Our conversations always had something about horses in 
them, thafs why I know that the three mares: Eutona, El Do
rada and Cirka in her funeral procession made her happy.

You were in my dream, Iza. You were standing in the 
middle of a wonderful Janów pasture, surrounded by mares 
and foals. And thafs how you will stay in my memory. ■

Transi.: Joanna Krawczyk



Cały arabski świat znał Izabellę jako „twarz i głos” polskiej hodowli...
Izabella was for all who knew her, the "Face & Voice" of Poland.,.

- Scott Benjamin -
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■ Izabella Pawelec—Zawadzka we wspomnieniach/reminisced

Transformacja
— Transformation —

Deill.se 1 lecirst, Cambria. California

W
 sierpniu 1991 r. Polska znajdowała się w trak

cie transformacji od systemu totalitarnego 
do gospodarki wolnorynkowej. Akurat wte
dy po raz pierwszy przyjechałam do Polski 
i poznałam Izabellę. Rozmawiałyśmy przede 

wszystkim o koniach, ale w tym czasie każdy z niepokojem myślał 
o przyszłości Polski. Czujemy się teraz wolni w naszym kraju roz
ważała Izabella. Odżyły wszystkie tradycje patriotyczne, ale zmiana 
ustroju jest bardzo skomplikowanym procesem. Nie wszyscy są na 
nią przygotowani psychicznie, zwłaszcza ludzie starszego i śred
niego pokolenia. Nie każdy jest w stanie sprostać wymogom wol
nej konkurencji. Izabella z niepokojem myślała także o możliwości 
prywatyzacji państwowych stadnin. Słyszałam o wielu prywatnych 
stadninach, których programy hodowlane skończyły się wraz ze 
śmiercią właściciela. Tymczasem, bez względu na zawirowania 
polityczne, ważne jest zachowanie ciągłości.

Oczywiście miała rację. Niedawno dowiedziałam się od wspól
nych znajomych, że Izabella dawała sobie radę pod rządami ko
munistów, ale gdy nadeszła wolność - powitała ją tak, jakby pano
wała od zawsze. Świadczy to o Jej pragmatyzmie i zdolnościach 
przystosowawczych.

Z tamtego letniego dnia w Polsce sprzed wielu lat zapamię
tałam srebrzyste włosy Izabelli, Jej melodyjny głos i chwilę, kiedy 
odciągnęła mnie na bok, aby pokazać mi swoje ulubione klacze. 
Promieniała przy tym taką dumą i miłością, że siłą rzeczy musia- 
łam również je pokochać. ■

t was August 1991 — Poland was in the midst of a tran
sition from a totalitarian system to a democratic free 
market economy. That was my first visit to Poland, and 
that’s when I first met Izabella. We talked about horses, 
of course, but Poland’s future was very much on ev

eryone's mind. “We feel very free in our country, ” she said. 
“All these patriotic traditions — they are alive now. How
ever, this transition... is very, very difficult. Mentally, people 
are not ready for it, especially the older and middle-aged 
people. They are not prepared for the rather tough respon
sibilities which accompany the free market systems. ” She 
was concerned, too, about the possible privatization of the 
State Stud farms. “There are so many examples of private 
farms whose breeding programs ended with the death of 
the owner. All the breeding lost. That's why it's important 
to continue in spite of politics. ”

She was right, of course. A friend of hers told me re
cently, that Izabella coped under communism, but the day 
democracy arrived, she threw it off and embraced free
dom and the new order as though it had always been so. 
An adaptable and pragmatic woman.

I think about her cloud of snow-white hair, the cadence 
of her singsong voice, and the way, on that summer day in 
Poland so many years ago, she took me aside to point out 
her favorite mares, beaming with pride and love. And by 
sharing that love, I couldn’t help but love them too. ■

Tłumaczenie: Kiystyna Chmiel
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Izabella Pau ’elec-Zaivadzka ire wsponmiaiiach/reminisced

Perfekcjonistka
- Perfectionist -

04

Marek Tre la

O
d początku mojej pracy w Janowie wiele słyszałem 
o nieznanej mi wówczas Pani Izabelli Pawelec- 
-Zawadzkiej. W opowieściach Dyrektora Andrzeja 
Krzyształowicza wspominającego wyjazdy na Kon
gresy WAHO zawsze występowała niezastąpiona 
„Iza”. Opowiadał wiele o wspólnie przeżywanych przygodach, lu

dziach wówczas spotykanych, sytuacjach w których musieli sobie 
radzić w tych niełatwych dla Polaka za granicą czasach. Wreszcie 
w czasie jednej z pierwszych dla mnie aukcji janowskich dane mi 
było poznać tę postać, o której tak wiele się mówiło. Panią Izę lubili 
wszyscy i jak się sam bardzo szybko przekonałem nie sposób było 
Jej nie polubić. Niezwykła łagodność, takt, kultura wysławiania się 
powodowały, że natychmiast zawiązywało się nić porozumienia 
i odczuwało wielki szacunek dla tej niezwykłej osoby. Niebawem, 
poprzez uczestnictwo w prowadzonych przez Nią wielogodzin
nych, wieczornych spotkaniach, gdzie ustalane były wszelkie 
szczegóły organizacyjne kolejnego dnia, mogłem poznać Jej dąż
ność do doskonałości w planowaniu każdego elementu najważ
niejszej dla naszej hodowli imprezy, jaką była janowska aukcja. 
Było to bardzo ważne w tych, w dość specyficzny sposób traktują
cych porządek, czasach i pozwalało na organizacyjne ogarnięcie 
całej imprezy. Wszystko musiało być zaplanowane, wypróbowa
ne, a następnie dokładnie wykonane. Niezliczone próby dotyczyły 
tego co i jak miało się odbywać w kolejnych dniach. Zdarzały się 
wówczas również dosyć zabawne sytuacje, kiedy kilkunastu ludzi 
przenosiło wielką i ciężką budkę sędziowską wokół placu czem- 
pionatowego, co wymagało mnóstwa sił i czasu po to tylko, by 
budka stanęła w miejscu, w którym pierwotnie stała. Nie słyszałem 
jednak narzekań i wszyscy szli spać zmordowani, ale pewni tego, 
że budka stoi w najlepszym możli
wym miejscu. Nikt inny by wówczas 
tego nie dokonał bez awantury, ale 
przecież dla wszystkich wiadome 
było, że cała ta operacja służyła 
temu, aby uzyskać efekt doskonało
ści. Tego rodzaju manewry dawały 
ten efekt, że w czasie wieczornych, 
przedaukcyjnych spotkań jedynym 
w nieskończoność powtarzanym 
toastem było „Zdrowie Pani Izy”, 
a adresatka wykazywała jak najda
lej idącą tolerancję i wyrozumiałość 
dla coraz bardziej gorących głów, 
dusząc w sobie, z wdziękiem, ro
snącą irytację. Następnego dnia 
wszyscy znów gotowi byli przeno
sić cokolwiek by sobie nie zażyczy
ła wiedząc, że cel jest najwyższej 
wagi i „Pani Iza” tak czy owak wyegzekwuje wykonanie wszyst
kiego co sobie zaplanowała. Temu aksamitnemu dyktatowi pod
dawali się wszyscy poczynając od panów Krzyształowicza i Jawo
rowskiego na masztalerzach kończąc. Jakiekolwiek próby deli
katnego oporu kwitowało ...ale Panie Dyrektorze, jakie trudności?

Kiedy teraz myślę 
o Pani Izie 

to najważniejsze 
wydaje mi się to, 
że była dobrym 

człowiekiem i takim, 
z którym przestając 

człowiek sam czuł się lepszy.

rom the very beginning of my employment at 
Janów Podlaski I heard a lot about the then 

--------- unknown to me Izabella Pawelec-Zawadzka.
She was always present in Director Andrzej 
Krzysztalowicz's stories about WAHO confer

ences and travels. He told us a lot about their mutual ad
ventures, people they met and situations that they had to 
deal with in the uneasy times for Poles in that era. Finally 
during one of my first Janów auctions I was able to meet the 
person that so much has been spoken of. Everyone liked 
Izabella and I quickly discovered that it was impossible 
not to. An incredible gentleness, exceptional manners and 
a high culture caused an immediate bond and the feeling 
of respect for this unusual person. Soon, by participating 
in hour long evening meetings which regarded the orga
nizational details of the next day, I discovered her pursuit 
of perfection in planning each element of the Janów sale, 
the most important event for our breeding. It was very im
portant in these very specific times and allowed to get an 
organizational grip on the entire event. Everything had to 
be planned, tried out and later precisely realized. End
less rehearsals regarded all that was to take place in the 
coming days. There were hilarious situations when some 
dozen people moved around a large and heavy judge 
booth around the show around, which required a lot of 
strength and time only to have the booth end up where 
it initially stood. However I didn't hear any complaints 
and although everyone went to sleep tired, they were sure 
that the booth was standing in the best place it could. No

body else would've achieved this 
without a loud argument, but then 
everyone knew that it all served 
the achieving of perfection. These 
types of maneuvers resulted in 
endless toasts: “Long live Izabella" 
during evening pre-auction meet
ings and their recipient showed 
plenty of understanding and toler
ance for the more and more joyful 
attendees, trying not to show her 
growing irritation. The next day ev
eryone was again ready to move 
around whatever Izabella wished, 
knowing that the goal is of the high
est importance and Izabella would 
execute whatever she planned any
way. Everyone succumbed to this 
velvet dictate of a voice, starting 

with directors Krzysztalowicz and Jaworowski and ending 
with the grooms. Any type of gentle resistance resulted 
in “...but director, what difficulties? We must do this be
cause... " and here came a list of super important reasons. 
I still see in my mind Director Krzysztalowicz's hand wave 



■ Izabella Pawelec-Zaimdzka we wspomnieniach/reminisced

My tak musimy zrobić bo... i tu następowała lista super ważnych 
powodów. Mam ciągle w oczach gest pełnego rezygnacji mach
nięcia ręką w wykonaniu dyrektora Krzyształowicza kończący dys
kusję. Po udanej imprezie jednak rzeczy dotychczas niemożliwe 
stawały się już normą.

Z czasem moje kontakty z Panią Inspektor były coraz częstsze 
i coraz bardziej profesjonalne i mam takie wrażenie, że przyczyniła 
się bardzo do rewolucji w moim życiu zawodowym. Była to decy
zja o porzuceniu wyuczonego i ulubionego przeze mnie zawodu 
na rzecz hodowli koni i zarządzania przedsiębiorstwem rolnym. 
Pewnie nie podjąłbym się tej misji, gdyby obietnica złożona wcze
śniej Dyrektorowi nie była poparta łagodną perswazją Pani Izy 
- Panie Doktorze - Pan musi, bo... itd...

Przez lata miałem okazję z bli
ska obserwować jak wiele tej nie
zwykłej osobie zawdzięcza ho
dowla zarówno w Polsce jak i na 
świecie. Wspólne uczestnictwo 
w działalności organizacji między
narodowych dawało mi możliwość 
obserwacji wysiłków Pani Izy pono
szonych dla dobra koni arabskich 
na świecie. Była najwyższym auto
rytetem i Jej zdanie słuchane było 
przez wszystkich z uwagą i sza
cunkiem. Wszystko to, co nam się 
teraz wydaje takie naturalne i oczy
wiste, jak pokazy hodowlane koni 
arabskich, przepisy hodowlane, re
gulacje ksiąg stadnych powstawały 
przy znakomitym udziale Pani Za
wadzkiej. Dlatego nie może dziwić 
tak liczna grupa ludzi związanych 
z hodowlą koni arabskich z Polski i z zagranicy odprowadzających 
Ją w ostatnią podróż i góra wieńców przysłanych z całego świata. 
Można było odnieść wrażenie, że towarzyszące konduktowi trzy 
doskonale Jej znane i łubiane klacze arabskie zachowywały się, 
jakby wiedziały, że odszedł ktoś dla nich ważny.

Kiedy teraz myślę o Pani Izie to najważniejsze wydaje mi się 
to, że była dobrym człowiekiem i takim, z którym przestając czło
wiek sam czuł się lepszy. ■ 

Z Była najwyższym 
autorytetem i Jej zdanie 

słuchane było przez wszystkich 
z uwagą i szacunkiem.

Wszystko to, co nam się teraz 
wydaje takie naturałne 
i oczywiste, jak pokazy 

hodowłane koni arabskich, 
przepisy hodowłane, regułacje 

ksiąg stadnych powstawały 
przy znakomitym udziale 

Pani Zawadzkiej.

as a sign of resignation, which ended the discussion. How
ever after a successful event things that were impossible 
became a norm.

With time my contacts with inspector Izabella became 
more and more frequent and more and more professional 
and I have a feeling that she influenced a revolution in my 
professional life. It was about the decision of giving up my 
profession as a vet and taking up horse breeding, as well 
as managing an agricultural farm. I would probably have 
not taken up this mission if the promise made to the direc
tor was not previously supported by a gentle persuasion 
from Izabella: “Doctore, you must, because...’’.

For years I had the chance to see from up close how 
much breeding owes this person, 
both in Poland and abroad. A mu
tual participation in the activity of 
the international organizations gave 
me an opportunity to observe the 
efforts of Izabella for the well-be
ing of Arabian horses around the 
world. She was the highest author
ity and her opinion was listened to 
with great attention and respect. 
Everything that we consider ob
vious and normal today, such as 
Arabian horses shows, breeding 
regulations, stud book regulations 
- all this was created with great con
tribution from Izabella. That's why 
it was not surprising to see such 
a large amount of people associ
ated with both Polish and foreign 
Arabian horse breeding seeing her 

on her last way and a mountain of wreaths sent from all over 
the world. One could have had the impression that three 
of Izabella's beloved Arabian mares that accompanied the 
funeral behaved as though they knew that someone impor
tant to them had passed away.

When I think about Izabella today the most important 
thing that springs to mind is that she was a good person. 
A person which made you feel your best too. ■

Transi.: Joanna Krawczyk
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Pierwsza Dama
- Grand Lady —

Min Al Hussein ............................................................

zabella pozostanie w naszej pamięci z powodu swego wiel
kiego oddania koniom arabskim i wkładu w ich hodowlę za
równo w Polsce, jak za granicą. Cieszyła się powszechnym 
szacunkiem nie tylko z powodu swojej wiedzy, gdyż szła ona 
w parze z prawością i odwagą, które łączyła z taktem i dyplo

macją. Miałam to szczęście, że mogłam uważać Ją nie tylko za 
„Pierwszą damę” polskiej hodowli koni arabskich, ale i za swoją 
dobrą przyjaciółkę. Bardzo cenne są dla mnie wspomnienia z cza
sów, kiedy mogłyśmy swobodnie rozmawiać o wszystkim, gdyż 
wtedy chwilami widać było prawdziwą Izabellę spod formalnej 
maski - ciepłą, troskliwą, a przy tym głęboko ludzką. Chciałabym 
z tego miejsca oddać szczery hołd Jej pamięci, gdyż w „świecie 
arabskim” nikt Jej nie zastąpi, ale pamięć o Niej pozostanie w na
szych sercach. ■

Tłumaczenie: Krytlyna Chmiel

zabella will be remembers of course for her great 
contribution to the Arabian horse both in Poland and 
abroad. She was respected I believe by all who knew 
her for her knowledge but also for her integrity and hon
esty and her courage which was never compromised 

by her constant and innate sense of diplomacy and tact. 
However I would also like to add that I had the great good 
fortune over the years to come to feel that she was not only 
the “Grand lady" of the Polish Arabian horse world but also 
a dear friend. The times when we were able to talk about 
other things also are memories which I will always trea
sure because I felt that I had been honoured with glimpses 
of Izabella the person under the formal surface, and that 
person was a lady in every sense of the word-warm, con
siderate and full of the best qualities of humanity. I would 
like to take this opportunity to salute her memory in all sin
cerity. She is an irreplaceable part of the Arabian horse 
world but her memory lives in our hearts. ■
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Mentorka
- A Mentor -

06

C hristine Jamar

zabella była moją mentorką. Pomogła mi zrozumieć polski pro
gram hodowlany, a także nauczyła bardzo ważnej zasady: żeby 
w obcych koniach zawsze się doszukiwać dobrych stron, a na 
swoje spoglądać krytycznie. Wyjaśniła mi też, jakie znaczenie ma 
coroczna, ostra selekcja. Właściwie mogę Ją uważać za hodow

czynię mojego ogiera Extreme, który tak świetnie łączył się u mnie 
z córkami Eksterna. Kiedy przywiozłam jego matkę - Elegantkah - do 
Janowa w celu pokrycia Eukaliptusem, dowiedziałam się, że nie jest 
już dostępny do krycia obcych klaczy. Zadzwoniłam wtedy do Iza
belli, która doradziła mi użycie Ararata i tak też postąpiłam. Do dziś 
wdzięczna Jej jestem za tę sugestię.

Izabella Zawadzka zawsze pozostanie w mojej pamięci jako oso
ba o wielkiej wiedzy, inteligentna, godna zaufania, życzliwa, pozytyw
nie nastawiona, obdarzona talentami dyplomatycznymi, a przy tym 
skromna. Nie znam żadnej innej osoby posiadającej równocześnie 
tyle zalet, a i tak nie jestem pewna, czy wszystkie wymieniłam.

Ilekroć w mojej stajni rodzi się ładne źrebię, przywołuję na pa
mięć postać Izabelli i wszystkie rady, jakich mi udzielała. Jestem Jej 
za to bardzo wdzięczna. ■

zabella was a mentor for me. She helped me to un
derstand the breeding program of Polish horses. She 
also learned me something very important, that you 
have always to look at other horses outside your stable 
in a positive way and to be very critical in your own 

stable. She also learned me to select carefully every year. 
Nevertheless she is the breeder of my stallion Extreme, who 
did a superb job on my Ekstern mares. When I brought his 
mother, Elegantkah, to Janów Podlaski to be bred to Eu
kaliptus, they told us that he wasn’t available anymore for 
outside mares. I called Izabella and she advised me to use 
Ararat and so we did. I am still very grateful for this advice.

I will always remember Izabella Zawadzka as a very in
telligent, wise, knowledgeable, diplomatic, trustful, pleas
ant, strong, positive minded and humble person. I never 
met a person with so many talents in one person in my life. 
I am even not sure if I didn’t forget one.

Izabella will always be in my mind and heart. Every time 
that a pretty foal is born at my farm, I think of her and I thank 
her for all her advises she gave me in the past. ■

Tłumaczenie: Krystyna Chmiel
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I nieśmiertelni muszą odejść...
- Even immortals must pass away... -

07

Jerzy Białobok

Nie wiem dlaczego wiadomość o śmierci Pani Izy Zawadzkiej 
spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Postępująca choroba, 
niesprawność  fizyczna i częste pobyty w szpitalu powinny nas 
przygotować, aleja ciągle wierzyłem, że są to przejściowe 
kłopoty i będzie z nami na zawsze, tak jak przez ostatnie 40 lat.

Z
naliśmy się bardzo długo, przez całe moje życie zawo
dowe i pobyt w Michałowie. Nasze pierwsze spotkanie 
odbyło się podczas wiosennego przeglądu na Torze 
Wyścigowym w Warszawie. Pełniła wtedy funkcję in
spektora do spraw hodowli koni, której to była wier
na do końca swojej zawodowej pracy. Na emeryturze pracowała 

w PASB zajmując się kontaktami z powstałymi księgami stadnymi 
i WAHO.

Jako inspektor hodowli arabskiej była w swoim żywiole. Spra
wy hodowli polskich koni arabskich zarówno te codzienne jaki i te 
perspektywiczne na wiele lat zajmowały Ją bez reszty - zawsze 
były najważniejsze, do załatwienia natychmiast, bez względu na 
porę dnia lub nocy. Czasami wydawało mi się, że stanowiły naj
ważniejszą cześć Jej życia osobistego.

I don't know why the news about Izabella Zawadzka 's 
death surprised us so greatly. A progressing illness, 
physical disability and frequent stays at the hospital 
should have prepared us, but I still believed that they 
are temporary problems and that she would stay with us 
forever, just like during the last 40 years.

W
e knew each other very long, through 
my entire professional life and tenure 
at Michalow. Our first meeting took 
place during the spring inspection at 
the racetrack in Warsaw. At the time she 

served as a horse breeding inspector, a position which she 
remained loyal to until the end of her professional career. 
After retiring she worked at the PASB (Polish Arabian Stud 
Book), taking care of contacts between other stud books 
and WAHO.

As an Arabian horse inspector, she was in her element. 
Matters regarding Polish Arabian horse breeding, both the 
everyday ones and those set far in the future, absorbed her 
completely - they were always the most important, to be



W czasach głębokiego socjalizmu, kiedy byliśmy za „żelazną 
kurtyną” Pani Iza z uporem godnym lepszej sprawy organizowa
ła pierwsze wyjazdy naszych koni do Europy - Paryża i Aachen 
- abyśmy mogli się porównywać z innymi, ocenić poziom polskiej 
hodowli. Te porównania od samego początku wypadały dla nas 
bardzo korzystnie i tak jest do dzisiaj - polskie araby mają od 
wielu lat pozycję lidera w czempionatach i sprzedaży aukcyjnej, 
w czym jest bardzo wiele pracy włożonej przez Panią Izę w latach 
70-tych i 80-tych zeszłego wieku. Kiedy już nie mogła uczestni
czyć z nami na pokazach, oglądała je w internecie i pierwsze gra
tulacje były zawsze od Niej.

Bardzo dbała i tworzyła wizerunek polskiej hodowli arabskiej 
w świecie, jako coś trwałego, mocnego, będącego efektem wielo
letniej planowanej pracy hodowlanej.

Jako współpracownik była osobą bardzo miłą, ciepłą, ser
deczną, szukającą w drugiej osobie cech pozytywnych i dobrych. 
Przez lata pracy i kontaktów międzynarodowych zdobyła bardzo 
dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą się bardzo chętnie 
dzieliła.

Była zwolennikiem teorii i należała do grona założycieli euro
pejskiej federacji ECAHO, której celem było łączenie krajów Euro
py poprzez stworzenie przepisów 
i zasad organizacji pokazów koni 
arabskich. Po wielu latach ECAHO 
istnieje nadal, Polska jest jego wio
dącym członkiem dla dobra i roz
woju hodowli.

Wspólnie z nami tworzyła 
PZHKA, będąc później jego wielo
letnim Prezesem, starając się wy
pracować dobry model współpra
cy stadnin państwowych i hodow
ców prywatnych. Była niestrudzona 
w działaniach, aby lepiej promo
wać polską myśl hodowlaną za
łożyła czasopismo „Araby”, gdzie 
pełniła funkcję redaktora i kreatora 
życia arabskiego w Polsce.

Szczególnie cenne były dla 
mnie rozmowy w ostatnich latach, 
kiedy patrzyła na zmieniający się świat: hodowców, koni arab
skich, decydentów - z perspektywy oddalenia, dystansu, ale cią
gle powtarzała, że musimy przetrwać, istnieć i rozwijać się dalej, 
bo hodowla polskich koni arabskich jest wartością najwyższą 
i warto jej poświęcić życie - tak jak Ona zrobiła to ze swoim. ■ 

Bardzo dbała 
i tworzyła wizerunek 

polskiej hodowli arabskiej 
w świecie, jako coś trwałego, 
mocnego, będącego efektem 

wieloletniej planowanej 
pracy hodowlanej.

done now, regardless of the time of day or night. Sometimes 
I felt as though they were the most important part of her per
sonal life as well.

During the socialism period, when our country was be
hind “the iron curtain”, Izabella put a lot of effort in orga
nizing the first trips for our horses to Europe - Paris and 
Aachen - so that we could compare ourselves to others and 
evaluate the quality of Polish breeding. These comparisons 
were very favorable for us from the very beginning and they 
remain so till this day - Polish Arabians have for years been 
considered the leaders at championships and auctions, 
thanks to a lot of work from Izabella during the 70s and 80s 
of the past century. When she could no longer participate 
with us at the shows, she watched them through the internet 
and the first congratulations were always from her.

She cared deeply about the image of Polish Arabian 
horse breeding abroad and worked hard to create how it is 
perceived today -as a result of a strict selection and many 
years of planned breeding work.

As a co-worker she was very warm, pleasant and cor
dial, searching for positive traits in the other person. During 

her many years of working and inter
national contacts she gained a lot of 
theoretical and practical knowledge, 
which she always happily shared.

She was an enthusiast of theory 
and belonged to the founding group 
of ECAHO, whose aim was to unite 
European countries by establishing 
rules and regulations for organizing 
Arabian horse shows. After many 
years ECAHO still exists and Po
land is its leading member in terms 
of the well-being and development 
of breeding.

Together with us she formed the 
Polish Arabian Horse Breeders So
ciety (PAHBS), being later its many 
year president, trying to work out 
a good model of cooperation be

tween the state studs and private breeders. She was tireless 
in her actions. To better promote the Polish breeding con
cept she founded the “Araby” magazine, where she served 
as editor-in-chief and the creator of Arabian life in Poland.

Especially valuable to me where our conversations in 
the last years, when she looked at the changing world: of 
breeders, Arabian horses, decision-making officials, but she 
always said that we must survive, exist and keep on going, 
because Arabian horse breeding is the highest value and it 
is worth devoting your life to it - like she did with hers. ■

Transl.: Joanna Krawczyk
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Iornasz Skotnicki

Przyjaciółka młodych 08

Gdy w latach siedemdziesiątych wchodziłem w świat hodowli 
koni arabskich, Izabella Pawelec -Zawadzka przeszła właśnie 
z działu eksportu koni w Centrali Animex na stanowisko inspek
tora stadnin koni czystej krwi w Ministerstwie Rolnictwa.

When I entered the world of Arabian horse breeding 
in the 70s, Izabella Pawelec-Zawadzka just switched job 
positions from the horse export department ofAnimex 
to Arabian stud inspector in the Ministry of Agriculture.

Z
 dużym taktem zajęta stanowisko nadzorujące i koor
dynujące pracę dwóch stadnin - Janowa i Michałowa, 
kierowanych przez dużo od niej starszych, zasłużo
nych hodowców jakimi byli dyr. Andrzej Krzyształowicz 
i dyr. Ignacy Jaworowski. Skutkiem tego iż obaj przed

wojenni gentelmani odnosili się do niej z szacunkiem należnym 
może nie bezpośredniemu zwierzchnikowi, ale raczej damie, w tym 
koniarskim światku Iza została „pierwszą damą polskiej hodowli”.

Tytuł ten nosiła z wielką gracją i właściwym sobie humorem 
przez następnych 40 lat.

Izabella potrafiła też nawiązać żywy i serdeczny kontakt z na
stępnym, młodszym pokoleniem hodowców, Władkiem i Andrze
jem Guziukami, Urszulą Laufersweiler-Białobok, Markiem Trelą, 
Jerzym Białobokiem i niżej podpisanym. Była naszym przyjacie
lem i jednocześnie pomostem między, czasem zachowawczą tra
dycją starszych hodowców, a ambicjami i nowatorskimi pomysła
mi młodych. Była gorącym zwolennikiem wprowadzenia w Polsce 
pokazów koni arabskich, rozumiała nowoczesne metody marke-
tingu i promocji, doceniała wagę kontaktów międzynarodowych. 
Była w tych kontaktach nieoceniona ze względu na wielką osobi
stą kulturę, łatwość nawiązywania stosunków i znajomość języków. 
Jej wiedza na temat koni arabskich, obiektywność ich oceny 
i wartości hodowlanej pozwoliła stać się cenionym sędzią między-
narodowym, a później redaktorem naczelnym kwartalnika „Araby”.

Tej kultowej w świecie arabskim postaci brakować będzie nie 
tylko jako arbitra w ringu międzynarodowych pokazów, ale i w ży
ciu licznych przyjaciół - „koniasg na całym świecie. ■

S
he took up the post of acting as supervisor and 
coordinator of the work of two studs, Janów 
Podlaski and Michałow, with great tact. After all, 
both of them were managed by much older than 
her, very experienced breeders in the shape 

of Director Andrzej Krzyształowicz and Director Ignacy Ja
worowski. Because both of these pre-war gentlemen treated 
her with a respect that was perhaps due not a direct supe
rior, but a lady, she became known in the equine world as 
“the first lady of Polish breeding”.

She bore this title gracefully and with a sense of humor 
for the next 40 years.

Izabella also knew how to form a natural and cordial 
connection with the next, younger generation of breed
ers, Wtadyslaw and Andrzej Guziuk, Urszula Laufersweiler- 
-Bialobok, Marek Treia, Jerzy Bialobok and yours truly. She 
was our friend and at the same time a bridge between the 
conservative tradition of the older breeders and the ambi-
tions and innovative ideas of the young. She was an avid 
supporter of introducing Arabian horse shows to Poland, un
derstood the modern methods of marketing and promotion 
and recognized the value of international connections. She 
was invaluable in regard to these connections due to her
incredible manners, ease of forming friendships and knowl-

I Tomasz Skotnicki, Izabella & Zenon Lipowicz missed not only as a judge on international arenas, but in 
the lives of many equine-loving friends all over the world. ■

Transi.: Joanna Krawczyk

edge of languages. Her knowledge on the Arabian horse, 
an objective way of evaluating their conformation and breed
ing value allowed her to become an acknowledged interna
tional judge and later editor in chief of “Araby" quarterly.

This iconic person in the world of Arabian horses will be
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Doceniać piękno, umieć znaleźć 
w innych to, co w nich najlepsze

- 7ó appreciate beauty, to find the best in others -

Scott Benjamin

• ■ ' f
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■ Izabelin Pawelec—Zawadzka we wspomnieniach/reminisced

Śmiać się dużo i często. Zdobywać szacunek ludzi inteligentnych 
i uwielbienie dzieci. Zasłużyć na uznanie w oczach uczciwych 
krytyków i znieść nielojalność  fałszywych przyjaciół. Doceniać 
piękno, umieć znaleźć w innych to, co w nich najlepsze. Opusz
czać ten świat ze świadomością, że uczyniło się go choć trochę 
lepszym, bez względu na to, czy przyczyniło się do tego jedno 
wyleczone dziecko, grządka zasadzona w ogrodzie, polepszenie 
czyichś warunków bytu, czy to, że choć jedno życie dzięki nam 
stało się łatwiejsze. To właśnie oznacza, że odnieśliśmy sukces. 
- Ralph Waldo Emerson.

ubię ten cytat z Emersona - pisarza i filozofa - gdyż 
świadczy on o jego wielkim doświadczeniu życiowym. 
Kiedy wczesnym rankiem dowiedziałem się o śmierci 
Izabelli Pawelec-Zawadzkiej - jako pierwsze przyszły 

______ mi na myśl te słowa. Próbowałem wtedy zdać sobie 
sprawę, jak dalece niepowetowaną stratą może być odejście tak 
nietuzinkowej osoby, przez ostatnie kilkadziesiąt lat bez reszty od
danej sprawie promocji konia arabskiego.

Na pewno znalazłoby się wielu bardziej ode mnie uprawnio
nych do zabierania głosu na temat Pani Izabelli. Niejeden znał 
Ją dłużej, bliżej z Nią współpracował czy zajmował równie odpo
wiedzialne stanowisko. Nie ujmując niczego relacjom tych osób, 
niewątpliwie pozostających pod wpływem tej niezwykłej Kobiety, 
chciałbym zaprezentować swój punkt widzenia jako człowieka 
z zewnątrz, obcokrajowca, którego Polska przyjęła jak swego. To, 
że mogłem przez ostatnie ćwierć 
wieku czuć się w Polsce jak „czło
nek rodziny", zawdzięczam przede 
wszystkim mocnemu wsparciu mo
ralnemu, jakie otrzymałem od Iza
belli.

Ledwo zacząłem interesować 
się końmi, jeszcze pod koniec lat 
70-tych, a już wiedziałem o istnie
niu „Pierwszej Damy polskiej ho
dowli". Poznałem Ją osobiście la
tem 1991, w gorących dniach Pol
skiego Narodowego Pokazu Koni 
Arabskich i Aukcji „Polish Prestige” 
w Janowie Podlaskim. Podobnie 
jak wiele osób, które miały sposob
ność zetknąć się z Izabellą w cza
sie tej corocznej „wędrówki ludów", 
początkowo czułem się onieśmie
lony. Imponowała mi Jej wiedza o koniach arabskich ze stadnin 
państwowych, tyleż encyklopedyczna, co nacechowana c^obi- 
stym zaangażowaniem, co wyrażało się w Jej komentarzach do 
aukcji i pokazu. Nie życzyłem sobie niczego więcej, niż tego, aby 
kiedyś posiąść podobną wiedzę o tej rasie i umieć przekazać ją 
reszcie świata w taki sposób, jak to czyniła Izabella. Jeszcze więk
szy podziw poczułem po lekturze komentarzy Jej autorstwa do ka
talogów aukcyjnych, na temat konia arabskiego w Polsce wczoraj 

Dziękujemy Ci Izabello 
za dawanie nam przykładu 

jak można zdziałać coś
dobrego dla świata. 

Spoczywaj w spokoju, 
ze świadomością, że Twoje życie 

ubogaciło świat 
i dodało mu uroku.

To laugh often and much; To win the respect 
of intelligent people and the affection of children; 
To earn the appreciation of honest critics and endure 
the betrayal offalse friends; To appreciate beauty, 
to find the best in others; To leave the world a bit better, 
whether by a healthy child, a garden patch, or 
a redeemed social condition; To know even one life 
has breathed easier because you have lived.
This is to have succeeded.
— Ralph Waldo Emerson

have always loved this quote by Emerson, a philoso
pher and writer whose reflections on life pulsate with 
the full spectrum of experience. When the message 
came through in the early hours of the morning of 
the passing of Izabella Pawelec-Zawadzka, it was 

his words that echoed repeatedly through my mind as 
I grasped to comprehend the ovenwhelming loss of this ex
traordinary human being whose passionate dedication to 
the Arabian horse has impacted so much and so many over 
the course of the last seven decades.

There are many others who are certainly more qualified 
to expound on the life of Izabella Pawelec-Zawadzka: oth
ers who knew her longer, other who worked more closely 
with her, others who shared responsibilities with her in im
portant governing positions within our industry. While tak

ing away nothing from their stories 
and the lasting influence she had on 
each of their lives, I can only share 
my experience with this remarkable 
woman, the perspective of an out
sider on the inside of Poland, a privi
lege I have immeasurably and rever
entially enjoyed over the last quarter 
century. That privilege of being an 
essential “part of the family" in Po
land has always been, from the very 
beginning, a direct result of the un
wavering support and enthusiastic 
affirmation of Izabella.

Having known of the “First 
Lady of the Polish Arabian Horse" 
since my earliest involvement with 
horses in the late 1970's, I can re
call meeting her for the first time in 

the summer of 1991, during the busy days of activities of 
the Polish National Show & the Polish Prestige Auction at 
Janow Podlaski. Like so many who had their first encounter 
with Izabella at this annual international pilgrimage, I was 
in awe of her from afar, captivated by her commandingly 
knowledgeable yet engagingly intimate commentary on the 
horses from the State Studs in both the auction and the 
National Show. She was a wellspring of facts and insights, 



i dziś, nie tylko aktualnych, lecz i archiwalnych, które sobie spro
wadziłem, kiedy już pogrążyłem się bez reszty w zgłębianie tema
tu polskich koni arabskich.

Tamtego lata, podczas Narodowego Pokazu, byłem oczaro
wany nie tylko wiedzą fachową Izabelli, lecz także Jej wdziękiem 
osobistym, opanowaniem, życzliwością i empatią. Przede wszyst
kim jednak rzucał się w oczy Jej optymizm i pozytywne myślenie 
na każdy temat. W każdym koniu i w każdym człowieku próbo
wała doszukać się zalet. Potrafiła dostrzec w ludziach ich mocne 
strony, zachęcając do rozwijania swoich talentów. Jej obecność 
ożywiała każdy przegląd hodowlany, a choć w ciągu wielu lat pra
cy oceniała kilka pokoleń arabów - zawsze potrafiła wskazać naj
lepsze cechy każdego z nich. Uwielbiałem chwile, kiedy podnosiła 
się z wyznaczonego dla Niej honorowego miejsca, aby poklepać 
swojego ulubionego konia, tym samym uświadamiając nam, jak 
ważne są one nie tylko dla Niej, ale i dla nas, i dla swojej rasy.

Poglądy Izabelli na hodowlę koni arabskich, nie tylko w Pol
sce, ale i na świecie, były wyważone, bazujące na dobrej zna
jomości historii, równie jak na wymogach współczesności i wy
zwaniach, jakie niesie przyszłość. Miała zaszczyt współpracować 
z dwoma najlepszymi hodowcami, jakich znal współczesny świat 
arabski - Dyrektorem stadniny w Janowie - Andrzejem Krzyszta- 
łowiczem i w Michałowie - Ignacym Jaworowskim. Współpraca 
z tymi panami umocniła Jej miłość do koni arabskich, a zarazem 
wyrobiła zdrowy pogląd na historię, zdolność krytycznej oceny 
i podejmowania stanowczych decyzji - niezbędną dla wszystkich 
hodowców koni. Dzięki wrodzone
mu optymizmowi Izabella umiała 
wypracować kompromis między 
tymi dwoma filarami polskiej ho
dowli - błyskotliwymi, lecz nieraz 
rywalizującymi ze sobą dżentelme
nami. Temu między innymi należy 
zawdzięczać sukcesy polskich koni 
arabskich w ciągu ostatnich kilku
dziesięciu lat.

Izabella brała czynny udział 
we wszystkich ważniejszych wy
darzeniach hodowlanych w Polsce 
w przeciągu ostatnich 50 lat, włą
czając w to coroczną aukcję koni 
arabskich, Polski Pokaz Narodowy, 
przeglądy stadnin państwowych 
i rekordową aukcję Polish Ovation 
w Scottsdale. Pełniła funkcję dele
gata Polski w WAHO i ECAHO od momentu powstania tych or
ganizacji, ukierunkowujących i zarządzających światową hodowlą 
koni czystej krwi. Jak najbardziej zasłużenie objęła też stanowisko 
pierwszego prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni Arab
skich, współuczestnicząc w jego tworzeniu i w koordynacji działań 
stadnin państwowych i hodowców prywatnych w Polsce.

Cały arabski świat znał Izabellę jako „twarz i głos” polskiej 
hodowli, a przy tym niestrudzonego rzecznika interesów pol- 

Cały arabski świat 
znał Izabellę jako „twarz i głos” 

połskiej hodowli, a przy tym 
niestrudzonego rzecznika 
interesów polskich koni 
czystej krwi. Mnie też 

trudno byłoby wyobrazić sobie 
jakąkolwiek inną osobę 

na tym miejscu.

and I wanted nothing more than to know the Arabian horse 
as well as she did, and to hone my ability to share that un
derstanding with the rest of the world in a compelling way. 
I was in greater awe of her depth and breadth of knowledge 
of the Arabian horse after reading her written commentary 
of Polish Arabian horses past and present in the auction 
catalogues, not only the most recent but all those supplied 
to me from auctions past over the previous two months as 
I immersed myself with total abandon into the study of all 
things Poland and her beloved Arabian horse.

Upon meeting her for the first time during the National 
Show that same summer, I was spellbound by her graceful 
composure, her kindness and compassion, and most over
whelmingly, by her indomitable optimism. She absolutely 
emanated positivity from every cell in her body, always 
seeming to find the best in every horse and every person 
she met. She had a knack for identifying strengths and tal
ents in people, and for enthusiastically encouraging those 
she cared about to chart their own individual success in life 
in unconventional ways. Izabella was the sunshine at each 
and every breeding inspection in Poland for all her years of 
service, never missing an opportunity to point out the best 
attributes of the generations of horses she had the privilege 
to know. I particularly loved those moments when she left 
her seat of honour at an inspection to pat a beloved horse, 
reminding us all just how incredibly special these horses 

were to her, and to all of us, not to 
mention the Arabian breed all over 
the world.

Izabella's perspective on the 
Arabian horse, not only in Poland, 
but throughout the world was com
prehensive and objective, perfectly 
balancing a firm grasp of history 
with the necessities of today and 
the challenges of the future. She 
had the privilege to work with two of 
the finest horsemen and breeders 
the Arabian world has ever known: 
the late Directors Andrzej Krzysz- 
talowicz from Janow Podlaski and 
Ignacy Jaworowski from Michalow. 
From these men she gained her ap
preciation of the Arabian horse as 
well as her sense of history, how 

to critically evaluate breeding stock and how to make the 
tough decisions required of all horse breeders. She was 
the perfect optimistic and effectively communicative bal
ance to these brilliant, yet oftentimes challenging men. The 
entire success of Polish Arabian breeding over the last sev
en decades is a direct result of the successful cooperation 
and unrelenting dedication of these three cornerstones and 
champions of the Arabian horse.
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skich koni czystej krwi. Mnie też trudno byłoby wyobrazić sobie 
jakąkolwiek inną osobę na tym miejscu. W tej roli Izabella reali
zowała się nadzwyczajnie, wykorzystując swoje wrodzone zdol
ności i niespożyte siły, biorące się nie wiadomo skąd. Inspirowała 
nas wszystkich - miłośników i koordynatorów hodowli arabów na 
całym święcie. W pełni więc zasługiwała na przyznany Jej przez 
Amerykański Związek Hodowców Koni Arabskich tytuł Ambasa
dora tej hodowli, wręczony podczas Pucharu Hodowców w Las 
Vegas za Jej olbrzymie zaangażowanie i osiągnięcia.

Trudno mi dziś wyobrazić sobie świat bez Izabelli i napa
wa mnie to takim samym smutkiem, jak wcześniejsze odejście 
A. Krzyształowicza i I. Jaworowskiego. Wraz z Nią skończyła się 
pewna epoka w polskiej hodowli, wyznaczona przez okres powo
jenny. Brakuje mi Jej głosu, uśmiechu, spokojnej pewności siebie 
i niezmiennego optymizmu, który podtrzymywał nas wszystkich 
na duchu. Wydaje mi się, że podświadomie będę Jej szukał pod
czas sierpniowych „Dni Arabskich”, na wiosennych i jesiennych 
przeglądach i innych wydarzeniach w Polsce i na świecie, których 
była filarem. Mam jednak nadzieję, ze duch Izabelli będzie żył 
w każdym ukochanym przez Nią koniu arabskim i w nas wszyst
kich, którzy mieliśmy zaszczyt znać Ją i towarzyszyć Jej w róż
nych okresach życia. Doczesna podróż Izabelli dobiegła końca, 
ale teraz my przejęliśmy odpowiedzialność za lepszą przyszłość 
koni arabskich.

Dziękujemy Ci Izabello za dawanie nam przykładu jak można 
zdziałać coś dobrego dla świata. Spoczywaj w spokoju, ze świa
domością, że Twoje życie ubogaciło świat i dodało mu uroku. Na
sza miłość, wdzięczność i uznanie dla Ciebie nie mają końca... ■

Tłumaczenie: Krystyna Chmiel

Izabella was directly involved in so many of the transfor
mative activities in Poland of the last five decades, includ
ing the annual Polish auction, the Polish National Show, the 
annual visits to the State Studs and the record-setting Pol
ish Ovation sale in Scottsdale. She served as the Polish 
delegate and on the executive committees of both WAHO 
and ECAHO from inception, integrally involved in both or
ganizations that have defined, altered and guided Arabian 
horse activity around the world over the last half century. 
She was also, most appropriately, the very first president of 
the Polish Arabian Breeders Society, an organization she 
helped found, and one that has most effectively brought 
together the efforts of the State Studs and the private breed
ing programs of Poland.

Izabella was for all who knew her, the “Face & Voice" 
of Poland, tirelessly advocating for the Polish Arabian horse 
in all her responsibilities. I cannot imagine another person 
more perfectly suited to the role of spokesperson and 
PR campaign manager for Poland and the Arabian horse. 
It was in this role that Izabella most impeccably realized 
her innate talents and seemingly endless wellspring of 
strengths. She was an inspiration to all of us who love and 
steward the Arabian horse all around the world, and for 
this, was most fittingly awarded the Ambassador Award 
by the AHBA at the Arabian Breeders World Cup in Las Ve
gas for her lifetime of selfless commitment and consider
able achievement.

Imagining a world without Izabella fills me with great 
sadness, as did the losses of both Krzysztalowicz and Ja- 
worowski before her. Her passing marks the end of an era 
in Poland, the final pillar from the definitive post-war era of 
Polish breeding to leave us. I miss her laugh, her smile, 
her quiet confidence and her reassuring optimism. I think 
a part of me will always look for her each August under the 
marquee, at the spring and autumn breeding inspections, 
at the events in Poland and around the world that have re
lied on her presence and perspective for so many years. 
Reassuringly, I know that I will find her each time I look, 
for the spirit of Izabella indisputably lives on in the Arabian 
horse that she so deeply loved, and in each and every one 
of us who had the honour and privilege to know her and 
share in this life with her. It is the end of a great journey 
for Izabella, but just the beginning of a responsibility we all 
now share, a responsibility to ensure her perspective and 
positivity thrive on, ensuring a better and brighter future for 
the Arabian horse.

Thank you, Izabella, for inspiring us all through example 
and for giving the best of yourself to the world without res
ervation. Rest assured, that the world is an infinitely richer 
and more wonderful place because you have lived. Our ap
preciation, our gratitude and our love for you is boundless 
and unending... ■
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ShlJ'lev Hatts. I lalsdon Ai abians

Przyjaciółki
- Friends -

Jak każdy z nas, mam wiele miłych wspomnień związanych 
z Izabellą Zawadzką, ale to wydaje mi się wyjątkowe.

akiś czas temu Izabella odwiedziła Halsdon po raz pierw
szy w życiu. Wiedziała oczywiście, że wybitna polska klacz 
Pilarka znalazła tu stały i bezpieczny dom. Zapamiętałam 
ich spotkanie, gdyż Izabella zawsze wyróżniała Pilarkę, 
nic więc dziwnego, że była bardzo przejęta, kiedy mia

ła znów zobaczyć legendarną, mleczno- siwą klacz. Pilarka na Jej 
widok zapomniała o dobrych manierach i zaczęła trącać Izabellę 
nosem licząc, że dostanie od Niej jakiś przysmak. Izabella - wiel
ka polska dama - roześmiała się i powitała drugą wielką damę 
z Polski z taką radością, że dla mnie do dziś pozostało to najbar
dziej wzruszającym przeżyciem, jakie kiedykolwiek miałam. ■

Tłumaczenie.: Krystyna Chmiel

Like everybody, I have many fond memories of Izabella 
Zawadzka but there is one which is outstanding for me.

zabella visited Halsdon for the first time some years 
ago and, of course, she knew that the great Polish 
mare, Pilarka, had found a permanent and seure home 
with us.

I saved the meeting with Izabella's beloved Pilarka 
until last and when she stood next to the legendary white 
mare she was overwhelmed with emotion. Pilarka forgot 
her good manners and started to nudge and push Isabella, 
hoping to find some treats, and Izabella, a great Polish lady, 
just laughed and regarded the other great Polish lady with 
such joy that I found it one of the most moving experiences 
of my life. ■

Pilarka

I

f
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Katrina „Kina ” Murray

ani Izabella Pawelec-Zawadzka cieszyła się miłością 
i szacunkiem wielu osób, reprezentujących różne 
środowiska i narodowości. Nic nie jest w stanie za
pełnić pustki po Jej odejściu, ale w naszych sercach 
na zawsze pozostanie wspomnienie po Niej. Jestem 

wdzięczna losowi, że dał mi szansę poznania tak niezwykłej oso
by, która wszystko, czego się dotknęła potrafiła zamieniać w złoto. 
Cechowała się zarówno nieskazitelną elegancją w stroju i sposo
bie bycia, jak pogodą ducha i promiennym uśmiechem, z którym 
stawiała czoła swoim problemom, nie tylko zdrowotnym.

Odejście Izabelli bardzo mnie zasmuciło, ale staram się przy
woływać tylko pozytywne wspomnienia z czasów, kiedy miałam 
szczęście przyjaźnić się z tą wspaniałą kobietą. Izabella przez te 
wszystkie lata odnosiła się do mnie bardzo serdecznie, gościła

M
rs. Izabella Pawelec-Zawadzka was much 
loved and deeply respected on so many 
levels, by so many people from so many 
countries. Truly, her passing leaves a gap 
that can never be filled, but her legacy will 

live on forever in our hearts. Personally, I am so very grateful 
that I had the chance to know such a remarkable and intel
ligent lady, who had the rare gift of always being positive 
in everything she did. Always impeccably elegant in both 
dress and manner, and regardless of the many challenges 
and difficulties she faced with her health, her warm smile 
and generous personality always shone through.

Although deeply saddened by her passing, I will always 
have the happiest memories of the many years I was lucky
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mnie w swoim uroczym mieszkaniu i towarzyszyła mi podczas 
zwiedzania polskich stadnin po roku 1989. Obie byłyśmy mi
łośniczkami kotów i przy każdym spotkaniu wymieniałyśmy 
drobne upominki. Do dziś bardzo 
cenię podarunki od Niej, gdyż wi- W W 
dać, że wybierała je bardzo pie
czołowicie, specjalnie dla mnie. 
Wielokrotnie prowadziłyśmy długie 
rozmowy, z których wiele się na
uczyłam, nie tylko na temat hodowli 
koni arabskich, lecz także tego, jak 
żyć pełnią życia, godząc uczciwość 
z odwagą, a prawość z elegancją.

Szczególnie mile wspominam 
wizytę Izabelli w Londynie, z okazji 
posiedzenia Komitetu Wykonaw
czego WAHO. Izabelli udało się 
przedłużyć swój pobyt o dwa dni, 
które spędziłyśmy razem. We dwie 
zwiedziłyśmy Tower of London, 
obejrzałyśmy kolekcję Klejnotów 
Koronnych, odbyłyśmy przejażdżkę po Londynie otwartym 
autobusem, a na lunch zatrzymałyśmy się w Hyde Parku. 
Miałyśmy szczęście, że akurat w tym czasie przedefilowali ko-

Nie zapomnę 
nigdy szczęśliwej, 

uśmiechniętej 
twarzy Izabelli. 

Spoczywaj w pokoju, 
droga Przyjaciółko!

ło nas konni gwardziści królewscy, 
na swoich wypielęgnowanych, ka- 
rych wierzchowcach. Sprawiło to 
nam wielką radość, zresztą każda 
chwila tego słonecznego dnia była 
jakby ucieczką od szarej codzien
ności. Nie zapomnę nigdy szczęśli
wej, uśmiechniętej twarzy Izabelli. 
Spoczywaj w pokoju, droga Przy
jaciółko! ■

Tłumaczenie: Krystyna Chmiel 

enough to know Izabella and feel fortunate that she was 
such a dear and much loved friend for so long. Izabella was 
so very kind to me over the years, hosting me at her love

ly apartment and taking me to the 
stud farms on my many visits to Po
land, since 1989. We shared a love 
of cats and always exchanged 
small gifts, all of which she chose 
for me with such careful thought, 
they are among my most trea
sured possessions. We had many 
chances for long and always inter
esting talks together, and I learned 
so much from her on many levels, 
not just about Arabian horses, but 
about how to live one's life well and 
to the full, with honesty, integrity, el
egance and bravery.

One particular memory stands 
out among many, from some years 
ago when Izabella was in London 

for a WAHO Executive Committee meeting and was able to 
stay for a couple of extra days. We went together, just the 
two of us, to the Tower of London to see the Crown Jew

els and we toured around London, 
sightseeing from an open-topped 
bus and stopping in Hyde Park to 
eat sandwiches for our lunch. To 
Izabella's delight we even saw, by 
chance, the famous Household 
Cavalry Mounted Regiment ride 
past us in full ceremonial uniform 
on their shining black horses. Every 
minute of that sunny day was enjoy
able, it was like a holiday from the 
real world just for those few hours 
and we had such fun together, I will 
always remember her happy smil
ing face from that occasion. Rest In 
Peace, dear friend. ■
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Judith Forbis
\nsata Vabian Stud & Ansata Publications. Mena, Arkansas USA

oznalam Izabellę Zawadzką w czasie Czempionatu 
Świata w Paryżu 1983. Sędziowała wtedy og. Ansata 
Halim Shah, który uzyskał tytuł Młodzieżowego Wice- 
czempiona. Zapamiętałam ten pokaz dobrze, gdyż po 
prezentacji wstąpiłam do sektora polskich hodowców, 

gdzie spotkałam uśmiechniętą Izabellę, czarującego dyrektora Ja
worowskiego i innych pracowników polskich stadnin. Po kilku ko
lejkach wódki zdążyliśmy się dobrze poznać. Byli dla mnie bardzo 
mili, ale miałam świadomość, pod jaką musieli znajdować się pre
sją - na pewno komunistyczne władze wywierały na nich nacisk, 
aby polskie konie „wykazały się” na ringu.

Drogi Izabelli i moje często się przecinały - spotykałyśmy się na 
pokazach. Obie interesowałyśmy się zarówno historią hodowli koni 
arabskich w naszych krajach, jak naszymi programami hodowlany
mi i związanymi z tym kombinacjami genetycznymi. Izabella chciała 
koniecznie przeczytać Rękopis Abbas Paszy, który przetłumaczy
łyśmy razem z Gulsun Sherif. Podarowałam jej więc egzemplarz, 
żartobliwie przestrzegając, żeby nie upuściła go sobie na nogi, 
bo jest ciężki (dosłownie i w przenośni). Nasza rozmowa zeszła 
też na rękopis Emira Rzewuskiego, gdyż dzięki Jej zabiegom jego 
fragmenty ukazały się drukiem. Zafascynował mnie zarówno tekst, 
jak ilustracje i tak zaczęła się nasza współpraca.

W 2006 r. Izabella brała udział w konferencji WAHO w Damasz
ku. Przywiozła ze sobą broszurę zawierającą omówienie rękopisu 
Rzewuskiego. Liczyła, że znajdzie sponsora na tłumaczenie wszyst
kich trzech tomów na angielski lub 
inny język i publikację ich wraz z re
printem oryginału. Jednak ani pod
czas tej konferencji, ani w później
szych latach, nie znalazła chętnego 
z uwagi na wysokie koszty przedsię
wzięcia.

W tym czasie byłam zatrud
niona jako konsultantka przez Jej 
Wysokość Sheikhę Mayassę bint 
Hamad Al Thani, przewodniczącą 
Zarządu Muzeów w Katarze i Wice- 
dyrektorkę stadniny koni arabskich 
Al Shaqab. Znając założenia progra
mowe tych jednostek, doszłam do 
wniosku, że któraś z nich mogłaby 
się podjąć realizacji tego projektu. 
Sheikha Mayassa uznała, że byłoby 
to w sam raz odpowiednie zadanie 
dla Zarządu Muzeów. Skontakto
wałam się więc z Izabellą, aby poinformować ją o zainteresowaniu 
Sheikhy i w niedługim czasie wraz z doradczynią - Cynthią Cul- 
bertson - wyruszyłyśmy do Polski. Pragnęłyśmy zobaczyć oryginał 
rękopisu i przeprowadzić rozmowy zarówno z Izabellą, jak i dyrek
cją Biblioteki Narodowej. Izabella była tym oczywiście zachwycona 
i wraz ze współpracującym profesorem Tadeuszem Majdą, przyję
li nas bardzo życzliwie. Zaprezentowano nam rękopis, normalnie 
przetrzymywany w oddzielnej salce i udostępniany tylko za specjal-

Świat arabski 
stracił jedną z najbardziej 
płomiennych entuzjastek, 
a Połska - jeden ze swoich 

skarbów narodowych. 
Niech spoczywa w pokoju!

've had the privilege of knowing Izabella Zawadzka 
since 1983 when she judged Ansata Halim Shah at the 
World Championships in Paris and he became Res. Jr. 
Champion. I remember that meeting so well. After the 
show I stopped by the Polish stalls where I met a smil

ing Izabella and the charming Ignacy Jaworowski and staff. 
They were so gracious, and after numerous glasses of vod
ka, we got very well acquainted. At that time Poland was 
under communist domination, and I could only imagine the 
underlying pressure on these people that the horses had to 
prove themselves in the show ring.

Over the years Izabella and I crossed paths at various 
horse shows. We both had an insatiable interest in Arabian 
horse culture and history, as well as our respective breed
ing programs and the combinations thereof. She was par
ticularly curious about the Abbas Pasha Manuscript that 
Gulsun Sherif and I had translated and published, so I gave 
her a copy and told her not to drop it on her toe - it was so 
heavy (both physically and literally)! We also discussed the 
Count Rzewuski manuscript as through her efforts bits and 
pieces of it had been printed in various publications over 
time and I found the subject matter and drawings fascinat
ing. These mutual interests led to a rather interesting coop
eration in the future.

At the 2006 WAHO conference held in Damascus, Iza
bella was handing out a brochure 
about the Rzewuski manuscript with 
the hope someone would be inter
ested to pay for and publish all three 
volumes translated into English and 
other languages of choice, and also 
a facsimile of the original. However, 
over the years - and at this meeting 
- nobody stepped forward due to 
the potentially high cost.

At that time I was a consultant to 
HE Sheikha Mayassa bint-Hamad Al 
Thani, Chair of the Qatar Museums 
Authority (QMA) and Vice-Chair of 
Al Shaqab Arabian Horse Stud. This 
seemed like a perfect project for 
one of the two entities, given their 
mission statements. HE Sheikha Ma
yassa decided it should be a project 
for QMA. I contacted Izabella to re

late Sheikha's potential interest, and advisor Cynthia Culbert
son and I were soon on our way to Poland to see the original 
manuscript and discuss the matter with Izabella and the Na
tional Library officials. Izabella of course was delighted, and 
she and her thoughtful associate on the project, Professor 
Tadeusz Majda, showed us every kindness and hospitality. 
Lovingly kept in a very well-protected place and on view only 
by invitation, the manuscript was presented to us in a pri- 
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nym zaproszeniem. Mimo, że fragmenty tego dzieła były już publi
kowane i mogły dawać pewne pojęcie o jego zawartości, rękopis 
jako całość sprawiał wrażenie czegoś niepowtarzalnego i jedynego 
w swoim rodzaju. Był czymś zupełnie innym niż pisma Abbasa Pa
szy, ale oba dokumenty miały nieocenioną wartość historyczną.

Podczas naszej wizyty w Polsce Izabella (mimo kłopotów ze 
zdrowiem) i Profesor Majda oprowadzili nas po muzeach i miej
scach pamięci historycznej w Warszawie. Wprawdzie dorastałam 
w okresie II wojny światowej, ale tylko z daleka przyglądałam się 
spustoszeniom, jakie ta wojna poczyniła w Europie, a dopiero ten 
pobyt otworzył mi oczy. Uświadomiłam sobie odwagę Polaków, 
dzięki której Polska odrodziła się jak „Feniks z popiołów” i ocaliła 
swoje dziedzictwo. Nabrałam jeszcze większego szacunku dla Po
laków, szczególnie za ich samozaparcie z jakim starali się zacho
wać swój program hodowli koni arabskich. Ten wyjazd do Polski na 
zawsze pozostanie w mojej pamięci, a najmilej wspominam zwie
dzanie polskich stadnin państwowych. Izabella skontaktowała mnie 
z dyrektorami Markiem Trelą i Jerzym Białobokiem, którzy okazali 
się bardzo gościnnymi gospodarzami.

Jej Wysokości bardzo podobało się nasze sprawozdanie, ale 
poleciła naczelnemu dyrektorowi Zarządu Muzeów w Katarze, panu 
Abdulla Al Najjar, udać się osobiście do Polski w celu obejrzenia 
rękopisu. Pojechaliśmy więc razem i ponownie Izabella pełniła rolę 
naszej gospodyni i przewodniczki. Zaprosiła nas na obiad do zna
komitej polskiej restauracji, a dalsze negocjacje na temat ewentu
alnego podpisania umowy prowadziliśmy już nie tylko z Nią, lecz 
z przedstawicielami władz. Miałam nadzieję, że to posunie naprzód 
realizację naszego projektu i rzeczywiście, udało się doprowadzić 
do porozumienia między katarskim Zarządem Muzeów a odpo
wiednimi władzami polskimi. W czasie, kiedy to piszę, prace nad 
tłumaczeniem nadal trwają, a reprint trzech tomów oryginału chy
ba ukazał się już w druku. Chciałabym aby również tłumaczenie 
jak najszybciej ujrzało światło dzienne, gdyż byłoby to spełnieniem 
marzeń Izabelli.

Tymczasem zdążyłyśmy się z Izabellą dobrze poznać i zaprzy
jaźnić. Wydała mi się chodzącą encyklopedią wiedzy o koniach 
arabskich. Zarażała swoim entuzjazmem, nie przestając równocze
śnie udzielać nam lekcji. Podziwiałam, jakimi zdolnościami musía
la się wykazać pod rządami komunistów, kiedy jej pokolenie było 
zmuszone do odgrywania narzuconych ról. Pozostała przy tym 
prawdziwą damą, pełna wdzięku, zadbana, elegancko wysławiają
cą się, a kiedy trzeba było reprezentować swój kraj - żarliwą patriot- 
ką. Nawet w naszych zmaterializowanych czasach poświęciła całe 
życie swojej wielkiej pasji, a za nagrodę wystarczały Jej kolejne suk
cesy polskich koni arabskich. Przykro mi, że nie dożyła ukazania się 
drukiem rękopisu Rzewuskiego, ale żywię podskórne przekonanie, 
że z zaświatów obserwuje postępy prac.

Świat arabski stracił jedną z najbardziej płomiennych entuzja
stek, a Polska - jeden ze swoich skarbów narodowych. Niech spo
czywa w pokoju! ■

Tłumaczenie: Krystyna Chmiel 

vate conference room. Although extracts from the ms. had 
been published in various media and gave hints about its 
contents, the original was unique in its totality - there was 
nothing like it that I had ever seen. And it was completely 
different than the Abbas Pasha document. Both were of in
estimable historical value.

During this visit Izabella, despite certain health issues, 
and Professor Majda took us to various museums as well as 
historical sites in Warsaw that had been devastated during 
WWII and rebuilt. This was an eye-opener to me about Pol
ish courage as I grew up during WWII and had watched from 
afar the havoc that reigned down on Europe. Like the phoe
nix bird, Poland eventually rose out of the ashes and restored 
its heritage. My admiration now turned to even greater re
spect for what the Poles had accomplished, and especially 
for their dedication in preserving their Arabian horse breed
ing programs. I shall never forget that trip as well as my visits 
to the Polish State Studs where Izabella arranged for me to 
meet Directors Merek Treia and Jerzy Bialobok who were 
also incredible hosts.

HE Sheikha Mayassa liked our report, but then asked the 
CEO of Qatar Museums Authority, Abdulla Al Najjar, to go and 
see the manuscript himself. He and I left for Poland again. Iz
abella was our guide and hostess and also took us to a won
derful Polish restaurant for dinner. We met several times with 
her and with authorities to discuss a potential contract. I was 
so hopeful that the project would go forward. Eventually 
agreements were reached between the QMA and Polish au
thorities. As of this writing, translations are still going forward 
but it is my understanding the facsimile of the original manu
script volumes has already been printed. My great hope is 
that we shall soon see the translations completed and pub
lished, and Izabella's dream will have come true.

As we got to know each other better, Izabella and I and 
grew to become good friends. To me she was the epitome 
of knowledge about the Arabian horse. Her enthusiasm was 
catching, and she was always willing to mentor others. Her 
many talents and abilities in both the good times and the 
bad were admirable - and I know she went through some 
tough ones when Poland was under communist rule; times 
when she and many of her peers were under pressure to 
perform no matter what. She has always been a gracious 
lady, charming, well-spoken, well-groomed, and a true pa
triot when representing her country. In these days when in
stant gratification is the norm, Izabella dedicated her life to 
that which she loved - always looking forward to the next 
potential accomplishments of Polish Arabians. I am sad she 
did not live to see the Rzewuski manuscript published in its 
entirety, but somehow I know she will be following its prog
ress, even if she is not here on earth.

The Arabian horse world has lost one of its most ardent 
enthusiasts, and Poland has lost one of its national trea
sures. May she rest in peace. ■
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Wacław Seweryn Rzewuski
- tak to się zaczęło! 13

- Wacław Seweryn Rzewuski - that's how it all began! —
Tadeusz Majda ...........................................................

anią Izabellę poznałem wiele lat temu u naszych 
wspólnych przyjaciół Teresy Żółtowskiej i Jacka Gó
reckiego. Rozmowa szybko zeszła na ulubiony temat 
Pani Izabelli - o koniach arabskich i dziele Wacława 
Rzewuskiego Sur les chevaux orientaux et provenant 

des races orientales. I tak się zaczęła nasza wieloletnia znajomość 
i przyjaźń. Pani Izabella i ja interesowaliśmy się od dawna, nie 
widząc o tym, rękopisem Wacława Rzewuskiego, jego relacją 
o pobycie na Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim arabami 
czystej krwi - kohejlanami. Kiedy Polskę odwiedził Peter Harrigan, 
autor obszernego artykułu o historii hodowli arabów w naszym 
kraju, Pani Izabella współpracowała i konsultowała z nim mate
riały źródłowe, badała wówczas rękopis Rzewuskiego i wybrała 
z rękopisu Wacława Rzewuskiego ilustracje do jego publikacji 
(Peter Harrigan, The Polish Quest for Arabian Horses, Saudi Aram- 
co World, November/December 2001).

Zaraz po naszym spotkaniu 
Pani Izabella skontaktowała mnie 
ze swoją dobrą znajomą, Panią Ju- 
dith Forbis, hodowcą i specjalistą 
koni arabskich, pracującą wów
czas w Katarze. Dzięki temu kon
taktowi udało się zainteresować 
rękopisem Rzewuskiego najpierw 
Stadninę Al Shaqab, później Qatar 
Museums Authority, które podjęło 
współpracę z Biblioteką Narodową 
w Warszawie. Tak zrodził się pro
jekt opracowania i wydania ręko
pisu Wacława Rzewuskiego współ
finansowany przez Katar. Pani Iza
bella od samego początku brała 
czynny udział w pracach przygo
towawczych projektu, miała przy
gotować esej o arabach w dziele 
Wacława Rzewuskiego. Jednak 
okrutny Los zniweczył rozpoczęte 
dzieło. Będzie nam bardzo brakowało jej wielkiej wiedzy i życzli
wości, z jaką spotykaliśmy się zawsze. ■
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met Izabella many years ago at the home of our mu
tual friends, Teresa Żółtowska and Jacek Górecki. The 
conversation quickly slid onto Izabella's favorite sub
ject - Arabian horses and the work of Wacław Rzewus
ki, Sur les chevaux orientaux et provenant des races 

orientales. And that's how our many year acquaintance and 
friendship began. Izabella and I had for a long time both 
been interested, not knowing about it, in the manuscript 
of Wacław Rzewuski, his account of the travels across the 
Middle East and most of all - Arabian horses of the Kuhailan 
type. When Poland was visited by Peter Harrigan, author of 
an extensive article about the history of Arabian breeding 
in our country, Izabella cooperated with him and consulted 
the source materials. At the time she studied the manu
script and chose illustrations for Harrigan's publication from 
Rzewuski's work (Peter Harrigan, The Polish Quest for Ara

bian Horses, Saudi Aramco World, 
November/December 2001).

Right after our meeting Izabella 
contacted me with her good friend, 
Judith Forbis, breeder and Arabian 
horse specialist, at the time working in 
Qatar. Thanks to this contact we were 
able to interest first Al Shaqab Stud, 
later the Qatar Museums Authority 
with Rzewuski's manuscript, which 
commenced a cooperation with the 
National Library in Warsaw. And thafs 
how the idea behind the compiling 
and publishing of the manuscript of 
Wacław Rzewuski was born, co-fund- 
ed by Qatar. From the very beginning 
Izabella took active part in the prepa
ration stage of the project. She was 
going to prepare an essay about Ara
bians in Rzewuski's work. However 
cruel fate thwarted the already began 

project. We will miss her huge knowledge and kindness, with 
which she touched everyone around her. ■

Transí.: Joanna Krawczyk
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Dyplomatka, dama i... zawodniczka
- A diplomat, a lady and... competitor —

Marek Szewczyk

C
hociaż Izabella Zawadzka inspektorem państwo
wych stadnin arabskich została w 1975 roku (pełniła 
tę funkcję do 1998 r.), to na łamach „Konia Polskie
go” tak na dobre zaistniała jako autorka dopiero od 
1982 roku. Dlaczego dopiero wówczas - nie mam 
pojęcia. W każdym razie nie ma to żadnego związku z moją osobą, 

choć tak się złożyło, że w tym mniej więcej czasie choć formalnie 
nadal byłem zastępcą redaktora naczelnego, de facto zacząłem 
kierować pismem. Wieloletni redaktor naczelny Antoni Święcki po 
wprowadzeniu stanu wojennego i tzw. weryfikacji dziennikarzy zo
stał odesłany na emeryturę, ale nadal udzielał się w składzie ko
mitetu redakcyjnego. Zdaje się, że to jednak On mocno namawiał 
panią Izę, aby wreszcie złapała za pióro.

Pani Zawadzka jako autorka miała jedną wadę: zawsze się 
spóźniała z dostarczeniem artykułu i zawsze tekstu było znacz
nie więcej niż przewidywały ustalenia. To mocno dezorganizowało 
pracę redakcyjną, ale te niedogodności rekompensowało to, jak 
pisała. A pisała - przepraszam za pompatyczne określenie - ser
cem. Jej artykuły o arabach przepełnione są miłością do jej uko
chanych koni. Ta miłość bije z każdej linijki tekstu. Na szczęście 
uczucie nie przesłaniało fachowości. A konie arabskie, zwłaszcza 
polskie, pani Iza poznała dogłębnie. Każdy jej artykuł o tych ko
niach to jednocześnie rozdział historii tej rasy, kawałek historii ho
dowli arabów na polskich ziemiach.

Zanim siadłem, aby napisać ten tekst, przejrzałem stare rocz
niki „Konia Polskiego”. Trafiłem na artykuł pod tytułem „Bandola" 
(KP nr 4/1983). Napisany krótko po tym, jak ta zasłużona klacz 
odeszła na wiecznie zielone pastwiska w wieku 35 lat. Przeczy
tałem pierwsze zdanie i już się nie 
oderwałem, zanim nie dobrnąłem 
do końca. A tekst jest sążnisty. Ale 
jest tu wszystko, nie tylko o Ban
do//, jej potomstwie i jej rodzicach. 
Bajram, Barysz, Bask, Banat, Ban- 
dos, Bałałajka, Ada, Witraż - to nie 
tylko imiona znanych koni, to ka
wał historii hodowli arabów w Pol
sce, w Europie i na innych konty
nentach. I tak było ze wszystkimi 
jej artykułami.

Kiedy poznałem panią Iza
bellę w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku, była „Pierwszą 
Damą” polskiej hodowli koni arab
skich. Dystyngowana, kulturalna 
pani o nienagannych manierach. 
Jej wielkim atutem były talenty dy
plomatyczne. Miałem okazję kilka razy być świadkiem spotkań 
najważniejszych „arabiarzy” w Polsce. Andrzej Krzyształowicz, 
Ignacy Jaworowski i inni hodowcy i dyrektorzy stadnin arabskich. 
Wielkie osobowości i wielkie nazwiska, a wśród nich w roli tej, 
która łagodziła ostry ton dyskusji, szukała kompromisów - pani 
Iza. Zawsze grzeczna, zawsze uśmiechnięta, zawsze przyznają-
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A
/though Izabella Zawadzka became an inspec
tor to the Arabian state studs in 1975 (and 
served this function until 1998), she became 
known as an author in the “Koń Polski" [Pol
ish Horse] magazine not before 1982. Why so 

late -1 have no idea. Anyway, it has nothing to do with me, 
but it just so happened that more or less at that time I was 
the assistant editor and the one that actually managed the 
publication. After the introduction of the martial law and the 
so-called verification of journalists, ahe many year editor 
in chief, Antoni Święcki, was made to retire but was still 
involved in the editorial committee. It seems that it was him 
that strongly encouraged Izabella to finally start writing.

As an author Mrs. Zawadzka had one flaw: she was al
ways late with her texts and they were always longer than 
what was initially agreed on. This greatly disorganized our 
work at the editorial office, but these inconveniences were 
made up by the quality of her writing. And she wrote - ex
cuse my being pompous - with her heart. Her articles on 
Arabians are filled with love for her favorite equines. This 
love can be felt from every line of her texts. Fortunately 
her feelings did not rule out her competence. And Izabella 
knew her Arabian horses, especially the Polish ones, very 
well. Every one of her articles on these horses was a chap
ter on the history of this breed, a bit of Arabian horse breed
ing history on Polish soil.

Before I sat down to write this text, I looked through 
old issues of “Koń Polski". I found an article titled "Ban

dola" (Koń Polski nr 4/1983). Wrote 
soon after this merited broodmatron 
passed away at the age of 35.1 read 
the first sentence and could not pull 
away until I got to the very end. And 
the article is extremely lengthy. But 
it has everything, not only on Ban
dola, her produce and parentage. 
Bajram, Barysz, Bask, Banat, Ban- 
dos, Bałałajka, Arta, Witraż - these 
are not only names of famous hors
es, but a huge part of Arabian horse 
breeding in Poland, Europe and on 
other continents. All of her articles 
were like that.

When I met Izabella in the 80s 
of the past century, she was the 
leading lady of Polish Arabian 
horse breeding, distinguished and 

well-mannered. A great asset were her diplomatic talents. 
Several times I had the chance to witness the meetings of 
the most important “Arabian people" in Poland: Andrzej 
Krzyształowicz, Ignacy Jaworowski and other breeders and 
Arabian stud directors. Great personas, huge names and 
among them her, who softened the harsh tone of the dis-
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ca rację interlokutorowi, ale jednocześnie delikatnie zwracająca 
uwagę, że może warto dostrzec jeszcze jeden aspekt, czyli drugą 
stronę medalu. Z takimi talentami mogłaby śmiało zrobić karierę 
w dyplomacji.

Czas leciał, pani Iza przestała być inspektorem hodowli koni 
arabskich, ale nadal pozostawała bardzo ważną postacią wśród 
arabiarzy. Najpierw prezes, a następnie honorowy prezes Polskie
go Związku Hodowców Koni Arabskich. Upływ czasu i kłopoty 
zdrowotne przygrabiły panią Izę i wcisnęły jej do ręki laskę. Tym 
większym zdziwieniem było dla mnie to, czego się od niej dowie
działem, kiedy wraz z Anną Deszczyńską zawitaliśmy do jej miesz
kania, aby zrobić artykuł o niej. Przy okazji, polecam ten tekst 
(KP nr 5/2010), bo pani Iza „otworzyła” się w rozmowie z nami 
i powiedziała wiele ciekawych dla arabiarzy rzeczy.

Tym zaskoczeniem dla mnie był fakt, że pani Iza w młodo
ści, owszem, miała do czynienia z końmi, ale nie arabskimi, a do 
tego była zawodniczką! Startowała w konkursach skoków przez 
przeszkody organizowanych przez Warszawski Klub Jazdy Kon
nej na Służewcu. Przez dwa lata 
jeździła na walewickiej Wewendzie, 
która potem była jedną z najlep
szych w polskim WKKW. Jakoś 
ciężko mi było sobie wyobrazić 
dystyngowaną damę, jaką dla mnie 
zawsze była pani Iza, na parku- 
rze i to nie na arabie! Ale tak było. 
Artykuł zdobi zresztą czarnobiałe 
zdjęcie jakiejś pucołowatej mło
dej dziewczyny na siwym anglo
arabie Caro w skoku przez stacjo- 
natę. Trudno w niej rozpoznać póź
niejszą panią inspektor, sędzinę, 
czy wreszcie panią prezes PZHKA.

Okazało się, że pani Iza jeź
dziła konno aż do początku lat 90. 
Oczywiście już nie zawodniczo 
i od jakiegoś momentu już prawie 
wyłącznie na arabach. Nie miałem 
też pojęcia, że dosiadała prawie 
wszystkich ogierów czołowych w Janowie Podlaskim, a jej uko
chanym wierzchowcem był Aloes. Po operacji stawów biodro
wych musiała zaprzestać wsiadania na konia, ale „jazda konna 
śni mi się po nocach” - jak nam wówczas wyznała.

Teraz pani Izy nie ma wśród nas. Ale jest z nimi, ze swoimi 
ukochanymi końmi. Jeździ zapewne na Aloesie, sędziuje Europę, 
ogląda Emigrantkę, ocenia Argo, opowiada o Bandosie... ■ 
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cussion, searched for compromises - Izabella. Always po
lite, always smiling, always admitting that they are right, but 
at the same time gently pointing to perhaps some other as
pect, the other side of the coin. With such talents she could 
boldly have made a career in diplomacy.

Time flew by and Izabella ceased being the supervisor 
of Arabian horse breeding, but still remained an important 
persona among the Arabian community. First a president, 
later an honorary president of the Polish Arabian Horse 
Breeders Society. The toll of time and health issues made 
Izabella stoop and use crutches. The more surprising it 
was for me to hear what I did when together with Anna 
Deszczyńską we knocked at her door for an interview. I rec
ommend reading this text (Koń Polski nr 5/2010), because 
Izabella opened up like never before and spoke of many 
things of great interest to Arabian enthusiasts.

The greatest surprise for me was the fact that in her 
early years Izabella dealt with horses, but not Arabians, 

and furthermore she was a competi
tor! She competed in show jump
ing events organized by the Warsaw 
Horse Riding Club at Służewiec. For 
two years she rode atop the Wale- 
wice-bred Wewenda, who was later 
one of the best eventing equines. It 
is hard for me to imagine that dis
tinguished lady on the parcours 
and not on an Arabian! But it was 
true. The article was illustrated with 
a black and white photograph of 
a chubby-cheeked girl on the grey 
Anglo-Arabian Cargo jumping over 
a vertical. It is difficult to recognize 
the later inspector, judge or PAHBS 
president in her.

It turned out that Izabella rode 
horses as long as up to the early 
90s. Of course no longer at com
petitions and from some moment 

almost solely on Arabians. I also had no idea that she rode 
almost all chief sires at Janów Podlaski and her beloved 
mount was Aloes. After undergoing pelvic joint surgery she 
had to give up riding, but “I dream of horse riding”, she told 
us at the time.

Izabella is no longer with us. But she is with them, her 
beloved horses. She is probably riding Aloes, judging Eu
ropa, inspecting Emigrantka, evaluating Argo, telling tales 
about Band os.. ■

Transi.: Joanna Krawczyk
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Amazonka
- Horsewoman -

Władysław Cuziuk

Z
 grona hodowców koni arabskich, niestety, odeszła

kolejna wielka postać - Izabella Pawelec-Zawadzka.

Jej zasługi dla rozwoju hodowli koni arabskich 
w Polsce w ostatnich pięćdziesięciu latach są bar
dzo znaczące. Dołączyła do wielkich nieobecnych, 

którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój tej rasy w Polsce po dru
giej wojnie światowej, takich jak: dr Edward Skorkowski, dyr. 
Andrzej Krzyształowicz, dyr. Ignacy Jaworowski, dyr. Zenon Lipo
wicz i inni.

Jej pozycja w środowiskach hodowców koni arabskich w wie
lu krajach świata była bardzo wysoka, cieszyła się wielkim uzna
niem i szacunkiem, była dla wielu niekwestionowanym autoryte
tem.

Piastując wysokie funkcje w organizacjach hodowców WAHO 
i ECAHO oddziaływała także na rozwój i organizację hodowli koni 
arabskich w świecie, będąc jednocześnie ambasadorem i pro-

pagatorem naszej rodzimej ho
dowli. Szczególnie w czasach 
PRL- u nie było to łatwe zadanie. 
W tej dziedzinie jej zasługi są 
nie do oszacowania, a z jej do
konań na tym polu korzysta nie
przerwanie nasza współczesna 
hodowla, w tym także stadniny 
prywatne, które tak dynamicz
nie rozwinęły się w ostatnim 
ćwierćwieczu.

Zaangażowanie Pani Izy na 
rzecz hodowli koni, a koni arab
skich w szczególności, było bez
graniczne. Jej drugim domem 
były stadniny i konie, hodowców 
traktowała jak członków własnej 
rodziny, obdarzając ich przyjaź
nią, zaufaniem i inspirując do 
kolejnych osiągnięć w pracy za
wodowej. W ostatnich kilku la
tach podziwialiśmy ją za hart 
ducha w zmaganiach z postę
pującą chorobą, która ograni
czała jej aktywność ruchową. 
Mimo tych uciążliwości nadal 
pracowała z pasją i zaangażo
waniem.

Przed kilkoma miesiącami 
podczas naszego, jak się okazało, ostatniego spotkania w Re
dakcji PASB rozmawialiśmy między innymi o jej ograniczeniach 
spowodowanych chorobą. W czasie tej rozmowy podzieliła się ze 
mną taką oto refleksją: Trudno mi pogodzić się z obecnym stanem 
fizycznym, przecież w młodości uprawiałam różne sporty i jeździ
łam konno. I wówczas przypomniałem jej nasze pierwsze spo
tkanie w PSO Białka pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia. Pani Iza - wówczas pracownik Animexu, przyjechała do

S
adly, another great persona has left the group of 
Arabian horse breeders. Izabella Pawelec-Za
wadzka. Her services for the development of 
Arabian horse breeding in Poland during the 
last half century are very significant. She has 

joined the great absentees, those that have contributed 
to the development of this breed in Poland after World 
War II, such as Dr Edward Skorkowski, Director Andrzej 
Krzyształowicz, Director Ignacy Jaworowski, Director Ze
non Lipowicz and others.

Her position in the Arabian horse community was very 
high in many countries, she enjoyed great recognition and 
respect and was an unchallenged authority to many.

Taking up high positions in such breeder organizations 
as WAHO and ECAHO she influenced the development 
and organization of Arabian horse breeding worldwide, be-

ing at the same time an am
bassador and promoter of 
our Polish breeding. Espe
cially in the communist pe
riod it was not an easy task. 
Especially in this field her 
services are priceless and all 
of us are making use of her 
accomplishments till this day, 
also the private studs, which 
have developed so dynami
cally during the recent quar
ter century.

Izabella's involvement 
in horse breeding, espe
cially Arabian breeding, was 
boundless. The studs and 
horses were her second 
home, she treated breed
ers as members of her own 
family, offering them her 
friendship, trust and inspiring 
subsequent achievements 
in their breeding work. Over 
the last years we admired her 
for her strong will against her 
progressing illness, which 
limited her physical activity. 
Despite these inconvenienc

es she still worked with passion and commitment.
Several months ago, during - as it later turned out 

- our last meeting at the Polish Arabian Stud Book, we 
spoke about the restrictions her illness had cast on her. Dur
ing that conversation she said: "It is hard for me to come to 
terms with my current physical state, because when I was 
young I practiced various sports and rode horses". And 
that's when I reminded her of our first meeting at Bialka 

-ł!
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Białki z kupcem zagranicznym w celach handlowych. Ówczesny 
z-ca dyrektora SO i zarazem trener Józef Mioduszewski zapro
ponował gościom jazdę terenową na ogierach z grupy sportowej. 
Pani Izie przydzielono jednego z moich wierzchowców, którego 
przygotowywałem w okresie wakacji do zawodów w skokach (by
łem wówczas studentem zootechniki). - Pani Iza wtrąciła z uśmie
chem: Pamiętam Major Sambo.
- Z niepokojem czekałem na po
wrót jeźdźców i koni z obawami 
charakterystycznymi dla młodego 
jeźdźca, zatroskanego o swoje
go najlepszego konia. Wrócili cali 
i zdrowi, konie spocone, jeźdźcy 
radośni, rozpromienieni. I pani Iza 
młoda, piękna kobieta, świetnie 
prezentująca się w siodle. Zosta
łem przedstawiony Pani Izie, która 
prawdopodobnie wyczuwając stan 
mojego ducha, siedząc jeszcze 
na koniu, zaczęła wychwalać jego 
zalety. Robiła to w tak niezwykły, 
ekspresyjny sposób, że już po 
chwili moje obawy prysły i byłem 
dumny z pochwał, jakie zebrał mój 
koń i moja praca nad jego ułoże
niem.

Myślę, że zapamiętałem tę sytuację ze względu na szczegól
ną umiejętność komunikowania się z ludźmi, która była wielkim 
atutem Pani Izy. Później wiele razy byłem świadkiem, jak ten wy
jątkowy dar zjednywał jej rozmówców i pomagał w pracy na rzecz 
ukochanych przez nią koni arabskich. ■

Jej pozycja w środowiskach 
hodowców koni arabskich 

w wielu krajach świata 
była bardzo wysoka, 

cieszyła się wielkim uznaniem 
i szacunkiem, była dla wielu 

niekwestionowanym 
autorytetem.

Stallion Depot in the late 60s of the past century. Izabella 
- at the time employed at Animex - came to Białka with 
a client. The then deputy director of the depot and at the 
same time trainer Józef Mioduszewski offered the guests 
a ride atop the sport stallions. Izabella received one of the 
mounts I was schooling during summer holidays for show 

jumping (I was at the time a student 
of animal husbandry). - Izabella 
said smiling: I remember it was Ma
jor Sambo. - I awaited their return 
with great anxiety, worried about my 
best horse. They returned sound 
and in one piece, the horses were 
sweating, the riders happy, smil
ing. And Izabella, a young, beautiful 
woman, superbly presenting herself 
in the saddle. I was introduced to 
Izabella, who must have sensed my 
worries, because she began listing 
all of the horse's superlatives. She 
did it in such an expressive way, that 
very quickly my fears disappeared 
and I was proud of the praises that 
my horse received and me too, for 
schooling him.

I think that I remembered this 
situation because of Izabella's particular ability to commu
nicate with people, which was her great asset. Later I wit
nessed many times how this unique gift won over her in
terlocutors and helped in her work regarding her beloved 
Arabian horses. ■

Transl.: Joanna Krawczyk

Władysław Guziuk, Shirley & Charlie Watts po wygranej gonitwie 
Derby przez og. Emael (1992)/q/ter Emaeis win in the Derby (1992)
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Dobrze przeżyte życie
- A life well lived -

Deirdre / lyde

W
 środowisku „arabiarzy” mało kto byl tak łu

biany i szanowany, jak Izabella. Wciąż mam 
przed oczami Jej nieskazitelnie ułożone, 
srebrne włosy i miły głos, którym cierpliwie 
odpowiadała na wszystkie nasze pytania, 

nawet najbardziej błahe. Równocześnie potrafiła z niezłomną de
terminacją bronić interesów koni arabskich rozsianych po całym 
świecie. Jeszcze całkiem niedawno wymieniałyśmy ożywioną ko
respondencję w związku z powołaniem HARC (Klubu Ochrony 
Dziedzictwa Wyścigów Arabskich), co miało na celu m.in. zacho
wanie prób dzielności dla polskich arabów. Izabella zdecydowa
nie opowiadała się za tym projektem, a Jej poparcie miało duże 
znaczenie dla procesu formowania się klubu. Polska pozostaje 
celem pielgrzymek miłośników koni czystej krwi, ci zaś boleśnie 
odczuwają brak Izabelli. Wystarczy jednak odwiedzić Janów Pod
laski, aby przekonać się, że Jej duch żyje tam nadal, a smutek 
stopniowo przeradza się w zadowolenie z dobrze przeżytego ży
cia. Dziękujemy Ci, Izabello, za wszystko, co nam dałaś! ■

n the world of the Arab horse, there have been few 
people so universally loved and respected as Izabella. 
She is still before my eyes, always immaculate, with her 
cloud of silver hair and that gentle voice, patiently deal
ing with any of our queries no matter how small. Yet 

she had a steely determination to support whatever cause 
she considered was best for the Arab horse throughout 
the World. Just a few short weeks before her passing we 
were in correspondence regarding the the formation of the 
Heritage Arabian Racing Club, and preservation of racing 
for the Polish Arab horse.She cared deeply about this is
sue and her support was a significant factor in the Club's 
formation. Poland remains an essential place of pilgrim
age for lovers of the Arabian, and there is no doubt without 
Izabella something is missing, but having been to Janow 
Podlaski recently I know her spirit lives on and sadness was 
transformed into celebration of a life well lived. Thank you 
Izabella for all you gave. ■

Tłumaczenie: Knstrna Chmiel
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Prawdziwa miłość i pasja nigdy nie umiera
- True love and passion never die —

17

Irina Filsinger

Izabella Pawelec-Zawadzka była dla mnie zawsze 
Wielką Damą Polskiej Hodowli. Wprost emanowała 
entuzjazmem, miłością i pasją do polskich arabów. 
Ta pasja połączona z Jej wiedzą i doświadczeniem 
była znana na całym świecie.

iedy poznałam Izabellę, byłam jeszcze młoda i dopiero 
uczyłam się hodowli, a Ona - uznany autorytet między
narodowy - za każdym razem traktowała mnie życzliwie 
i z szacunkiem, jak równą sobie.

Ta scenka, która miała miejsce podczas Polskiego Pokazu 
Narodowego w 2005 r., najlepiej ilustruje stosunek Izabelli do koni. 
Podczas finałowej rozgrywki o tytuł Czempionki Klaczy Młodszych 
rywalizowały ze sobą: roczniaczki 
Pistoria, Wkra, Pinga i Emandoria 
oraz dwulatki Etnologia i Belgica. 
Izabella stała tuż przy mnie i w na
pięciu czekała na wyniki. Kiedy 
spiker je ogłosił, nie mogła uwie
rzyć i w podnieceniu powtarzała, 
swoim ciepłym, melodyjnym gło
sem: Naprawdę Pinga? O, Pinga, 
Pinga, Pinga! Ta śliczna Pinga!...’’ 
jakby chciała się upewnić, że to 
nie sen, lecz prawda. Miała wte
dy łzy w oczach, lecz były to łzy 
szczęścia. Cieszyła się, że wygrała 
jej ukochana Pinga, ale tak samo 
kibicowałaby każdemu innemu 
polskiemu koniowi.

Izabella Zawadzka, dostojna, 
siwowłosa dama, doskonale pełni
ła rolę ambasadora polskiej hodowli koni arabskich. Gdziekolwiek 
się pojawiała - zabierała Polskę ze sobą. Utraciliśmy następną 
wielką osobowość w „końskim świecie”, ale pewnie nadal przy
gląda się nam z innego wymiaru i jeśli nie fizycznie, to duchem 
zawsze pozostanie z nami. Prawdziwa miłość i pasja nigdy nie 
umiera... ■

Izabella Zawadzka, dostojna, 
siwowłosa dama, doskonale 

pełniła rolę ambasadora połskiej 
hodowłi koni arabskich.

Gdziekolwiek się pojawiała
- zabierała Polskę ze sobą. 

Utraciliśmy następną wielką 
osobowość w „końskim świecie”.

Tłumaczenie: Krystyna Chmiel

Izabella Pawelec-Zawadzka was for me always the 
'Grand Lady' of the Polish breeding. Her enthusiasm, 
love and passion for the Polish horses one could feel 
in every moment. Combined with her experience 
and knowledge she carried her passion into the world.

W
hen I met Izabella Zawadzka for the first 
time, I was still young and in the course of 
learning. She already was an internationally 
respected and famous authority, while ap
proached me each time warmly and by full equal respect.

Her love to the horses is expressed by a little story ex
perienced during the Polish National Show in 2005: year

ling fillies like Pistoria, Wkra, Pinga, 
Emandoria, and the two-year-olds Et- 
nologia and Belgica were competing 
against each other in the Junior Fe
male Championship for the final title. 
Izabella stood close to me, full of 
tension, anxiously waiting for the 
result. When it turned out through 
the speaker, she was overwhelmed, 
excited, she could hardly believe it. 
“Ohhh Pinga? Is it really Pinga? Oh, 
it is Pinga! oh Pinga! Pinga, Pinga! 
It is really the lovely Pinga...", again 
and again she repeated it with her 
sweet, soft voice, like she wanted to 
convince herself that it is not a dream 
but true. In this moment, Izabella had 
tears in her eyes, while full of happi
ness! Pinga won, yes, she loved her, 

but her heart was not only with her but all the others, too, 
and with all the Polish horses!

Izabella Zawadzka, the nicely lady with the white hair, 
was always a great ambassador for the Polish horses and 
breeding. Wherever she went, she brought Poland with her. 
Another personality in the equine world is gone! She possi
bly will watch and follow everything now from another level, 
from a higher stage. I'm sure, she will be around, even not 
physically. But true love and passion never die... ■
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Nauczycielka
- A teacher -

¡Tank I lennesse)'

Z
aszczyt i przyjemność nie zawsze idą ze sobą w pa
rze, chyba że mamy zaszczyt towarzyszyć Izabelli Za
wadzkiej. Podczas któregoś pokazu w Bialce padał 
deszcz, więc przesiedzieliśmy cały dzień pod namio
tem dla sędziów. Izabella wykorzystała ten czas, aby 
wygłosić mi cały wykład na temat oceniania i sędziowania koni

rivilege and pleasure and Pleasure do not al
ways go together unless, of course, you are 
with Izabella Zawadzka. On very rainy Bialka 
Show she and I spent the day in the judges 
tent and she reviewed, evaluated and edu-

arabskich. Na swój sugestywny, lecz zarazem godny szacunku 
sposób, wcieliła się w rolę nauczycielki, a ja - ucznia. Było dużo 
śmiechu i bardzo miło spędziliśmy czas. To naprawdę była wspa
niała, inspirująca osobal ■

Tlunuiczwiie: KnslyrKi < hn

cated me about judging and Arabian horses in an impact-
fut, respectable way. I 
and just enjoyed each 
derful. ■

She taught. We laughed
She was inspiring and won-
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potkaliśmy się po raz pierwszy kiedy już byłem w USA, 
bodajże w 1982 roku. Pani Iza przyjechała do Scot
tsdale z tzw. „Polish Delagation” w sprawach związa
nych z słynną aukcją Polish Ovation. Wszyscy spoty- 

/ kaliśmy się u Joli i Zenona Lipowiczów na Sir William 
Farm, gdzie pracowałem. Było dużo śmiechu, cudownych wie
czorów i rozmów o koniach. Od tamtego czasu pani Iza była dla 
mnie zawsze źródłem wiedzy o koniach arabskich. Była jak otwar
ta księga, zawsze mająca właściwą odpowiedz na moje pytania. 
Przy tym była zawsze ciepła, wyrozumiała i szalenie kontaktowa 
w rozmowie. Miała cudowny dar łatwości obcowania, nie sadzę 
żeby ktokolwiek czuł się w jej obecności skrępowany. Ona uła
twiała rozmowę.

Pani Iza nauczyła mnie wielu rzeczy. Przede wszystkim pozy
tywnego spojrzenia na konie. Łatwo jest krytykować, ale o wiele

Jeszcze zatańczymy...
- We will dance again ... -

e met for the first time when I was already 
in the US, it was perhaps 1982. Iza came 
to Scottsdale with the so-called Polish 
Delegation in matters regarding the fa
mous Polish Ovation Sale. We all met at

Jola and Zenon Lipowicz's Sir William Farm where I worked. 
There was lots of laughter, wonderful evenings and conver
sations about Arabian horses. She was like an open book, 
always having the right answers to my questions. And addi
tionally she was warm, understanding and very open in con
versation. She had a wonderful gift of being natural around 
people, I don't think anyone ever felt uneasy in her presence. 
She made it easy to converse.

Iza taught me a lot of new things. Mainly a positive way 
of looking at horses. It is easy to criticize, but a lot harder to
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trudniej jest docenić cechy pozytywne. Zarówno u koni jak i u lu
dzi. Gdy patrzyliśmy razem na konia i ja mamrotałem coś o krzy
wych nogach, pani Iza mówiła a/e nich pan zwróci uwagę na prze
piękny balans tego konia, na jego wyraziste oko. Pomogło mi to 
w wielkim stopniu i do tej pory pomaga gdy sędziuję. Mój każdy 
pobyt w Polsce to obowiązkowy, serdeczny telefon do pani Izy, 
a najchętniej spotkanie na lunchu lub kolacji. Spotykaliśmy się nie 
tylko w Polsce, ale na całym świecie gnani tą samą pasją, zauro
czeni końmi arabskimi.

Jedno z ostatnich naszych spotkań poza Polską miało miejsce 
w Las Vegas w kwietniu 2013 roku kiedy to pani Iza odbierała od
znaczenie Ambasadora Arabian Horse Breeders Alliance podczas 
International Breeders Cup. Miałem zaszczyt „opiekować się” lau
reatką w czasie 4-dniowego pobytu. Las Vegas rewiami słynie więc 
zaproponowałem pani Izie wieczór na jednym z bardziej spekta
kularnych show pt. Reve. Ponieważ show zaczynało się około 
22°°, spytałem czy to aby nie za późno? Pani Iza odpowiedziała: 
panie Jurku, ja jeszcze z panem po tym show zatańczę. Zachęco
ny tą niezwykłą witalnością zaprosiłem panią Izę na kolację przed 
show, do słynnego hotelu 
Venitian. Jako że pani Iza 
miała już trudności z po
ruszaniem się i chodziła 
o dwóch kulach, jeden ze 
znajomych zaproponował 
wózek inwalidzki. Oburze
niu nie było końca; pani Iza 
zdecydowanie odmówiła. 
No ale stało się, że przy 
kolacji zagadaliśmy się 
i nagle zrobiło się późno. 
Gdybyśmy pozwolili pani 
Izie iść na piechotę z pew
nością spóźnilibyśmy się 
na show. Mimo protestów 
posadziliśmy ją na wózek 
i pognaliśmy do teatru. 
Przed hotelem Venitian 
jest kopia kanałów wenec
kich z łukowatymi mostka
mi i gondolierami obwożącymi gości po sztucznych sadzawkach. 
Musieliśmy pokonać jeden z takich mostków i po wjechaniu na 
szczyt, gdy zaczęła się jazda w dół okazało się, że wózek nie ma 
hamulców. Drąc podeszwy butów widziałem rozwiane siwe wło
sy pani Izy i słyszałem jej śmiech. Mało nie wylądowaliśmy obo
je w gondoli, pewnie przygnieceni nieszczęsnym wózkiem. Gdy 
w końcu udało mi się zatrzymać wózek, pani Iza popatrzała na 
mnie i powiedziała: Cóż za wspaniała przygoda! Dziękuję. Był to 
uśmiech szczerego szczęścia. I taką będę ją zawsze pamiętał. ■ 

Shirley Popplewell, Izabella & J. G. Zbyszewski - Las Vegas, 2013
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appreciate the positive traits. Both in horses and in people. 
When we looked together at a horse I mumbled something 
about flawed legs and Iza said: “But look at the beautiful bal
ance of this horse, his expressive eye”. This helped me to a 
great extent and still helps when I am judging. My every stay 
in Poland is a mandatory, cordial telephone call to Izabella 
and better yet - a meeting at lunch or dinner. We met not only 
in Poland, but all over the world, driven by the same passion, 
bewitched by Arabian horses.

One of our last meetings abroad took place in Las Vegas 
in April of 2013 when Izabella was awarded with the Arabian 
Horse Breeders Alliance Ambassador honors during the In
ternational Breeders Cup. I had the honor of taking care of 
the laureate during her 4 day stay. Las Vegas is famous for its 
revues, so I suggested an evening at one of the more spec
tacular shows titled “Reve”. Because the show began at 10 
pm I asked if it wasn't too late. She answered that she would 
still dance with me afterwards! Encouraged by her great vital
ity I invited Iza to dinner prior to the show, to the famous Veni

tian hotel. As Iza by then 
had some problems with 
walking and moved with 
the support of crutches, 
one of our acquaintanc
es suggested a wheel
chair. There was no end 
to the outrage, Izabella 
decisively refused. But 
we got caught up in 
the conversation at din
ner and it became late. 
If we were to let Izabel
la walk by herself we 
would surely not make 
it on time. Despite pro
tests we placed her in 
a wheelchairand rushed 
towards the theatre. In 
front of the Venitian there 
is a copy of the canals in 

Venice with arched bridges and gondolas transporting peo
ple across the man-made ponds. We had to walk across one 
of such bridges and after reaching the top, on the way down, 
we discovered the wheelchair had no brakes. Tearing up the 
soles of my shoes I saw the billowing grey hair of Izabella and 
I heard her laughter. We almost landed together in a gondola, 
probably crushed by the poor wheelchair. When I was finally 
able to stop it, Izabella looked at me and said: “What a won
derful adventure! Thank you!”. It was a smile of pure happi
ness. And thafs how I'll always remember her. ■

Transi.: Joanna Krawczyk

■A



I Izabelin Pawelec-Zawadzka we wspomnieniach/reminisced

naliśmy się z Izabellą od prawie dwudziestu lat, ale 
widywaliśmy się tylko dwa razy w roku. Mimo to za
wsze witała mnie z wdziękiem prawdziwej damy. Nie 
wystarczył jej banalny uścisk z wyświechtaną formułką 
O, jak miło cię widzieć!. Przeciwnie, zawsze całowała

mnie w oba policzki, oświadczając wylewnie Dziękuję ci, że jesteś 
przyjacielem polskich arabów! Słowa te wiele znaczyły w ustach 
kobiety, której konie arabskie towarzyszyły przez całe życie. ■

've known Izabella for nearly 20 years, and although 
our paths would only cross a couple times a year, she 
would always greet me with the grace of a true lady. 
Rather than a typical hug and “It’s nice to see you 
again", she would kiss my cheeks and say “Thank 

you for being a good friend to the Polish Arabian Horse. ” It 
meant so much coming from a lady whose life was synony
mous with the Arabian Horse. ■

Tłumaczenie: Krystyna Chmiel
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Jeffrey iïîntersteen, Arabian Horse World

Cały „arabski świat” opłakuje stratę tak wyjątkowego ambasadora 
polskiej hodowłi, jakim była Izabelła Pawelec-Zawadzka.
Urodziła się w Warszawie, jej życiową miłością były konie, 
co zaowocowało podjęciem pracy w centrali ,Animex”, a następnie 
w Wydziale Hodowli Koni i nadzorem nad państwowymi stadnina
mi koni arabskich. Dokonania na tym polu przyniosły jej światowe 
uznanie, podobnie jak rozliczne innefunkcje, które pełniła - członka 
Komitetu Wykonawczego WAHO, wiceprzewodniczącej ECAHO 
i założycielki Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich. 
Wszędzie tam, gdzie koń arabski jest otaczany troską i czcią, takim 
samym szacunkiem i poważaniem cieszyła się Pani Izabella.

akże i ja pozostawałem zawsze pod silnym wpływem 
Jej osobowości. Mój dobry przyjaciel Scott Benjamin 
często wspomina, jak to Izabella potrafiła w każdym 
koniu znaleźć jakąś pozytywną cechę. Ilekroć więc 
chciałbym skrytykować jakiegoś konia, w uszach po

brzmiewa mi Jej pogodny głos przypominający, żeby doszukać 
się także jego zalet.

Ze spotkań z Izabellą najmilej wspominam następujące wy
darzenie. Siedzieliśmy kiedyś przy herbatce w gabinecie Dyrek- 

The Arabian breed mourns the loss of its preeminent 
ambassador Izabella Pawelec-Zawadzkia. Born 
in Warsaw, her life-long love of horses and passion 
led to a career atAnimex and overseeing the Arabian 
State Studs in Poland - where her contributions 
are honored worldwide. She served in many other roles: 
Executive Committee of WAHO, Vice President 
of ECAHO, and founder of the Polish Horse Breeders 
Association. She was loved and respected in every 
country where the Arabian horse is revered.

ut it was Izabella as a person that made the 
biggest impact on me. As good friend Scott 
Benjamin likes to say, Izabella could find 
something positive in any horse. Her optimistic 
voice echoes in my head every time I critique

a horse, a wonderful reminder to find 'some nice'.
My favorite story speaks of the tenacity of Izabella. We 

were having tea in Director Treia’s office at Janów Podlaski 
and looking at some studbooks from before the Second 
World War. When the Russians confiscated the horses af-
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tora Marka Treli w Janowie Podla
skim przeglądając stare tomy ksiąg 
stadnych sprzed I wojny światowej. 
W 1939 roku kiedy Rosjanie zrabo
wali araby z Janowa, polscy hodow
cy oddali im wraz z końmi ich doku
mentację, aby można było te konie 
zidentyfikować na wypadek, gdyby 
udało się odzyskać przynajmniej ich 
potomstwo. W latach 80-tych Izabella 
gościła w ZSRR i zauważyła te tomy 
Polskiej Księgi Stadnej, stojące na 
półce. Natychmiast je porwała i przy
cisnęła do piersi z okrzykiem: One 
sę nasze! Dyrektor opowiadał o tym 
ze śmiechem: Wyobrażasz to sobie? 
Tylko Polka mogła upomnieć się o na
szą własność w samym sercu Rosji. 
To cała Izabella!

Izabella przyczyniła się do wykre
owania wielu wartościowych koni, ale

ter the invasion of 1939, the Poles 
gave the Russians these studbooks to 
take with the horses. They wanted to 
make sure the Russians knew who the 
horses were so that eventually, even if 
it was the next generation, their blood 
could be returned to Poland. In the 
1980's Izabella was visiting the Sovi
et Union and saw these books sitting 
on a shelf. She immediately grabbed 
them; hugging them to her chest, she 
demanded, "These are ours!" “Can 
you imagine", chuckled the Director, 
“this Polish women refusing to let go 
of them in the middle of Russia? That 
is Izabella!"

There are so many horses that 
bear her mark, but one modern horse 
is noteworthy. Izabella recounted this 
story one pleasant afternoon in Janow: 
“We wanted a stallion from the Kohei-

51
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Tomas Rombauer, Izabella & Janusz Wawiórko - Babolna Stud

szczególnie jeden zasługuje na uwagę. Wspomniała o nim pod
czas pewnego miłego popołudnia w Janowie: Chcieliśmy pozy
skać ogiera z rodu Koheilan Adjuze, aby poszerzyć pulę genową 
polskiego stada. Rozważaliśmy wprowadzenie krwi Naftalina, bo 
podobała nam się jego mocna budowa i ruch. Trzeba trafu, że 
akurat sędziowałam w Babolnej. Stadniną tą kierował wtedy Ta
mas Rombauer i miał w dzierżawie ogiera Visbaden, syna Naftalina 
i Presni. Kiedy go nam zaprezentowali, od razu pomyślałam, że taki 
ogier przydałby się w Pol
sce. Miał chyba najlepszy 
ruch, jaki w życiu widzia
łam! Powiedziałam o tym 
Dyrektorowi Krzyształowi- 
czowi, który wysłał klacze 
do pokrycia Visbadenem. 
Tak została poczęta mat
ka Pogroma!

Prawdziwym zrządze
niem losu było to, że 
w 2013 r. Izabella znalazła 
się w Las Vegas, gdzie 
wręczano Jej nagrodę 
„Ambasadora Polskiej 
Hodowli”, akurat wtedy, 
kiedy Pogrom występo
wał w Pucharze Hodow
ców. Kiedy czekaliśmy 
na finałowy werdykt, dys
kretnie podpytałem Iza
bellę, czy, Jej zdaniem,
Pogrom może wygrać. Ścisnęła moją rękę z taką siłą, o jaką Jej 
nie posądzałem i żarliwie odszepnęła; On musi wygrać!. Kiedy już 
zaanonsowano zdobycie czempionatu przez Pogroma, zagad
nąłem Ją czy zechciałaby zejść na dół i pozować do zdjęcia ze 
zwycięzcą. Jak zawsze skromna i pozbawiona wszelkiego tupe
tu, odpowiedziała pytaniem: A co, myślisz, że mogliby mieć coś 
przeciwko temu?

Dziś miło mi, że mogłem uważać Izabellę za swoją nauczyciel
kę, mentorkę, ale i przyjaciółkę. Cierpliwie znosiła moje nieudolne 
próby opanowania języka polskiego, zawsze zachęcając mnie do 
dalszej nauki. Podczas wiosennego pokazu w Białce weszło nam 
w zwyczaj, że po lunchu zanim zaczęły się klasy popołudniowe, 
przynosiłem dla nas obojga po porcji lodów i rozkoszowaliśmy się 
tym przysmakiem, dyskutując przy tym o naszych ulubionych ko
niach. W zeszłym roku w Białce panowały wyjątkowe upały, takie 
że lody topiły się zanim zdążaliśmy je zjadać. Izabella podniosła 
wzrok znad swojej porcji, której kropla osiadła Jej na podbród
ku i zachichotała jak młoda dziewczyna, rzucając luźno: Mogłoby 
życie zawsze być takie cudowne! Była moją dobrą przyjaciółką 
i naprawdę będzie mi Jej brak. ■

Ian Adjuze sire line to enlarge the genetic pool. We were 
looking to bring the blood of Naftalin to Poland. We want
ed his strength and movement. It so happens that I was 
in Babolna judging. Tamas Rombauer was the manager of 
the stud at that time and he had Visbaden on lease, the 
Naftalin son out of Presnia. When they presented Visbaden, 
immediately I thought he could be the stallion to introduce 
to Poland. He had the best movement that I ever saw in my 

life, really! I told Director 
Krzysztalowicz all of this, 
and we sent mares to Vis
baden, and that is how 
the dam of Pogrom was 
bred. ”

It was a perfect stroke 
of providence that Izabella 
was in Las Vegas in 2013 
to receive the Ambassa
dor Award at the same 
time Pogrom was show
ing. As we were wait
ing for the champion to 
be announced, I leaned 
over and asked her if she 
thought Pogrom would 
win. She gripped my arm 
with strength that sur
prised me and whispered 
back with zeal, "He has 
to win!’’ When Pogrom 

was announced victorious, I asked if she would like to go 
down for the win picture. Modest and never presumptuous, 
Izabella asked, “Do you think they would mind?”

It gives me great pleasure that I counted Izabella as 
a teacher, mentor and friend. She was always patient as 
I stumbled along with my Polish, always encouraging. We 
had a tradition at the Spring Show; after lunch I would hus
tle to buy us both an ice cream cone before the afternoon 
classes started. We would sit and enjoy the treat, talking 
about our favorite horses of the show so far. Last year was 
especially hot in Bialka, and as we were chatting the ice 
cream was melting almost as fast as we could put it in our 
mouths. She looked up at me with a dribble of vanilla on her 
chin and gave a girlish giggle, airily saying, “May life always 
be so wonderful”. I will miss my friend. ■

Tłumaczenie: Krystyna Chmiel



■ Izabella Paweleo-Zaivaidzka we wspomnieniach/reminisced

Ciepły, ale stanowczy i słuchany głos
- A warm but resolute voice, commanding respect -

Gudrun Waiditschka

o raz pierwszy zetknęłam się z Izabellą Zawadzką 
w latach 90-tych, kiedy pełniła funkcję członka Komite
tu Wykonawczego ECAHO, a ja - Sekretarza General
nego tej organizacji. Już wtedy zauważyłam, że musi 
to być kobieta niepospolita. Jej głos, chociaż cichy 

i łagodny, skupiał na sobie uwagę słuchaczy, a to, co mówiła 
zawsze miało głęboki sens. W czasie zażartych polemik zawsze 
starała się raczej godzić zwaśnionych niż ich antagonizować. 
No i przede wszystkim 
w centrum Jej zaintere
sowania znajdowały się 
głównie konie arabskie, 
w rozumieniu całokształ
tu rasy, nie tylko wyników 
pokazów czy cen uzy
skiwanych za utytułowa
ne osobniki. Wdzięczna 
jestem Izabelli za to, że 
nieustająco wspierała mo
je wysiłki w pracy dla 
ECAHO.

Jej opowieści o pol
skich arabach potrafiły 
mnie natchnąć do dzia
łania. W zeszłym roku 
spotkałyśmy się w Jano
wie Podlaskim podczas 
Sportowych Mistrzostw 
Europy Koni Arabskich. 
Pamiętam, jak cieszyła 
się, że może oglądać tyle pięknych arabów pod siodłem, często 
dosiadanych przez młode dziewczęta - sama przecież wywodziła 
się ze środowiska jeździeckiego. Wykazywała również żywe za
interesowania moją pracą dziennikarską, a wręcz z entuzjazmem 
przyjęła mój projekt historyczny (dotyczący Królewskiej Staniny 
w Weil). Jeszcze w listopadzie zeszłego roku, podczas Konferencji 
WAHO w Katarze, zapoznała mnie z Profesorem Majdą i jego pra
cami na temat Emira Rzewuskiego. Okazało się, że było to nasze 
ostatnie spotkanie.

Zgodnie ze starym porzekadłem: Życie jest jak ogród - to, co 
w nim najpiękniejsze, przetrwa tylko w naszej pamięci. Najdroższa 
Izabello, pozostaniesz na zawsze w moich wspomnieniach. ■

met Izabella Zawadzka the first in the 1990ies, when 
I worked as General Secretary for ECAHO and she 
was a Member of the Executive Committee. I realized 
from the very first moment, that she was a very special 
lady. With her low, soft voice, she forced everybody 

to listen intently. And what she said had always substance. 
Even in hot and controversial discussions, she was one of 
those rare individuals who integrated rather than polarized 

and for her, the horses 
were always in the cen
tre of focus, the breed as 
a whole, not the shows, 
the glamour, or the mon
ey. I owe Izabella my sin
cerest thanks for all her 
unwavering support dur
ing the time I worked for 
ECAHO.

To listen to her sto
ries about Polish Ara
bian horses was always 
inspirational. In Janow 
Podlaski last year, I met 
her during the European 
Championships for Ara
bian Sport Horses; she 
was so happy- coming 
from a riding background 
herself - to see all the 
beautiful Arabians un

der saddle, many of which with young girls atop. And she 
showed always great interest and support in my journalis
tic work and was enthusiastic about my “history project" 
(the Royal Stud of Weil). Only in November last year, at the 
WAHO Conference in Qatar, she brought me into contact 
with Prof. Majda and his project about Count Rzewsuki 
- it was the last time I met her.

“Life is like a Garden - beautiful Moments can be had, 
but not preserved, except in Memory". You will always stay 
in my fondest memories, dearest Izabella. ■

Tłumaczenie: Krystyna Chmiel



■ Izabella fhwelec-Zeuvadzka we wspomnieniach/reininisced

Człowiek - instytucja
- A Living Institution-

Krystyna Chmiel

O
dkąd zaczęłam regularnie uczestniczyć w przeglą
dach stadnin arabskich - trudno byłoby nie zauwa
żyć, że nieodłącznie towarzyszy im majestatyczna, 
srebrnowłosa dama, obdarzona wyjątkowo melo
dyjnym głosem. Ten sam głos komentował Pokazy 
Narodowe i Młodzieżowe, kwieciście opisywał pochodzenie i ka

riery hodowlane koni wystawianych na aukcje... Wchodziłam do
piero w środowisko „arabiarzy”, ale wkrótce zorientowałam się, 
kim jest ta Dama, otoczona szacunkiem i uznaniem przez rodaków 
i cudzoziemców. Zazdrościłam Jej wtedy trochę tych rozległych 
kontaktów i możliwości podróżowania, ale gdy już razem praco
wałyśmy w Zarządzie PZHKA - przekonałam się, że ten „człowiek 
- instytucja”, to przede wszystkim ciepła i życzliwa ludziom osoba, 
której bynajmniej „woda sodowa" nie uderzyła do głowy. Z bie
giem lat coraz bardziej utwierdzałam się w przekonaniu, że Pani 
Iza występowała w obronie tej samej, tradycyjnej, polskiej hodowli 
przez duże „H”, na jakiej i ja się wychowałam. A jedynym, czego 
naprawdę można było Jej za
zdrościć, to hart ducha w wal
ce z narastającymi problema
mi zdrowotnymi. A kiedy przez 
ostatnie kilka lat startowałam 
w Sportowych Mistrzostwach 
Polski Koni Arabskich - deko
rując mojego konia Pani Iza 
wyznała, że to Ona mnie za
zdrości, tego, że mogę jeździć 
konno, na co Jej stan zdrowia 
już nie pozwalał...

Teraz przed nami Pokaz 
w Białce i przeglądy w stadni
nach, pierwsze bez Pani Izy... 
Niby nie ma ludzi niezastąpio
nych, ale wyobrażałam sobie 
zawsze, że Ona, jak wszech
świat - była, jest i będzie. Bez 
Niej te imprezy będą już wy
glądały inaczej! ■

ince I began to attend the breeding inspections 
of Polish Arabian studs, one could easily notice 
a majestic, silver-haired Lady, endowed with 
an exceptionally melodious voice. The same 
voice announced entries in National and Youth 

Shows, commented pedigrees and breeding careers of 
subsequent auction entries. Gradually entering the milieu 
of Arabian horse breeders, I became more and more ac
quainted with this special Lady, cherished and respected 
by Poles and foreigners. I slightly envied her so broad, 
international contacts and possibilities of travelling, but 
working under Her supervision during subsequent terms of 
the Polish Arabian Horse Breeders Society Board - I be
came convinced, that instead of being a "living institution" 
- Mrs. Iza was, above all, a warm and emphatic woman, 
not big-headed at all. Moreover - that She always repre
sented and defended traditional, Polish breeding, the 

same I was brought up on. 
And the only thing one could 
envy her, was her fortitude to 
struggle with health problems. 
Recently, for several times 
I took part in Arabian Horse 
Sports Championships of Po
land. When Mrs. Iza decorat
ed my horse - she confessed, 
that it was her, who envied 
me, that I was able to ride, 
whereas she was already de
prived of that possibility....

Now coming is the Bialka 
show and the breeding in
spections - the first ones with
out Mrs. Iza. There is a com
mon saying, that there are no 
irreplaceable persons, but she 
always seemed to me eternal, 
as the Universe - she was, 
she is and she will be. Any
way, all those events without 
her would surely look quite 
different. ■
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Izabella Rau^e lec—Zawadzka ive wspomnieniach/reminisced

rzebywam akurat w St. Petersburgu, ale przypomi
nam sobie swój pierwszy pobyt w Polsce. Miałem 
wtedy niewiele ponad 20 lat, kiedy trafiła mi się okazja 
uczestniczenia w janowskiej aukcji i Polskim Narodo
wym Pokazie, w tym czasie organizowanych przez Po- 

lish Prestige. Izabella występowała wtedy jako spikerka i pamię
tam, jakie oszałamiające wrażenie zrobiła na mnie Jej znajomość 
rodowodów koni. Przedstawiała je w taki sposób, jakby opowia
dała piękną bajkę.

W następnych latach nasze kontakty stały się bliższe. Regular
nie odwiedzałem Ją w Redakcji Ksiąg Stadnych, mieszczącej się 
na Torze Wyścigowym. Mogłem rozmawiać z Nią godzinami 
i z tych rozmów wiele się nauczyłem, nie zdając sobie nawet 
z tego sprawy.

Nigdy nie zapomnę Jej uśmiechu, mądrych słów i życzliwe
go serca. Zawsze dawała nam odczuć, że jesteśmy mile widziani. 
Spoczywaj w pokoju, Najdroższa! ■

Życzliwe serce
M/1 warm hearży

spending my free days of in Russia/St Peters
burg, reminds me to my early days in Poland. 
Here I take the time the write some words about, 
Poland's grand lady Izabella Zawadzka, the first 
time I met here I was in my early 20 's so a long

time ago, when I took the opportunity to come to the auction, 
and National championships that time organized by Polish 
Prestige, and with Izabella as announcer that time I was qui
et impressed about here knowledge of pedigrees & horses, 
also the way she presented was like a fairytale/story.

Through the years we become closer, and I visit here 
regular in here office on the racetrack when she worked 
there, I could talk for hours with here. I learned a lot from 
here without here realizing how much I valued here opin
ion. Last year during the auction we had a long talk, and 
was happy she told me she feel back oke, and how happy 
she was.

Never gone forget here smile, wise words, and warm 
heart she always give me the feeling how welcome we was 
in here paradise. RIP dearest. ■Tłumaczenie: Krystyna Chmiel
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■ Izabella. Paa-elcc—ZauKidzka ire wspomnieniach reminisced

Podróż sentymentalna
- A sentimental voyage -

Anette Mattsson

Gdyby ktoś mnie zapytał, co przede wszystkim kojarzy mi się 
z Izabellą Zawadzką - odpowiedziałabym, że jej zniewalający 
śmiech, często zresztą zaraźliwy. W następnej kolejności należa
łoby wymienić Jej pozytywne nastawienie do życia, szlachetne 
serce i olbrzymią wiedzę. Izabella wprost emanowała bezgra
niczną miłością do konia arabskiego - urody, wytrzymałości 
i historii tej rasy. Z łezką wspominam nasze długie rozmowy 
i wielkie chwile razem przeżyte, ale najbardziej ceniłam sobie 
Jej przyjaźń. Życie bez Niej nie będzie już tym samym!

rudno mi wyobrazić sobie kogoś bardziej niż Izabella 
zasługującego na tytuł Ambasadora Hodowli Koni 
Arabskich - nikt nie był tak oddany tej rasie ani tak 
usilnie nie popierał i nie promował polskich arabów. 
Poznałam Izabellę 30 lat temu, podczas jednej z Jej 

licznych wizyt w Szwecji. Szwedzi chlubili się stosunkowo długą 
tradycją hodowli polskich arabów, gdyż pierwsze importy miały 
miejsce jeszcze w latach 60-tych. Izabella zawsze chętnie służy
ła pomocą i radą szwedzkim hodowcom, toteż była u nas mile 
widzianym gościem i chętnie zapraszaliśmy Ją do sędziowania 
naszych pokazów.

W 2013 r. Izabella została uhonorowana tytułem Ambasado
ra, który miała osobiście odebrać podczas Pucharu Świata Ho
dowców w Las Vegas. Od roku 2009 organizowaliśmy wspólnie ze 
Scottem Benjaminem „Święto hodowców” w Santa Ynez, więc za
prosiliśmy Izabellę na wycieczkę po farmach północnej Kalifornii.

Puchar Hodowców okazał się niezwykle emocjonującą im
prezą, głównie z uwagi na zdobycie przez Pogroma Czempionatu 

If someone would ask me what the first thing that cross 
my mind when I think about Izabella Zawadzka is I would 
say her enchanting laughter, something she happily shared 
with everyone together with her positive attitude, generous 
heart and great knowledge. Izabella was an amazing 
person with an endless love for the Arabian horse
- the beauty, stamina and history. I will forever cherish our 
long conversations and great moments shared, but foremost 
herfriendship. Life will not be the same without her.

can not think of one person more worthy the title of Arabi
an Horse Ambassador than Izabella - her huge dedication 
for the breed and to always support and promote the Pol
ish Arabian horse. I met Izabella for the first time 30 years 
ago during one of her many visits to Sweden. As Sweden 

has a strong tradition of breeding Polish Arabian horses since 
the first importations took place in the beginning of 1960 's, 
Izabella has been a great help and support to the Swedish 
breeders and it was always wonderful to have her visit and she 
was a very appreciated judge at our shows.

In 2013 Izabella was awarded with the Arabian Horse 
Breeders Alliance Ambassador Award and it was decided 
that she would come to the Arabian Breeders World Cup in 
Las Vegas to achieve this prestigious award personally. 
Scott Benjamin and I had since 2009 organized the Arabian 
Breeders Celebration in Santa Ynez and northern California 
and Izabella was thrilled to come with us to California to visit 
the farm tour.



Ogierów. Niemniej wzruszająco wy
padła uroczystość wręczenia Izabelli 
wyróżnienia.

W poniedziałek rano Scott, Iza
bella, nasza przyjaciółka Helene Za
leski i ja, wyruszyliśmy w podróż do 
Kalifornii. Tak się zaczął cudowny ty
dzień. Drogę urozmaicały nam cieka
we dyskusje, mnóstwo śmiechu i lody
- ulubiony deser Izabelli.

Zwiedzanie mieliśmy zacząć od 
Silver Maple Farm, gdzie Izabella 
chciała się zapoznać z ich progra
mem hodowli koni egipskich. Czekała 
tam na Nią także inna niespodzianka
- 29-letni ogier Simeon Shai (Raadin 
Royal Star - Simeon Safianad). Izabella 
widziała go po raz ostatni w 1991 r., 
kiedy zdobył tytuł Czempiona Świata 
w Paryżu. Okazało się zresztą, że 
było to ich ostatnie spotkanie, gdyż 
Simeon Shai padł 3 miesiące później.

Izabella nie była od kilku lat w Ka
lifornii, a wiedziałam, że ma tam starych, dobrych znajomych, 
z którymi chętnie by się zobaczyła. Następna niespodzianka 
czekała więc na Nią w Haras De Cardenas, a niespodzianką tą 
był 23-letni ogier Ecaho (Pepton - Etruria), nazywany tam „Łabę
dziem”, Czempion Polski z 1995. Zawsze bardzo mi się podobał, 

| Simeon Shai We had a wonderful time at the 
ABWC with the highlight of course be
ing Pogrom s win of the Champion 
Stallion title and the most emotional 
part of the show was without a doubt 
when Izabella received her award.

Monday morning after the show 
Scott, Izabella, our dear friend Helene 
Zaleski and myself got ready for the 
drive to California and this would be 
the beginning of a fantastic week and 
a memorable road trip with great dis
cussions, lots of laughter and ice 
cream - Izabella 's favorite treat.

We started our visit in Santa Ynez 
with breakfast Tuesday morning at 
Paula's Pancake-house before it was 
time for Silver Maple Farm's presen
tation where Izabella would see their 
Egyptian breeding program and the big 
treat was to see the 29-year old Simeon 
Shai (Raadin Royal Star-Simeon Safa- 
nad). The last time Izabella saw Shai

was when he was named World Champion Stallion in Paris 
1991. Unfortunately Simeon Shai passed away three months 
later so this would be our last meeting with this great stallion.

Izabella had not been to California for several years and 
I knew that there were some old friends of hers that she would ►
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a wiedziałam, że należał do ulubieńców Izabelli. Miło było oglądać 
go w swobodnym ruchu, ale dla patrzących największą satysfak
cję sprawiała radość i duma na twarzy Izabelli.

W ciągu czterech dni spędzonych w Santa Ynez odwiedzili
śmy Day Dream Arabians, Om El Arab, Aljassimya Farm i Mindy 
Peters Arabians. Bardzo ciekawie wypadło porównanie różnych 
programów hodowlanych, a przy okazji spotkaliśmy wielu starych 
znajomych i poznaliśmy nowych, zobaczyliśmy konie już utytuło
wane i prospekty na przyszłość.

Scott i ja wiedzieliśmy, że Izabella chciałaby obejrzeć pewne
go młodego ogierka. Był to sześciomiesięczny Prometeusz (FA El 
Shawan - Pianissima), hodowli i własności SK Janów Podlaski, ale 
przebywający jeszcze u Grega i Nancy Gallunów. Wybiegł nam 
naprzeciw, tryskający energią, z ogonem zarzuconym na grzbiet. 
Jednak gdy Izabella do niego podeszła - wyciągnął do Niej głów
kę i dał Jej pyszczkiem „buziaka”!

Od Santa Ynez Scott już nam nie towarzyszył, ale nasze czy
sto damskie grono czekało jeszcze kilka wspaniałych dni. W na
stępnej kolejności miałyśmy odwiedzić farmę Valley Oak Arabians, 
należąca do Manny'ego Vierry, ale przygotowałyśmy jeszcze jed
ną niespodziankę dla Izabelli. Sheila Vanan, chociaż zajęta przy- 

love to see, so my first surprise for her was that I arranged 
a visit to Haras De Cardenas to meet "the Swan”- 1995 Polish 
National Champion Stallion Ecaho (Pepton - Etruria). I love 
Ecaho and I knew that he always has been special to Izabella 
as well. It was a joy to see this spectacular 23-year old stallion 
loose and it was so great to see the pride and joy in Izabella's 
face when she looked at this legendary Polish stallion.

During our four days in Santa Ynez we had the pleasure 
to visit Day Dream Arabians, Om El Arab, Aljassimya Farm, 
Mindy Peters Arabians and we all enjoyed seeing the pre
sentations of the breeding programs at the different farms. It 
was wonderful to meet new and old friends, to see famous 
horses and young future stars.

Scott and I knew that there was a young colt that Izabella 
would love to see, so we went to visit Greg and Nancy Gallun 
to look at the 6-month old Prometeusz (FA El Shawan - Pia
nissima), bred and owned by Janow Podlaski. He came out 
with his tail over his back, filled with energy. But when Iza
bella walked up to see him he lowered his head and it was a 
magic moment for us all when he really gentle reached out 
and gave Izabella a kiss. 
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gotowaniami do wiosennych pokazów, zaprosiła nas do siebie. 
W Varian Arabians stał bowiem Desperado V, którego Izabella nie 
widziała od 25 lat, kiedy był młodym, czteroletnim ogierem. Tym 
bardziej wzruszyła się, gdy ujrzała go jako 29-letniego, „starszego 
pana”. Wraz z Sheilą powspominały trochę dawne, dobre czasy, 
po czym nacieszyłyśmy oko widokiem koni; oczywiście Sheila 
powyciągała najwartościowsze spośród tych z polskim pocho
dzeniem, jak np. Kassandra NA, po Baske Afire od Kwestury! Po 
rozstaniu z uroczą Sheilą zameldowałyśmy się w hotelu w Bren- 
twood, a na kolacji spotkałyśmy się z Manny'm Vierrą i z Ray
mondem Mazzei.

„Dom otwarty” Manny'ego w Valley Oak zawsze wywołuje 
piorunujące wrażenie, a jeszcze większe - kolekcja polskich kla
czy. Izabella z radością znów je zobaczyła i oceniła przychówek 
urodzony u Manny' ego. W stajni czekał na Nią jeszcze jeden stary 
znajomy - wybitny ogier Emigrant (Ararat - Emigrantka), którego 
rozwój śledziła od źrebięcia. Izabella aż rozpromieniła się na jego 
widok, a jeszcze bardziej - kiedy obejrzała młodzież po nim.

Chętnie byśmy zostały na tej farmie, ale plan naszej wycieczki 
był napięty i przewidywał wizytę w jeszcze jednej stadninie - Cole- 
al Farms, gdzie urodził się Eden C. Po drodze zatrzymałyśmy się

When leaving Santa Ynez it was also time to say good 
bye to Scott, but for us girls the adventure continued as we 
still had several exciting days ahead. Our next visit was to 
Manny Vierra of Valley Oak Arabians, but we had a surprise 
for Izabella. Although that Sheila Varian was busy preparing 
for her Spring Fling she took the time to welcome us for a visit 
and we had a wonderful afternoon at Varian Arabians. It was 
25 years since Izabella had seen Desperado V as a young 
stallion and she was thrilled to see him now as a 29 year old 
gentleman. Sheila and Izabella share a lot of wonderful mem
ories and we had a fantastic time looking at horses (where 
Sheila of course picked out some jewels with Polish origins 
like the Kwestura - daughter Kassandra NA by Baske Afire).

After saying good bye to the lovely Sheila we continued 
up to Brentwood to check into our hotel and then off to meet 
Manny Vierra and Raymond Mazzei for dinner.

The open house at Valley Oak is always fantastic and 
Manny has a great collection of Polish-bred mares. Izabella 
loved seeing the mares again and to see what they are pro
ducing for Manny. And another old friend was waiting in the 
barn - the great Emigrant (Ararat - Emigrantka). Izabella real- 
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jeszcze na krótko, aby rzucić okiem na ogiera hodowli Valley Oak
- ośmioletniego El Formio VO (Grafik - El Dorada).

Następnego dnia oglądałyśmy konie wywodzące się z ame
rykańskich linii, prezentowane przez Enzo Ltd. i Ponderosa 
Arabians. Izabelli najbardziej podobała się klacz RD Bey Shahm- 
pane (Bey Shah - Bey Shahdar), matka Enzo.

Ta część Kalifornii zachwycała swoimi krajobrazami, więc czę
sto zatrzymywałyśmy się, aby porobić zdjęcia, a przy okazji ku
pić sobie pysznych truskawek. Cieszyłyśmy się każdą chwilą, bo 
nasza wycieczka miała trwać jeszcze tylko dwa dni. Izabella nie 
wiedziała jednak, że najlepszą niespodziankę zostawiłyśmy „na 
deser”. Tym bardziej była uszczęśliwiona, kiedy dowiedziała się, 
że u kresu podróży czekają nas odwiedziny u państwa Bishop
- właścicieli legendarnego ogiera Monogramm. Izabella i ja ocze
kiwałyśmy tej wizyty z niecierpliwością, ponieważ żadna z nas nie 
widziała go od czasu jego pobytu w Michałowie, czyli od 20 lat. 
Efekt był tym większy, że Shilo Bishop wypuściła go na wybieg, 
a Monogramm luzem ruszał się nie gorzej niż 20 lat temu. Izabel
la przeżyła to tym mocniej, że jego użycie w Polsce kosztowa
ło Ją wiele zabiegów. Wieczór spędziłyśmy w restauracji rybnej 
w porcie, dokąd państwo Bishop zaprosili nas na kolację. Dla nas 

ly lit up when she met those old Polish stallions, great horses 
that she followed since they were foals. And she was really 
happy to see Emigrant's wonderful foals and youngsters.

The schedule was intense so even if we wanted to stay 
forever we had to leave for the next open house - the breed
er of Eden C - Coleal Farms. But on the way we made a 
quick stop to look at a Valley Oak-bred stallion - 8-year old El 
Fornio VO (Grafik - El Dorada).

The following day we enjoyed presentations at Enzo Ltd 
and Ponderosa Arabians looking at horses of more Ameri
can lines. Izabella was excited to see the beautiful RD Bey 
Shahmpane (Bey Shah - Bey Shahdar), the dam of Enzo.

This part of California is breathtaking and we had several 
stops to take photos or to buy delicious strawberries. We en
joyed every minute as our trip only had a couple of days left. 
Izabella did not know that we saved the biggest surprise to 
last and she was so happy when I told her that our last des
tination would be to the Bishop family and visit the one and 
only - Monogramm. Neither Izabella or I had seen him since 
he was at Michałów 20 years ago so it was very emotional to 
see him. Shilo made our day when she let him out in pasture 
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było to wspaniałe zwieńczenie naszego pobytu, bo obie z Izabellą 
lubimy ryby. Wszystkie trzy odjechałyśmy więc zadowolone do 
hotelu w San Francisco, gdzie miałyśmy spędzić ostatnią noc 
przed powrotem do Europy.

Żal było żegnać się na lotnisku, ale wiedziałyśmy, że nie roz- 
stajemy się na długo - za kilka tygodni miałyśmy się spotkać 
w Normandii na farmie Helene.

Cieszę się, że mam takie wspomnienia, ale „świat arabski” 
bez Izabelli nie będzie już taki sam. Szkoda też, że nie zdążyły
śmy zrealizować wszystkich naszych planów. Dziękuję Ci, Izo, za 
wszystko, co zrobiłaś dla koni arabskich, ale i za to, że byłaś tak 
cudowną przyjaciółką i wspaniałą osobą. Dzięki Tobie nasze ży
cie nabierało innych ban« i na zawsze pozostaniesz w naszych 
sercach. ■

Tłumaczenie: Krystyna Chmiel 

and he showed off just like he did 20 years ago, he is such 
a wonderful stallion and for Izabella it was huge to see this 
stallion that she was so instrumental in getting to Poland. We 
were invited to dinner by Mr and Mrs Bishop and we met at 
a fish restaurant down in the harbour. For Izabella and I it was 
the perfect ending of this amazing trip as we both love fish. 
It was a magical evening and the three of us were so thankful 
for everything when we drove to our hotel to spend the last 
night in San Fransisco before we returned to Europe.

I feel blessed to have shared this wonderful trip with 
Izabella and Helene and to have so many cherished memo
ries. It was sad to say good bye at the airport, but we knew 
that we would meet in Normandie at Helene's farm just a few 
weeks later to make new memories and indeed we did.

The Arabian horse world will not be the same without 
Izabella. I am so grateful for all the memories I have of times 
we had together and sad that we never will have the oppor
tunity to fulfill some of our plans. Thank you Iza for everything 
you did for the Arabian horse and for being such an amazing 
person and friend - the world is a better place thanks to you 
and you will always be with us in our hearts. ■

L 6
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Izabella, jaką znałam
- Izabella as I knew her -

Sheila I arian

Przez te wszystkie lata o Izabelli powiedziano już wiele superla
tywów. Wszyscy wiemy, że miała bezbłędnie opanowane rodo
wody i historię polskich koni arabskich, że była pełną wdzięku 
damą, która całym sercem i duszą była oddana swojemu krajo
wi i koniom arabskim. Oczywiście zgadzam się z tymi opiniami, 
ale chciałabym opowiedzieć o Izabelli coś bardziej osobistego.

W
 roku 1961, zaraz po tym, jak władze polskie 

podjęły decyzję o redukcji liczby stadnin, na

byliśmy wraz z rodziną trzy polskie klacze: 
Nagankę, Bachantkę i Ostrogę. Położyły one 
podwaliny pod naszą hodowlę i do dziś ich 

krew odgrywa ważną rolę zarówno w naszym programie, jak i w ho
dowli światowej. Z Izabellą spotkałyśmy się na początku lat 80-tych 
w Scottsdale, gdzie prezentowałam potomstwo tych trzech kla
czy po ogierze hodowli amerykańskiej - Bay Abi. W następnych 
latach przy okazji każdego pokazu w Scottsdale Izabella wraz 
z Dyr. Jaworowskim wymykali się do naszej stajni, aby przyjrzeć 
się kolejnym przychówkom tych klaczy. Za każdym razem Iza
bella skrupulatnie analizowała nasze konie i ze swoim uroczym 
uśmiechem oświadczała dobitnie: Sheila, jesteś dobrym hodowcą! 
Żywię dla Niej za to dozgonną wdzięczność. ■

There will be many accolades given to Izabella for 
years to come. We all know she was genius on pedigrees 
and the history of the Polish horse. A beautiful lady that 
loved her country's Arabian horses with her whole heart 
and soul. For me she was all of those things of course, 
however, my story with Izabella is more personal.

n 1961 my family and I purchased three Polish mares 
after Poland had made the decision to down grade the 
Polish studs. Those three mares, Naganka, Bachantka 
and Ostroga were the foundation of our small breeding 
program and are important in our program and the world 

today. We met in Scottsdale in the early 80‘s and I was show
ing the offspring from those three mares although they were 
by my American bred stallion Bay Abi. Each year during the 
Scottsdale show Izabella and Dr Jaworowski would quiet
ly come to our barn to see what we were producing from 
those 3 wonderful mares and each time Izabella would look 
at every horse carefully and then in her lovely and eloquent 
way smile and tell me "Sheila you are a good breeder!". 
I will thank her always. ■

Sheila Varían, Izabella & Desperado
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27

Manny Vierra, Valley Oak Arabians

Bardzo, bardzo smutna wiadomość. 
Cudowna kobieta.

So very very sorry to here. 
Wonderful lady.
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Leniła Perroy

Izabella była wielką damą
- Izabella was a great lady —& j

Tłumaczenie: Kiyslyim Chmiel

I

W
iele razy miałam zaszczyt towarzyszyć Jej 
i dyskutować o polskich koniach, które tak do
brze znała. Ile się nasłuchałam o ich zaletach 
i osiągnięciach hodowlanych... Widać było, 
że Izabella kocha konie i uwielbia swoją pra
cę nad programami hodowlanymi dla stadnin. Była przy tym 

wyjątkowo miła i życzliwa. Nigdy Jej nie zapomnę...
Załączam portret, który zrobiłam i który bardzo się Izabelli po

dobał. Pamiętam, co o nim powiedziała: Jaka piękna suknia, z ta
kim bogatym, złotym haftem! Tak się cieszę, że to dostałam! ■

had the previledge of beeing with her many times, and 
discussing the horses of Poland that she knew so well, 
and listening to valuable information about their best 
qualities, and how they did in the breeding... She loved 
them and she enjoyed so much her work for the breed

ing program of the studs... Her kindness, and gentleness 
were unique I will never forget...

Enclosed the portrait I did, which she liked - her com
ment was "Such lovely clothes... all those golden embroider
ies... so beautiful, so rich! I am very happy to have this!" ■

(>4
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Dzisiaj mi się śniła...
-1 dreamt about her today... —

l rszula Buiłobok

Poznałyśmy się w 1973 r. Pani Iza zaczęła w tym roku 
pracę w Ministerstwie Rolnictwa w Wydziale Hodowli Koni, 
a konkretnie jako inspektor hodowli koni czystej krwi arabskiej. 
Chyba polubiłyśmy się od samego początku i zaprzyjaźniłyśmy 
się. Połączyła nas bezgraniczna miłość do „arabów’.

W
 szarości życia codziennego, w tamtych cza
sach, mato sympatycznej atmosferze, zazdro
ści, czasem zawiści, Iza wnosiła w naszą pracę, 
a jednocześnie w nasze życie osobiste dużo 
optymizmu, elegancji, uśmiechu i ogromny za
sób wiadomości na tematy związane z końmi arabskimi. Zawsze 

dobrze ubrana, z dobrym angielskim, godnie reprezentowała pol
ską hodowlę na forum światowym.

Na początku nie miała łatwo, bo trafiła na dwie wielkie oso
bowości, a mianowicie dyr. Andrzeja Krzyształowicza i dyr. Igna
cego Jaworowskiego, ale radziła sobie doskonale wykorzystując 
wrodzony takt i „elegancję”. Potem już było trochę łatwiej. Do 
bólu dokładna i staranna - u niej wszystko musiało być zapięte 
na ostatni guzik. Czasami zamęczała nas długimi próbami przed 
kolejnymi aukcjami w Jano
wie, doborem muzyki - odpo
wiedni utwór do każdego pre
zentowanego konia, ale po
tem wszystko grało na 100%, 
nie było niemiłych niespo
dzianek i wszyscy byli bardzo 
zadowoleni.

Brała udział w powstaniu 
PZHKA, będąc potem wiele 
lat Prezesem Związku, ostat
nio honorowym (jadąc do Ja
nowa na tegoroczny zjazd 
rozmawialiśmy z Nią przez te
lefon ostatni raz, życzyła uda
nych obrad).

Iza zaprzyjaźniła się też 
z moją nieżyjącą już Mamą. 
Wpadała do jej warszawskie
go mieszkania, bywała też go
ściem honorowym na Mamy 
Imieninach, a ostatnio na 90- 
tych urodzinach. Bardzo się 
lubiły.

Spotykając się w Warsza
wie, niestety rzadko, wybiera
łyśmy się na wspólne zakupy, 
czasami na obiad lub lunch, 
albo spotkanie ze wspólny
mi przyjaciółmi lub znajomy
mi. Pomagałyśmy też sobie 
w sprawach zdrowia, które 
zaczynało się kruszyć.

We met in 1973. Izabella began her work at the Ministry 
of Agriculture that year, in the Horse Breeding Department, 
as an inspector of pure bred Arabian horses. I think we liked 
each otherfrom the very beginning and became friends then. 
We were brought together by an unlimited love for Arabians.

n the greyness of everyday life, in those troubled times, 
in a not very pleasant atmosphere of envy, sometimes 
jealousy, Izabella enriched our lives and work with 
plenty of optimism, elegance, smile and a huge amount 
of information regarding the Arabian horse. Always well 

dressed and with a good knowledge of English, she proud
ly represented Polish breeding on the world scene.

At first she didn't have it easy, because she had to over
come two great personas: Director Andrzej Krzysztalowicz 
and Director Ignacy Jaworowski, but she managed very 
well with them using her innate tact and sophistication. 
Later it was a bit easier. Perfect to the core, everything had 
to be neatly lined up. Sometimes she tired us all with the 
long rehearsals before the Janów auctions, with choosing 

the music, the right composi
tion for each horse, but later 
everything was 100% ideal, 
there were no unpleasant 
surprises and everyone was 
very happy.

She took part in the form
ing of the Polish Arabian 
Horse Breeders Society and 
was later a many year Presi
dent of the society, most 
recently - an honorary one 
(I spoke to her on the phone 
for the last time when on my 
way to this year's meeting of 
the society, she wished us 
successful sessions).

Izabella was also friends 
with my late mother. She 
dropped by my mom's War
saw apartment and was also 
an honorary guest at my 
mom's “name day’’ celebra
tion and recently at her 90th 
birthday. They liked each oth
er very much.

When I had the chance to 
come to Warsaw, which was 
sadly not too often, we went 
shopping together, some
times for dinner or lunch or 
to meet with mutual friends 
and acquaintances. We also
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Ja podziwiałam zawsze jej silę woli i ducha. Ja już padałam, 
a Ona dalej oglądała źrebaki z Jerzym i ciągle Jej było mało. 
Wydawała mi się „nieśmiertelna”. Aż tu grom z jasnego nieba, 
że nie żyje.

W tę wiadomość nie chciało się 
wierzyć, ale mieliśmy bardzo złe wia
domości od naszej wspólnej zna
jomej lekarki.

Zamknął się nieodwracalnie 
ważny rozdział naszego życia sta- 
dninowego i prywatnego, bo to 
w naszym przypadku jedna całość. 
Tak charyzmatyczna osoba szyb
ko się nie znajdzie w naszej pracy 
i naszym życiu.

Jest mi tylko bardzo przykro 
i nie mogę się z tym pogodzić, że 
moja choroba nie pozwoliła mi być 
na pogrzebie Izy (Ostatnio byłyśmy 
obie na cmentarzu Bródnowskim 
na pogrzebie Śp. Andrzeja Ou. Nie 
myślałam, że tutaj tak szybko spo- 
cznie też nasza kochana Iza).

Dzisiaj mi się śniła. Siedziała 
na ławce, na Niebiańskiej Łące, a dokoła pasły się jej ukochane 
klacze arabskie. Żegnaj. ■ 

W szarości 
życia codziennego, 

w tamtych czasach, mało 
sympatycznej atmosferze, 
zazdrości, czasem zawiści, 
Iza wnosiła w naszą pracę, 

a jednocześnie w nasze życie 
osobiste dużo optymizmu, 

elegancji, uśmiechu 
i ogromny zasób wiadomości 

na tematy związane 
z końmi arabskimi.

helped each other in matters of health, which began to 
crumble.

I always admired her will to live. I could be totally tired 
and she still continued to inspect foals with Jerzy and want

ed more. She appeared to me as 
though "immortal”. And suddenly, 
out of the blue, came the informa
tion about her death.

I couldn't believe this news, 
but it came from out mutual doc
tor, who we were on friendly terms 
with.

And so an incredibly important 
chapter of our stud and personal 
life - because in our case it is one 
and the same - closed irreversibly. 
Such a charismatic person will not 
be found soon in our work and in 
our lives.

I am very sorry and cannot 
come to terms with the fact that my 
illness did not allow me to come to 
Izabella's funeral (lately we were to
gether at the Brodno Cemetery at 

the funeral of the late Andrzej Ou. I didn't think that soon 
our beloved Izabella would also lie to rest here).

I dreamt about her today. She was sitting on a bench, 
on a Heavenly Meadow, and her beloved Arabian mares 
were grazing around her. Farewell. ■

Transl.: Joanna Krawczyk
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Lubiana i szanowana
- A gentle and caring person -

Pamela Burton, Horsereport

Z Polski nadeszła wiadomość, że 27 marca 2015 r. po długiej 
chorobie zmarła Izabella Pawelec Zawadzka - światowej sławy 
autorytet w dziedzinie hodowli koni arabskich i wieloletni 
ambasador polskiej hodowli koni tej rasy. Znana jako 
„Pierwsza Dama polskiej hodowli koni arabskich”, wywarła 
wielki wpływ na kształtowanie się tej rasy w ostatnich latach. 
W środowisku „arabiarzy” była ponadto bardzo łubiana 
i szanowana jako osoba życziiwa i troskliwa.

zabella Pawelec-Zawadzka piastowała stanowisko Inspektora 
w Wydziale Hodowli Koni Zjednoczenia Hodowli Zwierząt Za
rodowych, podlegającego Ministerstwu Rolnictwa. Z biegiem 
czasu powierzono Jej nadzór nad państwowymi stadninami 
koni arabskich.
Jak sama mówiła o sobie - Byłam odpowiedzialna za wszyst

kie ważniejsze decyzje i przedsięwzięcia hodowlane, jakie miały 
miejsce w Polsce w ciągu następnych 30 lat, w tym uruchomienie 
nowych stadnin koni arabskich w Kurozwękach i Białce, organiza
cja aukcji Polish Ovation w 1985 i sprowadzenie do Polski ogierów 
Palas, Probat i Monogramm.

W roku 1998 Izabella Pawelec-Zawadzka oficjalnie przeszła 
na emeryturę, ale oznaczało to tylko, że przeniosła się z Wydziału 
Hodowli Koni do Redakcji Ksiąg Stadnych, obecnie prowadzonej 
przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Od 1984 przez wiele lat 
pełniła funkcję delegata Polski w ECAHO i WAHO, będąc rów
nież członkiem Komitetów Wykonawczych obu tych organizacji. 
Sędziowała wiele prestiżowych pokazów, poczynając od Salonu 
Konia w Paryżu w 1973 r. Będzie nam Pani brakować, Madame 
Izabello! ■

April 2015, Poland ~ Leading Arabian horse breeding 
authority and world ambassador of the Arabian 
horse, Izabella Pawelec-Zawadzka, passed away 
after a long illness on 27 March 2015. Known as the 
First Lady of Polish Arabian horse breeding, she had 
a great influence on every aspect of the breed.
A gentle, caring person, she had a great following 
in the community of the Arabian horse.

zabella Pawelec-Zawadzka was breeding inspector 
at the Polish Horse Breeding Department of the State 
Stud Farm Managing Office, supervised by the Ministry 
of Agriculture. Very soon she was also asked to be in 
charge of the Arabian State Studs.
In her words, “I was responsible and involved in all ma

jor decisions, ideas, actions and developments which hap
pened during the next 30 years in Poland, including the 
creation of the two new Arabian Horse Studs in Kurozweki 
and Bialka, the polish Ovation Sale in 1985 and the import 
of Palas, Pro bat and Monogram".

In 1998, Izabella Pawelec-Zawadzka retired official
ly from the Horse Breeding Department and moved as 
a breeding consultant and specialist over to the Registry 
of the Polish Arabian Stud Book which is run at present by 
the Polish Jockey Club. She was Polish delegate for ECA
HO and WAHO from 1984 for many years as well as mem
ber of Executive Committee of both groups. She was of
ten a judge at some of the most prestigious Arabian horse 
shows, her first show as judge being the 1973 Paris Salon 
du Cheval. You will be missed Madame Izabella. ■

Tłumaczenie: Krystyna Chmiel
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■ Izabella Pawelec—Zawadzka we wspomnieniach/'reminisced

Już mi Jej brakuje...
- / already miss her... —

Barbara Krzyształowicz Ortosiowa

Pani Izabella Pawelec - Zawadzka, Przyjaciel domu
- kiedyś; później Pani Iza, a w końcu Iza - na mnie przeszła 
Jej przyjaźń rodzinna.

Z
awsze odkąd pamiętam była obecna w domu naszych 
rodziców. Wszystkie Jej przyjazdy do Janowa, krót
sze czy dłuższe pobyty zawsze były wielkim wydarze
niem i ucztą duchową. Jej rozmowy z moim Ojcem 
były ogromną nauką dla nas młodzieży. Przy tej okazji 
uczyliśmy się historii i dla szacunku dla niej.

Pasja i zaangażowanie Izy w sprawy końskie były niebywałe. 
Jeździła z moim Tatą na wszystkie zebrania WAHO - była tłuma
czem i wielką podporą.

Chciałam napisać „Będzie mi Jej brakowało”, ale... już mi Jej 
brakuje. ■

Mrs. Izabella Pawelec-Zawadzka. Once - a family friend. 
Later - Mrs. Iza. Finally - Iza. I was the one whom her 
family friendship passed on to.

ver since I can remember she was always pres
ent at our parents house. All her visits to Janow, 

--------- be they shorter or longer, were always greatly 
significant events and real treats. Her conversa- 

----------- tions with my father were great lessons for us 
teenagers. They were wonderful occasions to learn about 
history and respect for it.

Izabella's passion for the horse and involvement in 
equine matters was incredible. She accompanied my dad 
to all WAHO conferences - she was a translator and served 
as support for him.

I wanted to write that “I will miss her", but... I already 
miss her. ■

Transi.: Joanna Krawczyk

(><)



W
prawdzie nie ma stów, które wyraziłyby nasz 
smutek z powodu odejścia Izabelli, ale może 
dla Jej rodziny i bliskich będzie jakąś pociechą 
to, że była kochana, podziwiana i szanowana 
przez całą naszą międzynarodową „rodzinę” 
WAHO. Bardzo nam Jej brakuje, ale nikt, kto miał zaszczyt Ją znać 

i z Nią pracować, nigdy o Niej nie zapomni. Miała przyjaciół w każ
dym zakątku świata, bo była prawdziwą damą, ciepłą i życzliwą, 
a przy tym o prawym charakterze i wysokiej inteligencji. Posia
dała ogromną wiedzę i doświadczenie we wszystkich aspektach 
związanych z koniem arabskim, przez co od samego początku 
wniosła wielki wkład w działalność WAHO. Jesteśmy Jej wdzięcz
ni za wszystkie lata oddanej służby dla naszej organizacji, naszej 
wspólnoty i koni arabskich, ale przede wszystkim brakuje nam Jej 
jako aktywnej działaczki i dobrej przyjaciółki. Droga Izabello, za to 
wszystko, co zrobiłaś dla sprawy konia arabskiego i dla WAHO, 
dziękujemy Ci i wyrażamy uznanie. Spoczywaj w pokoju!

A
lthough no words can convey our sorrow at 
her passing, perhaps it will be of some com
fort to her family and friends to know that Iza
bella was admired, loved and respected by 
all of us in the international “family" of WAHO. 

Izabella will be greatly missed, but she will never be forgot
ten by anyone who had the privilege to know her and to 
work with her. She had so many friends from every cor
ner of the world, her name and legacy will live on in so 
many memories. Izabella was truly an exceptional person. 
A true lady with such special qualities of warmth and in
tegrity, highly intelligent, her extensive knowledge and her 
undoubted expertise in so many areas related to Arabian 
horses have been an enormous asset to WAHO from the 
earliest days. We are eternally thankful for her many years 
of dedicated and unwavering service to our Organization, 
to our community and to the Arabian Horse. Above all, we 
will miss her as a dear and true friend. For all you have 
done for the Arabian horse and for WAHO, dear Izabella, we 
salute you and we thank you. May you rest in peace.

■ Izabella Pawelec—Zawadzka we wspomnieniaddwminisced

Nadesłane z biura WAHO



Z
 głębokim żalem pragnąłbym złożyć wyrazy szczere

go współczucia z powodu odejścia naszej drogiej 
przyjaciółki i członkini Komitetu Wykonawczego 
WAHO - Izabelli Pawelec-Zawadzkiej. Pani Izabella, 
będąc osobą wyjątkową i powszechnie szanowaną, 

uczyniła wiele dobrego dla koni arabskich na całym świecie i dla 
WAHO. Będzie nam Jej bardzo brakować. Niech spoczywa w po
koju. ■

Sami Al-Nohait
Asystent wiceministra rolnictwa do spraw produkcji zwierzęcej; 
Inspektor Generalny Królewskiego Centrum Konia Arabskiego 
Króla Abdulaziza w Dirab;
Rijad, Królestwo Arabii Saudyjskiej

W
 tych słowach chciałbym wyrazić swój głębo

ki szacunek dla Izabelli, z którą miałem za
szczyt pracować w Komitetach Wykonaw
czych WAHO i ECAHO przez ponad 30 lat. 
Izabella była osobą o wybitnej inteligencji 

i przenikliwości, a w trudnych sytuacjach zawsze występowała 
z głosem rozsądku. Pamiętam także Jej wielkie serce i otwartość 
na innych. Miałem szczęście, że mogłem z Nią pracować przez 
tak długi okres. Wyobra
żam sobie, jak ciężkim 
przeżyciem była strata 
ukochanej Osoby dla 
Jej męża i syna. Odwie
dziłem kiedyś z Nią Czę
stochowę i stąd wiem, 
że Izabella była także 
osobą wierzącą. Może 
więc jakąś pociechą 
dla Jej bliskich będzie 
świadomość, że Iza
bella spogląda na nas 
z zaświatów. Życzę im, 
aby zawsze odczuwali 
Jej życzliwą obecność. 
Z głębokim wzrusze
niem i szacunkiem dla 
Izabelli, która odeszła 
od nas, lecz nigdy Jej 
nie zapomnimy. ■

Xavier Guibert
Emerytowany dyrektor ds. Stosunków Międzynarodowych 
Narodowej Stadniny we Francji, 
członek Komitetu Wykonawczego WAHO

Tłumaczeni?: Krtslxna Chmiel

W
ith deep sorrow and sympathy, I would 
like to express my most sincere con
dolences for the passing of our dear 
friend and WAHO Executive Committee 
member Mrs Izabella Pawelec-Zawadz- 

ka. Mrs Izabella has done a lot for the Arabian horse in the 
world and for WAHO and she was a highly valuable, remark
able and respected person and member of WAHO. She will 
be greatly missed. May her soul rest in peace. ■

Sami Al-Nohait
Assistant Deputy Minister of Agriculture 
for Animal Resources Affairs;
Supervisor General of King Abdulaziz Arabian 
Horse Center in Dirab;
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

hrough this message, I would like to express 
all my deep respect for Izabella, with whom 
I had the opportunity to be with in the Execu
tive Committees of ECAHO and WAHO for over 
thirty years. Izabella was an extremely intelligent 

and perceptive person, and always the voice of wisdom 
when we had to deal with 
difficult situations. But 
I also remember that Iza
bella was a person with 
a big heart, who knew 
how to welcome others. 
I have been very lucky 
to work with her for such 
a long time. I think of her 
husband and son, who 
lose a loved person. I had 
the chance to go to Cze
stochowa with Izabella 
and so I know that she 
had faith in God. So I wish 
all her relatives may find 
comfort in knowing that 
from where she is now Iz
abella watches over them. 
I wish them to feel her lov
ing presence which will 

support them in the future. Again, I express my affection 
and my deep respect for Izabella who is leaving us, but who 
we will never forget. ■

Xavier Guibert
Head of international relations of French
National stud farm (just retired), 
Member of WAHO EC



Izabella Pawelec-Zawadzka, dostojna, siwowłosa dama, 
doskonale pełniła rolę ambasadora polskiej hodowli koni arabskich...

Izabella Zawadzka, the nicely lady with the white hair, was always a great ambassador for the Polish horses...

- Irina Filsinger -





Byłaś w środku cudownego janowskiego pastwiska 
otoczona klaczami i źrebakami. I taka pozostaniesz w mojej pamięci.

You were standing in the middle of a wonderful Janów pasture, 
surrounded by mares and foals. And that's how you will stay in my memory.

- Jolanta Lipowicz -
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Zapraszamy do 
współpracy!

Prowadzimy 
działalność w zakresie

hodowli koni czystej krwi 
arabskiej i angloarabskiej 
usług rozrodu koni: krycie 
naturalne, sztuczna 
inseminacja nasieniem 
świeżym, chłodzonym, 
mrożonym 
leczenia niepłodności u koni 
organizacji terenowych 
punktów kopulacyjnych

- sprzedaży koni: 
hodowlanych, wyścigowych, 
sportowych i rekreacyjnych

- pensjonatu dla koni

Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp. 
w Krakowie
Oddział Stado Ogierów w Białce 
Białka, 22-300 Krasnystaw 
tel. 82 577 12 00
tel./fax. 82 577 12 01
office@bialka.arabians.pl 
bialka@hbp.pl 
www.bialka.arabians.pl 
www.hbp.pl
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KONI ARABSKICH
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ORGANIZACJA POKAZÓW, 
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bella Pawelec-Zawadzka
tswoich ukochanych kon

al Izabella Pawelec-Zawadzka wrote about her bdorediiorsc

(fragmenty artykułu z 2008 roku, opublikowanego w Nr 12 kwartalnika Araby) 
^^^rtsof  an article from 20()\. published in III. I/O quarterly no 12)

A hi^daletta Zamorska



Pianissima... i reszta świata!
- Pianissima... and ihe rest of the World! -

M
iało być o XXX Narodowym Pokazie 
Koni Arabskich Czystej Krwi, o którym 
napisano już prawie wszystko łącznie 
z lekcją anatomii. I będzie, ale trochę 
inaczej. Skądinąd, jak to dobrze, że 

mamy kwartalnik gdyż w miarę upływu czasu wszystko 
nabiera trochę innego wymiaru i kształtu.

Mój Boże, kto by pomyślał, że już 30 lat minęło 
od czasu, kiedy na okólniku przed janowskim ma- 
neżem z datą 1817 stanęły w szranki konie z trzech 
państwowych stadnin. Grupa zapaleńców i zamiłowa
nych w koniach arabskich ludzi z kręgu pracowników 
stadnin państwowych, którzy to i owo w Europie i na 
świecie już widzieli, przekonana że porównywanie koni 
w drodze obiektywnej i niezależnej oceny służy postę-



■ I tak Izabella Pawelec—Zawadzka pisała o swoich ukochanych koniach...

powi w hodowli, postanowiła zorganizować pokaz koni arabskich. 
U podstaw tej decyzji leżał zamysł przygotowania koni do udziału 
w rozwijających się pokazach zagranicą oraz szeroka promocja 
polskiej hodowli. Stąd nie bez znaczenia był termin pokazu, któ
ry postanowiono połączyć z doroczną aukcją w Stadninie Koni 
w Janowie Podlaskim zapewniając w ten sposób obecność licznej 
publiczności, w tym również zagranicznej. Jakże skromny wyda- 
je się ten pierwszy Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi 
w 1979 roku w porównaniu do dzisiejszej gali, VIP-ów, sponsorów, 
reflektorów i innych wspaniałości. Jeszcze jedna różnica - każdy 
bez względu na grubość portfela mógł w nim uczestniczyć, a ko
nie nieomal dotknąć. Toteż waliły tłumy z okolicznych, nadbużań- 
skich wiosek. To było dla miejscowych prawdziwe święto!

Stadniny bardzo starannie przygotowywały się do pokazu. 
„Surowi” przecież masztalerze, nie obyci z taką formą prezentacji, 
uczyli się prowadzić konie na łańcuszkowych ogłowiach, a na dwa, 
trzy dni przed pokazem odbywały się w Janowie próby zgrupowa
nych ludzi i koni. Pierwsze tytuły Narodowych Czempionów Polski 
stały się udziałem wychowanków 
Stadniny Koni w Janowie Podla
skim: Elewacji - dziewięcioletniej, 
gniadej kuhailanki, córki Celebe- 
sa i Ellory po Witraż, pół-siostry 
słynnego El Paso i pięcioletnie
go Eukaliptusa (Bandos - Eunice 
po Comet). Ten młody wówczas 
ciemnosiwy w jabłkach ogier oka
zał się jednym z najcenniejszych 
przedstawicieli swojej rasy, który 
odegrał ogromną rolę w polskiej 
hodowli w ostatnim 20-leciu. Ich 
już nie ma, galopują po wiecznie 
zielonych pastwiskach. Jak to było 
dawno! Eh, łza się w oku kręci...

Tegoroczny pokaz ze wszech 
miar zasłużył na miano Jubile
uszowego. Był wspaniałą paradą 
dorobku polskiej hodowli i świa
dectwem talentu, wytrwałości, pasji i poświęcenia polskich ho
dowców. Bowiem prawdą jest, że koń arabski od najdawniejszych 
czasów cieszył się w Polsce wielką estymą i miłowano go nade 
wszystko. Temperamentem odpowiadał naturze Polaków, a jego 
odwaga, zalety rozumu i ciała, gracja i piękno czystej linii bu
dziły podziw i zachwyt. Polak kochał konia, uprawiał hodowlę czę
sto i z zamiłowaniem bezinteresownem graniczącem nieraz z po
jęciem piękno dla piękna... (J. Wilatowski, Koń w życiu polskim 
1927).

I patrząc dziś na niektóre konie zadaje sobie człowiek pyta
nie, czy możliwe jest coś jeszcze, czy też osiągnięty został po
ziom graniczny? Ale czy piękno ma jakąś granicę? No właśnie, 
takie pytanie zadawało sobie wielu w przypadku niekwestionowa
nej gwiazdy XXX Narodowego Pokazu - Czempionki Polski 2008 
i Najlepszego Konia Pokazu - Pianissimy.

Ipatrząc dziś 
na niektóre konie

zadaje sobie człowiek pytanie, 
czy możliwe jest coś jeszcze, 

czy też osiągnięty został 
poziom graniczny? 
Ale czy piękno ma 

jakąś granicę?

t planned to write something about the 30th Polish Na
tional Arabian Horse Show, but almost everything was 
written about it, even with regard to the anatomy! So, 
I will write it, but in another way. It is good, that our 
magazine is a quarterly, because after a certain pe

riod of time everything acquires different dimensions and 
shapes.

My God, who would realize, that already 30 years 
passed from the day, when in a paddock in front of Janow 
manage, with an engraved date of 1817, a handful of hors
es from the state studs competed against each other? That 
show was organized by a group of people involved in Ara
bian horse breeding, convinced, that comparing their hors
es would contribute to the further breeding progress. In or
der to provide a better promotion and presence of foreign 
visitors, the date of that first show was coordinated with the 
date of every year’s Janow Sale. It seemed, however, very 
modest, comparing to the contemporary, exclusive VIP pa

rade! In those days everybody was 
allowed to come in and almost touch 
the horses, so it was a real feast for 
the local population, luring crowds 
of viewers from the Bug region.

The staff of the state studs was 
not fully prepared to such event. The 
grooms were not familiar to handle 
the horse with chain bridles, so they 
practiced it during the last 2-3 days 
before the show. But it was then, 
when the first titles of Polish Na
tional Champions were granted, and 
when they went to the horses from 
Janow Podlaski Stud - the 9-y.o. 
mare Elewacja (Celebes - Ellora by 
Witraż), a bay half-sister to famous 
El Paso: and the 5-y.o. stallion Euka
liptus (Bandos - Eunice by Comet), 
still dappled grey, but already show

ing his further potential. He played a significant part in the 
last 20 years of Polish breeding, so it brings tears to our 
eyes, when we think, for how a long time those horses 
graze at evergreen Allah's pastures...

Of course, this year’s National Show fully deserved 
the “Jubilee" name. It was a magnificent parade of Polish 
breeding achievements, as well as a proof of passion, tal
ent and devotion od Polish breeders. After all, Arabian hors
es were loved and cherished in Poland for a very long time. 
Their temper fitted the Polish nature, whereas their cour
age, docility, grace and beauty aroused delight and admi
ration. In e pre-war book “Koń wżyciu polskiem” (“A Horse 
in the Polish Life”), published in 1927, J. Wilatowski 
wrote, as follows: “A Pole loved his horses and often bred 
them with such a selfless avocation, for the beauty itself... ”



Ludzie zadają sobie pytanie - co ta Pianissima ma takiego, 
że rzuca na kolana nawet najbardziej opornych?... Uroku, jaki ta 
gniada klacz rzuca na ludzi nie da się w żaden racjonalny sposób 
wytłumaczyć. Chociaż... może... Przytoczę tu opis ogiera „Casus 
Belli" kupionego przez imć pana wojewodę brzeskiego w Bucza- 
czu około R.P 1630.

Szerokie czoło, na niem wicher gwiazda wysoki rozum i wier
ność znaczący. Uszy cienkie, smukłe, zwrotne, oczy połyskliwe, 
ciemne jak jeziora, - oczy znające rzeczy nieznane i ludziom zakry
te. Chrapy drżące, a płonące, a miękkie, a czułe w pieszczocie je
dyne. Pierś jako brama sklepiona, na niej wicher wtóry, wicher od
wagi niczem nie ugiętej. Szyja łabędzia smukła, a tuż wicher trzeci, 
strzała długa, niedościgniony lot znamionująca...

A w opisie maści Pianissimy czytamy: na czole i kości nosowej 
pojedyncze siwe włosy, wicherki dwa skośne na linii oczu, wicher
ki z lewej i prawej strony na ganaszach, z lewej i prawej strony za 
uchem i u nasady szyi...

Jaki koń ma aż siedem wicherków tylko na głowie i szyi, 
a z tego dwa skośne na czole?? 
Wiadomo, że wicherki (wichry) 
u konia to jak linie papilarne mó
wiące o czymś więcej jak tylko 
o tym co widzimy czy dotykamy...

A jak „reszta świata"? Też bar
dzo dobrze! Dawno nie widziano 
tylu dobrych koni, z którymi ho
dowcy mogą wiązać wielkie i uza
sadnione nadzieje. Polska mło
dzież prezentuje się bardzo obie
cująco i pozwala spokojnie patrzeć 
w przyszłość.

Wyhodowany w Stadninie Ko
ni Michałów, Młodzieżowy Czem- 
pion Polski 2008 - Kabsztad, syn 
ubiegłorocznego Czempiona Polski 
Poganina i aktualnej „milionerki” 
Kwestury jest ze wszech miar ogie
rem wartym poświęcenia mu szcze
gólnej uwagi. Urodziwy i harmonijny, z kapitalnym ruchem i bar
dzo przekonywujący, o czym świadczą jego występy w Aachen 
i Moorsele. Ma przy tym bardzo interesujący rodowód, dość obcy 
starym polskim liniom co może się okazać jego dużym atutem.

Pochodząca z Janowa córka Enzo (US) Palabra w pięknym 
stylu powtórzyła sukces z Białki otrzymując tytuł Czempionki Pol
ski Klaczy Młodszych. Wierzę, że ta niezwykle szlachetna, urzeka
jąca spojrzeniem wielkich, lśniących oczu przedstawicielka słyn
nej janowskiej linii „P” da się w przyszłości we znaki konkurent
kom na światowych ringach...

Najbardziej oczekiwane klasy klaczy starszych nie mogły się 
skończyć inaczej o czym już była mowa. Na podium zwycięzców 
obok Pianissimy „stanęła” z tytułem Wiceczempionki Polski 2008 
michałowska Espadrilla (była najpiękniejszym źrebięciem jakie 
w życiu widziałam), córka Monogramma i Czempionki Świata 

...właśnie, takie pytanie 
zadawało sobie wielu 

w przypadku 
niekwestionowanej gwiazdy 
XXX Narodowego Pokazu 
- Czempionki Polski 2008 

i Najłepszego Konia Pokazu 
- Pianissimy.

Even today, looking at certain horses, one can not resist 
asking a question - is a further progress possible or the 
limit has already been achieved? But are there any limist of 
beauty? Such questions filled our minds, when concerned 
was an indisputable star of the 30th show, the Polish 
National Champion Mare 2008 and Best in Show - Pianis
sima!

What special traits has that bay mare to bring every
body to their knees? Such a spell, as she casts even on 
the most eager nit-pickers, can not be rationally explained. 
Although., perhaps there is a kind of an explanation. Let’s 
quote a description of the stallion Casus Balli, purchased 
from Buczacz by the voivode of Brześć about the year 
1630:

“He had a broad forehead, with a star and a whorl, indi
cating cleverness and faithfulness. His ears were thin, slen
der and fidgety, his eyes dark and shining as lakes, know
ing secret matters, unknown to people. His nostrils were 

flared, trembling, soft and tender, 
his breast - as a vaulted gate, with 
another whorl, indicating courage. 
His neck was slender and swanlike, 
marked with the third whorl, long as 
an arrow, indicating speed... ”

Let's compare it with a descrip
tion of Pianissima's color and mark
ings: ”... on the forehead and nose 
bone single white hair, two slanting 
whorls on the line of the eyes, whorls 
on the left and right jowl, on the left 
and right side behind the ears and 
on the basis of the neck..."

Who knows a horse who has 
seven whorls on a head and neck 
only, including two slanting ones 
on the forehead? Whorls in horses, 
like fingerprints in people, indicate 
something beyond human senses.

The "rest of the World”, even compared to Pianissi
ma, achieved quite good results. The youth, taking part in 
the show, seemed very promising. For example, the colt 
Kabsztad, bred in Michałow, the Junior Champion Stallion 
of Poland, is a son of year’s Champion Stallion of Poland 
- Poganin and the highest selling mare Kwestura. He is 
surely noteworthy, beautiful and harmonious, with an ex
cellent movements, what convinced also the judges at 
Aachen and Moorsele. His pedigree seems also interest
ing, because it is not too highly related with the old Polish 
bloodlines.

An extremely refined daughter od Enzo [US], the filly 
Palabra, bred at Janow, endowed with an especially en
chanting look of her large and shining eyes, repeated her 
success from Białka. I strongly believe, that such a repre- ►
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■ 1 lak Izabella Pawelec—Zawadzka pisała o swoich ukochanych koniach..

Emancji. Espadrilli „deptała po piętach”, trzecia w Czempionacie 
koleżanka stajenna Emesa po Laheeb (IL) i tak już im chyba zo
stanie na tegorocznych jesienno - zimowych tytularnych poka
zach...

...Nie byłoby artykułu, szczególnie w naszym kraju żeby nie 
ponarzekać. Wobec tego narzekam. Organizatorom chyba się 
omsknął trochę „timetable", a może oświetlenie. Jak to możliwe 
aby Polski Narodowy Pokaz, na który przyjeżdżają ludzie z całego 
świata w swojej najciekawszej i najbardziej emocjonującej koń
cówce odbywał się w egipskich ciemnościach. Był co prawda sę
dzia z Egiptu, ale on widział po ciemku, a pozostali? W przyszłym 
roku trzeba będzie sędziom zafun
dować chyba noktowizory...

...Wszystko zbladło i zniknęło 
wobec jedynego, niepowtarzalne
go, oszałamiającego pokazu jaki 
zaprezentowała nam na zakończe
nie Dni Arabskich w Janowie Stad
nina Koni w Janowie Podlaskim.

„Marzenie Kossaków...” tak 
bym nazwała to czarowne wido
wisko, które marzyło nam się od 
dawna, jeszcze przed Kongresem 
WAHO w Polsce i niestety nigdy 
nie zrealizowane. Dopiero tego 
niezapomnianego wieczoru Dyre
ktor Marek Trela spełnił ten sen. 
Przed oczarowaną publicznością 
w kolorowych, malarskich świa
tłach i cieniach przy odpowiednio 
dobranej muzyce przesuwały się 
przed oczami żywe obrazy Juliusza Kossaka. Był tam i „Farys” 
i „Polowanie na stepie” i „Amazonka” i „Jeździec polski” i „Książę 
Józef na Szumce” i inne w wykonaniu ogierów czołowych i pra
cowników Stadniny oraz uczniów miejscowego liceum hodowli 
koni. Jak w bajce... ■

Ludzie zadają sobie pytanie 
- co ta Pianissima 

ma takiego, że rzuca 
na kolana nawet 

najbardziej opornych?
...Uroku, jaki ta gniada klacz 

rzuca na ludzi nie da się 
w żaden racjonalny 

sposób wytłumaczyć.

sentative of renowned “P” line from Janów is going to con
quer the world show arenas in the future...

The most eagerly awaited were Senior Mares’ Class
es, but their result could not be other than already men
tioned. The winner was, of course, Pianissima, followed by 
Michalow-bred Espadrilla as the Reserve Champion Mare 
of Poland. A daughter to Monogramm and the World Cham
pion Mare, Emanacja, seemed to be the most beautiful foal 
I have ever seen in my life. Third place was a stablemate 
to Espadrilla, Emesa by Laheeb [IL], I think such a rank
ing is likely to repeat in this year’s autumn and winter title 

show...
In Poland complaining is popu

lar, so I must complain a little. This 
year’s show organizers' timetable 
surely failed or a sufficient light
ing was not provided. After all, the 
final part of the National Show is 
the most important for the viewers 
from all around the World, who are 
specially coming to see it, so how 
could it take place in such a dark
ness? Maybe providing the judges 
with night-vision devices would be 
a good solution?...

Thanks God, Janów Stud cor
rected that mistake by preparing 
a completely unique performance in 
the end, instead of traditional "Breed
ing parade”. It should be named “The 
Dream of the Kossaks”.

IVe thought about something like that already before 
the WAHO Congress in Poland, but there always were dif
ficulties in organizing it. Only in that unforgettable evening 
the Director Marek Treia was able o fulfil that dream. Us
ing the effects of properly fitted colored lights, music and 
exceptionally well-schooled Arabian stallions standing at 
stud, ridden by the stud workers and students of a local 
horse-breeding technical college - there were performed 
living images, inspired by paintings by Juliusz Kossak, 
such as: “Farys", The steppe hunting", “The Amazon", The 
Polish Rider" or “Prince Joseph riding Szumka". It was like 
a fairy-tale... ■

TYansl.: Krystyna Chmiel
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Była najwyższym autorytetem...
Jej zdanie słuchane było przez wszystkich z uwagą i szacunkiem.

She was the highest authority... Her opinion was listened to with great attention and respect.

- Marek Treia -
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Bardzo dbała i tworzyła wizerunek polskiej hodowli arabskiej w świecie, 
jako coś trwałego, mocnego...

She cared deeply about the image of Polish Arabian horse breeding abroad 
and worked hard to create how it is perceived today...

- Jerzy Bialobok -



Three years ago I was instantly drawn to you, 
A LOVELY lady full of grace, wisdom and dignity.

Janey Morse
Oak Ridge Arabians

Your wise advice and pure joy derived from the successes 
of Polish Arabian horses will be dearly missed.

Dearest Izabella,





Na wiadomość o śmierci 
Pani Izy zaczęły napływać 
z całego świata kondolencje, 
a po ceremonii pogrzebowej 
- komentarze...

Upon hearing the news of 
Izabella's passing, condolences 

from all over the world began 
to pour in and after the funeral 
ceremony - comments...
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Z
e smutkiem dowiedziałem 
się o odejściu naszej dobrej 
przyjaciółki i koleżanki 
z Komitetu Wykonawczego WAHO. 

Znałem Izabellę od dawna, chyba 
od 1974 r. Świat arabski stracił 
jedną ze swoich wielkich postaci, 
co przejęło głębokim smutkiem 
hodowców nie tylko w Polsce, 
lecz na całym świecie. Uczest
niczyłem ostatnio w corocznym 
Zjeździe Australijskiego Związku 
Hodowców Koni Arabskich i poin
formowałem zebranych o wkładzie 
Izabelli w działalność WAHO 
i polską hodowlę. Uczestnicy 
Zjazdu uczcili pamięć Izabelli 
minutą ciszy. Chciałbym przekazać 
moje najszczersze kondolencje dla 
Jej rodziny i polskich hodowców.

I was very, very sad to learn of the 
passing of our very good friend 
and WAHO Executive Committee 
colleague. I have known Izabella 
for a very long time, I believe from 
1974. We have lost one the greats 
of the Arabian Horse World and 
certainly it is a very sad day for 
all of Poland and the Arabian 
Horse breeders world wide.
I attended our Australian Arabian 
Horse Society's Annual General 
Meeting recently and they were 
very gracious in allowing me to 
tell them about Izabella and her 
contribution to the Polish Arabian 
Horse and to WAHO, we also held 
a minute's silence in her memory. 
I wish to extend my sincere 
condolences to her family 
and to the breeders of Poland.

Peter Pond,
Australia

W
iadomość o odejściu 
Izabelli stanowiła dla 
mnie prawdziwy cios.

Świat arabski stracił żarliwego 
ambasadora tej rasy, a Komitet 
Wykonawczy WAHO - aktywną 
działaczkę. Miałam zaszczyt 
znać Izabellę od wielu lat, stąd 
wiedziałam, że to wyjątkowa osoba 
- łączyła odwagę z dobrym sercem, 
a wrażliwość z inteligencją.
Strata kogoś takiego rozejdzie się 
echem po całym świecie. Izabella 
była niezastąpiona!

I was truly devastated with the 
news of dear Izabella’s passing 
atvay, I was very fond of her. 
The world lost a great Ambas
sador for the Arabian horse and 
the WAHO Committee a precious 
Member. She was always so 
brave! It was a privilege to have 
known Izabella for so many years, 
her good heart and sensibility to
gether with her intelligence made 
her unique. The loss of someone 
like Izabella will echo in the whole 
world. She is irreplaceable.

Claudia Quentin,
Argentyna

rzesyłam wyrazy najgłęb
szego współczucia dla
wszystkich miłośników koni

arabskich. Izabella była prawdzi
wą, wielką damą, która poświęciła 
tym wspaniałym koniom całe
swoje życie. Posiadała ogromną 
wiedzę i nauczyła nas, jak kochać 
i szanować araby. Żegnaj, Izabello, 
nie przypuszczam, aby bez Ciebie 
arabski świat był tym samym, 
co przedtem.

r-1 *a .i

D
rzykro słyszeć o odejściu
Izabelli. Proszę przekazać
ode mnie szczere kondo

lencje i wyraz współczucia dla 
Jej całej rodziny. Izabella była 
aktywnym członkiem Komitetu 
Wykonawczego WAHO, dzięki 
Niej sprawy koni arabskich 
nabierały większej wagi. Moje 
modlitwy będą Jej towarzyszyć. 
Niech spoczywa w pokoju!

It is so sad to know that Izabel
la has passed away. With deep 
sorrow and sympathy I extend 
my sincere condolences to all 
of her family. Izabella has been 
an active member of the WAHO 
Executive Committee who add
ed value to the Arabian horse 
issues. May her soul rest in 
peace. With sincere prayers.

Sami Al Nohait,
Królestwo Arabii Saudyjskiej

Ł
ączymy się w smutku 
z rodziną i bliskimi Izabelli. 
Znaliśmy Ją od wielu lat 
i Jej wiedza na temat koni arab

skich zawsze nas inspirowała. 
Będzie nam bardzo brakować tej 
wspaniałej kobiety!

We add our commiserations 
to Izabella's family and all her 
friends. We had known her for 
many years, and her great knowl
edge of the Arabian horse was an 
inspiration to many. A lovely lady 
who will be sadly missed.

David i Angela Angold,
Wielka Brytania

I am sending my deepest condo
lences to everyone and all Arabian 
horse lovers. Izabella was a great 
lady that dedicated all her life 
to this magnificent horse, she 
was knowledgeable and wise she 
taught us how to respect and love 
the Arabians. Goodbye Izabella.
I don't think the horse world will 
be the same without you.

Ali Shaarawi,
Egipt





Z
robiło mi się smutno, kiedy 
dowiedziałam się o odejściu 
Izabelli, to była taka moczą 
osoba! Podczas Konferencji WAHO 

w Polsce w 2004 r., spędziła wiele 
czasu na rozmowach z moim Ojcem, 
Williamem Gausden, obecnie już 
nieżyjącym. W czasie wojny służył 
on jako pilot w RAF i wchodził 
w skład ochotniczych załóg Liberato- 
rów, które brały udział w akcjach do
starczania zrzutów żywności i amu
nicji dla powstańców warszawskich. 
Wymieniali więc wspomnienia 
z okresu okupacji i Izabella opowie
działa nam, jak podczas ewakuacji 
z Warszawy nie miała obuwia, więc 
matka uszyła jej ze szmat „buty” 
wypchane słomą. W tych „butach” 
Izabella jako dziecko przeszła wiele 
kilometrów, aby znaleźć względnie 
bezpieczne schronienie na prowincji. 
Zanim opuściliśmy Polskę, Izabella 
dała mi małą, rzeźbioną w drewnie 
szkatułeczkę i wypowiedziała te zna
czące słowa: Kiedy spojrzysz na to 
pudełeczko, zaraz pomyślisz o mnie 
i o tych miłych chwilach, jakie 
spędziłyśmy razem. 1 rzeczywiście, 
trzymam do dziś tę szkatułkę na 
biurku i ilekroć na nią spojrzę 
- przypominam sobie Izabellę 
i nasz cudowny pobyt w Polsce.

I was very sorry to learn about the 
sad loss of Izabella, she was such 
a sweet person. During the Polish 
WAHO Conference in 2004 she 
spent quite a time chatting to my 
father, William Gausden, who has 
also now passed away. As a Royal 
Air Force pilot, he was part of the 
all-volunteer crews thatflew Lib
erators on the incredibly danger
ous missions to drop supplies and 
ammunition to the Polish partisans 
during the Warsaw uprising. 
They exchanged stories about the 
war and Izabella told us how her 
mother was a seamstress and 
because they had no footwear she 
stitched outsize soft boots which 
were then stuffed with straw and 
Izabella had to walk miles wearing 
these to get out of Warsaw to the 
comparative safety of the country
side. Before we left, Izabella gave 
me a small wooden trinket box, 
made in Poland, she said “Whenev
er you see this you will think of me 
and this time we have just shared”, 
it has been on my desk ever since. 
She was quite right, every time 
I look at it I think of her and the 
lovely time we had in Poland.

Jenny Lees

odejście Izabelli to moment 
przełomowy w historii 
naszego „świata arab

skiego”. Wprawdzie w ostatnich 
latach borykała się z problemami 
zdrowotnymi, ale znosiła je dzielnie 
i z wdziękiem. Przekazuję szczere 
kondolencje moim polskim przy
jaciołom i tym wszystkim, którzy 
znali Izabellę. Takich ludzi jak Ona 
nie spotyka się często i czuję się za
szczycona, że mogłam Ją poznać.

The passing of Izabella is surely 
a milestone in the history of the 
Arab horse world. Although she had 
suffered poor health for years she 
always soldiered on with grace and 
courage. My sincere condolences to 
our Polish friends and indeed to all 
who knew her. One does not come 
across people like her every day and 
I feel honoured to have known her.

Księżniczka Alia Al Hussein,
Al Saleh, Jordania

C
o za smutna wiadomość! 
Boże, daj Jej wieczny 
odpoczynek.

So Sad news, God rest her soul 
inpeace.

Basil Jadaan, Syria

C
iężko przeżyłam wiadomość 
o odejściu mojej drogiej 
Izabelli. To niepowetowana 
strata dla miłośników koni arab

skich, jak i dla tych, którzy w ostat
nich latach blisko z Nią współpra
cowali, zarówno w Polsce, jak i na 
całym świecie. Będę zawsze pamię
tać tę kulturalną i czarującą damę 
o szerokich horyzontach i rozległej 
wiedzy, którą szalenie podziwiałam.

What very sad news about dear 
Izabella, her passing is an incred
ible loss for all who love the Arabian 
horse, and for all those who worked 
so closely with her during so many 
years, both in Poland and all over 
the world. I admired her immensely 
and will always remember her as 
an incredibly knowledgeable, cul
tured and charming lady.

Lady Georgina Pelham,
Argentyna



___

A beautiful tribute 
to the Queen of Poland!

- Beth Ellen Hunziker -



I am so very very sorry. Please 
send my deepest condolences 
to her family and friends, and 

of course to you. Later I will go 
to the beautiful and very ancient 

Tewkesbury Abbey and light 
a candle for dear Iza. I can hardly 

believe this tragic news.
- Kina Murray —

Taki żal! Patrzę na zdjęcie Pani Izy 
- zawsze niezwykle elegancka, 

zawsze kompetentna. Choć w śro
dowisku koniarzy konie kochają 

wszyscy, to tylko Pani Iza potrafiła 
tak doskonale tę miłość do koni 

wyrazić słowami. Wiele razy wzru
szająco żegnała na łamach swojego 
pisma wspaniałe Araby odchodzące 
na niebiańskie łąki, a teraz one będę 

żegnać swego najlepszego przyja
ciela. I my z ogromnym smutkiem 
będziemy im w tej ostatniej drodze 

Pani Izy towarzyszyć.
-Ola-

Wiadomość o śmierci Pani Izabelli 
zmroziła mi serce napełniając je 

smutkiem i niedowierzaniem. 
Miałam nadzieję osobiście Jej się 

pokłonić i podziękować za wyrażenie 
zgody na umieszczenie moich zdjęć 
w „Araby Magazine”. Nie zdążyłam. 

Trudno mi wyobrazić sobie, 
że nie usłyszę już Jej głosu 

w tak magiczny sposób opowiadają
cego o arabach. To niepowetowana 
strata dla całego świata hodowców’ 

i pasjonatów koni czystej krwi 
arabskiej. Była taka dzielna i zaan

gażowana. Zgasła jedna z najjaśniej
szych gwiazd jakie opromieniały 

drogę arabskich rumaków.
Proszę przyjąć wyrazy najszczersze

go żalu i współczucia dla redakcji 
.Araby Magazine”.

- Magdalena Zamorska -

3 beautiful mares, 
to honour a beautiful lady.

— Katrina Murray -

Przepiękne wzruszające 
pożegnanie...

- Milena Sobieraj —

TAKICH osobowości 
już nie ma!

- Aleksandra Łęczycka -

Certainly very bad news, 
I send you all my condolences, 

she was a great lady 
and a friend. Best regards.

- Marieta Salas -

So sorry to hear today Alina 
of Izabella's passing but what 

a full and magnificent life 
she lived. And so generous 
with her amazing amount 

of knowledge. All of Poland 
is in our thoughts and prayers.

-Jeff-

It is with a very sad and heavy 
heart that I receive your news 

of Izabella's passing. She touch the 
hearts of so many all around the 
world that had the pleasure and 
honor to know her. For certain 
she is home with her father and 
happily feeding carrots to the 

beautiful Polish Arabian horses 
in heaven. My condolences.

— David Boggs -

Sometimes I think your funeral 
should happen before you die 
so everyone could see the look 
on your face if this was done 

for you. She must be SO proud!
- Katie Hendrickson —

Tak mi przyszło na myśl 
- może trochę nie na miejscu, 
przepraszam - że taki pogrzeb 
chciałby mieć każdy arabiarz.

Myślę, że p. Izabella tam, 
na górze też była zadowolona.

This is a marvelous farewell 
to a distinguished woman 

in Polands history.
- Marscha Thompson -

How beautiful, the arabians 
is walking her to the eternal rest.

- Carina Svensson -

How nice to see these pacefull 
mare accompagning this special 

Lady for her last waalk.
— Suzanne Pattyn -



How beautiful, the arabians
is walking her to the eternal rest.

- Carina Svensson -

I



Za wcześnie, zdecydowanie 
za wcześnie odeszła. Dobrze 

przynajmniej, że dzisiejsza oprawa 
uroczystości była świetnie wymy
ślona i zrealizowana. Przyjaciele 

i konie towarzyszyli do końca.
- Karol Rzeczycki —

Poéivala u miru.
- Pavao Botica -

So beautiful if it wasn't so sad.
- Jehangir Rustomjee -

Jehangir said it perfectly.
- Anita Enander -

A beautiful tribute 
to the Queen of Poland!

— Beth Ellen Hunziker —

Truly an amazing Lady that lived 
her life doing what she loved. 

Rest in Peace Izabella.
- Michael Braunn —

Goodbye Izabella...
- Erwin ven Turnhout -

An amazing lady 
who will be greatly missed.

— Sharon Meyers —

I don't know this lady 
(I am Australian) but these 

Arabians are very much to be 
admired so peaceful. I must agree 

with Katie Hendrickson...
— Karrie Gojf-

=?

A great loss to the Arabian breed;
Izabella devoted her life 
to Arabian horses in the 

bad times under communism 
and in the good times thereafter;

she will be sorely missed 
by those of us who knew 
her past and present
may she rest in peace.
- Ansata Arabian Stud —

Kien sera esa mujer para 
merecer tanta fastuosidad.

— Elba Vecortabelarga —

What an honor to have Polish 
progressive mare *El Dorada 

walk for you. One of my favorite 
mares in the world.
- Sandee Andrews -

Oh my so amazing. Such an honor.
- Bruce Carpenter -

First Lady of Polish arabians 
breeding gone - great mares 
comes! Touching farewell...

— Małgorzata Świtońska —

She would of been so Honored 
and Humbled... so Graceful 
she was... and still is in our 

cherished memories!!!
-Aude Espourteille —

Skończyła się pewna epoka. 
Królewski pogrzeb. 

Z najwyższymi honorami.
- Patrycja Umińska -

How beautifully fitting 
for Pani Iza. A young dark gray 

El Dorada walked with 
the carriage that carried 
dir. Jaworowski to the 
Michałow cemetery.

She has seen some things...
- Jen Miller —

Łzy same się cisną do oczu. 
Wspaniałe pożegnanie 
niezastąpionej osoby.
- Barbara Goślińska -

What a wonderful tribute. 
I have no doubt she would 

be smiling from above.
— Colleen Rutherford -

Żegnam Panią 
z Szacunkiem i Smutkiem.

— Halina Czeval —
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Z Izabellą przez lata
- With Izabella trough the years -

1984 - w gronie sędziów/among the judges: Brigitta Foch, D. Igual, M. Wabbes, J. Downing, Pat Maxwell & Izabella

____J
Izabella, Jorgen Frederiksen. 
Shirley & Charlie Watts 
- Służewiec Race Track



Izabella, Ignacy Jaworowski
& Alina Sobieszak - Scottsdale, 1991
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OKŁADKA
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fot.: Stuart Vesty

PODZIĘKOWANIA
/THANKYOUS

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do wydania tego 
wyjątkowego numeru Araby Magazine;

PRZEDE WSZYSTKIM:
Rodzinie Izabelli Pawelec-Zawadzkiej za zdjęcia z rodzinnego archiwum;

Wszystkim autorom wspomnień, którzy przysłali teksty
i zdjęcia ze swoich archiwów;

A TAKŻE FOTOGRAFOM:
-Arturowi Bieńkowskiemu
- Lidii i Wiesławowi Pawłowskim
- Edycie Twaróg
- Magdalenie Zamorskiej
- Elisabeth Chat
- Gigiemu Grasso
- Anette Mattsson
- Stuartowi Vesty
- portalowi „Polskie Araby”

oraz wszystkim, którzy współpracowali i wspierali ideę 
wydania numeru poświęconego Pani Izie.

Dziękujemy,
/Redakcja

We would like to cordially thank everyone that contributed 
to the publication of this special issue of Araby Magazine;

First of all the Family of Izabella Pawelec-Zawadzka 
for photographs  from their family archives;

All authors of tributes, who sent their texts 
and photographs from their archives;

AS WELL AS PHOTOGRAPHERS:
- Artur Bieńkowski
- Lidia and Wiesław Pawlowski
- Edyta Twaróg
- Magdalena Zamorska
- Elisabeth Chat
- Gigi Grasso
- Anette Mattsson
- Stuart Vesty
- and the Polskie Araby website,

and all that have contributed and supported the concept 
of publishing an issue dedicated to Izabella.

Thank you,
/The Editorial Staff
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AL KHALEDIAH 

EUROPEAN 
ARABIAN 
HORSE 
FESTIVAL 
2015
WrjvMvMvMvMv 
xk XAX a

EC AHO Int. 
B-Show

st _22nd

One Festival 
You Can't Affo 

to Miss!
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