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„O ty! Piękno konia, w którym grają
jak włókna traw lotnych żył sploty

albo ty gwiazdo wyrzeźbiona w gotyk,
albo, ty barwo w czas burzy.

Czymże jesteś, czy grzechem, czy Bogiem?”
       

                    Krzysztof Kamil Baczyński





O Albumie.

Nie zdarzyło mi się nigdy, przejść obojętnie obok dzieła arty-
stycznego poświęconego koniom. Widząc je na obrazach, 
instynktownie staram się ustalić rasę, próbuję rozpoznać 
konkretne, znane mi konie i oczywiście odgadnąć autora. 
Z radością przyjąłem informację o planach wydania albumu 
prac Sławomira Szeredy. Dumę, ale i jednak sporą tremę 
odczułem, kiedy Autor zwrócił się do mnie z prośbą o napi-
sanie kilku słów o moich wrażeniach wyniesionych z obser-
wacji jego twórczości.
         
To co piszę, nie może być, rzecz jasna, profesjonalną oceną  
tworczości artysty. Nie mam odpowiedniego przygotowa-
nia fachowego, aby takich ocen dokonywać. Mogę jedynie 
przedstawić swoją opinię jako ktoś, komu szczególnie bli-
skie są konie, przedstawione na obrazach, szkicach, akwa-
relach Sławomira Szeredy, gdyż wiele z nich urodziło się  
w Janowskiej Stadninie. 

Hodowcy potrafią rozpoznawać konie. Pomimo bardzo po-
dobnych maści, prawie identycznych odmian, jednak wy-
chwytujemy indywidualne różnice i cechy charakterystyczne 
dla każdego z nich. Oko artysty i jego ręka musi działać bar-
dzo podobnie. Artysta musi widzieć, że konie są różne, a tę 
ich indywidualność wydobyć i pokazać. 

Prawdopodobnie szczególnym powodem do dumy każde-
go artysty jest, jeżeli słyszy, że jego styl jest rozpoznawalny. 
Jeszcze większą satysfakcję musi odczuwać ktoś, o kim 
powie się, że jego prace mają wysoki poziom artystyczny,
a portretowane postacie są wiernie oddane. Wszystko to 
osiągnął w swojej twórczości Autor dzięki połączeniu dosko-
nałego warsztatu, zastosowaniu różnorodnych technik z do-
głębną znajomością budowy koni i ich charakterów. 
Zadanie niezwykle trudne, dla wielu karkołomne, ale jakże 
perfekcyjnie wykonane na obrazach Sławomira Szeredy.

Łza kręci się w oku, kiedy patrzę na portrety janowskich kla-
czy i ogierów. Dzięki tym obrazom pozostaną one na zawsze 
w pamięci miłośników polskich koni arabskich i w mojej pa-
mięci. Cieszę się, że mam teraz tak wyjątkową okazję, żeby 
podziękować Autorowi, serdecznie pogratulować wspania-
łego Albumu i… poprosić o kolejne.    

Marek Trela

About the album.

I have never been able to pass next to any piece of art  
dedicated to horses indifferently. When looking at a painting  
I instinctively try to guess the breed, recognize a particular 
horse that I know and guess the author, of course. It was 
with delight that I learned about the plans of publishing the 
album of  Sławomir Szereda’s drawings. I felt both proud 
and a little bit stressed when the author asked me to write  
a few words about my impression of his work. 

What I am writing here shall not be regarded as a professional  
assessment of his work. I do not have enough professional 
background to face such a task. All I can do is to express  
my opinion as someone to whom the horses depicted by 
Sławomir Szereda in his paintings, sketches and watercol-
ours are particularly dear, as many of them were born in the 
horse stud in Janów.

A horse breeder can recognize a particular horse. Despite 
very similar colours and almost identical varieties we can 
distinguish their individual features and characteristics.  
An artist’s eye and hand should work in the same way.  
An artist should know that horses vary and be able to cap-
ture their particularities.

Probably what makes an artist proud is to hear that his 
style is recognizable. What would cause an even greater  
satisfaction would be to hear that his works have not only 
reached the highest artistic level but that the characters are 
represented accurately. This author managed to achieve it all 
in his work by mixing his excellent experience, use of different 
techniques and thorough knowledge of horses’ physique  
and character. An incredibly difficult task, unreachable for 
many has been perfectly mastered by Sławomir Szereda  
in his paintings.

I am deeply moved by his  portraits  of mares and stal-
lions from the stud in Janów. Thanks to these paint-
ings they will remain vivid in memory of admirers of Polish  
Arabian horses as well as in mine. I am very glad to have  
now an extraordinary opportunity to express my gratitude 
and congratulate to the author for this magnificent album 
and ask for more to come.

                                                                       Marek Trela



KOŃ, JAKI JEST, KAŻDY WIDZI* 

Ta sentencja daje świadectwo swoim czasom, w których to 
koń był na co dzień obecny jako środek komunikacji w życiu 
każdego człowieka, czy to na wsi w rolnictwie, czy w mie-
ście. Patrząc na konia, nie sposób nie zauważyć jego ele-
gancji ruchu, proporcjonalnej budowy, mądrego spojrzenia. 
Można także odczytać z jego sposobu poruszania się jego 
nastrój - radość, zdziwienie czy chęć ucieczki. Malarzy od 
dawna intrygowało to stworzenie, które jest tak plastyczne 
w swoim wyrazie jak i w okazywanych emocjach. Na świa-
towych wernisażach polscy malarze odnosili i nadal odnoszą 
spektakularne sukcesy.
A tacy wielcy jak Juliusz i Wojciech Kossakowie, Józef 
Brandt czy Józef Chełmoński albo Maksymilian Gierymski 
aż po współczesnych jak Andrzej Pater, profesor Ludwik  
Maciąg i jego uczniowie czy Andrzej Novak-Zempliński też 
byli i są zafascynowani urodą konia.
W tym znakomitym gronie swe miejsce znalazł znany i uzna-
ny Sławomir Szereda - absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi, który dyplom uzyskał w roku 1982 w Katedrze  
Grafiki i Malarstwa u profesorów Leszka Rózgi i Stanisława 
Fijałkowskiego. Sam od ponad 40 lat maluje konie, a że robi 
to profesjonalnie, potwierdzają liczne wystawy w kraju i za 
granicą. O uznaniu, jakim cieszą się jego prace, świadczy też 
to, że wiele z nich wykonywanych jest na zamówienie pasjo-
natów jeździectwa czy też przez właścicieli stajni i koni. Jego 
prace znajdują się też w kolekcji Shirley Watts, która jest żoną 
perkusisty zespołu Rolling Stones, Charlesa Wattsa. Portrety 
koni Sławomira Szeredy są  zgodne z tym, jak postrzegali 
to zwierzę dawni mistrzowie, którzy studiowali jego budowę  
i mechanikę ruchu. Sławkowi było o tyle łatwiej, że sam jest 
też jeźdźcem i wiele czasu spędził w siodle, jak też obserwu-
jąc konie w stajniach, na padokach czy pastwiskach, a także 
na licznych zawodach sportowych, na które jest zapraszany 
jako sędzia. 
Sławomirowi nie obca jest akwarela, ale swe rozpoznawalne 
mistrzostwo pokazuje na rysunkach. Wydaje się, że kreska 
to kreska i tyle, ale właśnie dzięki niej wielcy mistrzowie są 
rozpoznawalni na pierwszy rzut oka.
Sięgając po tę technikę i temat, Sławomir znalazł się na 
niebywale rozległym i zagęszczonym obszarze tradycji ar-
tystycznej. Zatem jest pytanie, czy można temat ten wzbo-
gacić i rozmnożyć. Jak udowadnia autor swoimi dziełami, 
można. Jego obrazy, tak jak obrazy wczesnych mistrzów, 
dają nam i dadzą potomnym obraz o poziomie hodowanych  

w naszych stadninach koni. Tak jak mamy możliwość ogląda-
nia rysunków klaczy Mlechy, Sahary czy Gazeli, tak możemy 
popatrzeć na współczesnych czempionów, którzy zapisali 
się w światowej księdze koni arabskich, a którymi są klacze 
Pianissima, Kwestura, Emandoria i Pinga czy ogiery Pogrom, 
Morion, Equator i wiele, wiele innych koni. 
Na obrazach Sławomira wizerunek konia zostaje uwypuklony 
miękkim, łagodnym modelunkiem światłocieniowym. Czasa-
mi wyraźne linie konturowe uzupełnia widzialna, ale delikatna 
pajęczyna szarfowań, która uwypukla wolumen, stwarzając 
namacalną obecność portretowanego konia.
Te tysiące kresek potrafi ostro zarysować, aby pokazać re-
alizm wizerunku, potrafi też miękką linią pokazać finezję ob-
razu. Konia arabskiego bowiem stworzył Bóg z garści wiatru 
południowego, po czym przywiązał dobroć i szczęście do 
kosmyka grzywy nad jego czołem i uczynił go zdolnym do 
lotu bez skrzydeł. Koń to przecież piękno, ale też siła i żywio-
łowość, duma i wolność. Stąd na obrazach widać statykę 
modelu, ale też dynamikę, pęd i ruch zatrzymany w kadrze. 
Zaznaczony tutaj hieratyzm nadaje przedstawionym portre-
tom archetyp wyśnionego rumaka. „Sztuka jest zawsze wyra-
zem wieku, jest zawsze odbiciem upodobań, jeśli nie całego 
społeczeństwa, to przynajmniej tej warstwy, do której artysta 
lub poeta przekonaniem i sympatiami należał. Tylko imię ar-
tysty, który czuł jak człowiek swego czasu, a wolno mu czuć 
silniej, zapisany będzie na kartach historii” - tak  zanotował 
swe stanowisko w dzienniku M. Gierymski. Myślę, że taka 
myśl nie jest obca Sławomirowi Szeredzie. Nie ulega on no-
watorskim pokusom w przedstawianiu obrazu konia.
Jest on wierny klasykom - klasycystycznemu ujęciu tematu. 
Co ważne, dysponuje on potrzebnym - co już jest rzadkością 
- profesjonalnym warsztatem. Kreuje swe dzieła tak, że widz 
stoi w pozycji obserwatora, co pozwala mu być uczestni-
kiem wydarzeń czy to na hipodromie, czy na pokazie koni. 
Jego stosunek do natury, do konia, charakteryzuje się obiek-
tywizmem pokazującym na obrazie wszystkie cechy danego 
osobnika. Jak mówią znawcy, konia bez wad nie ma. Co 
ważniejsze, artysta uzyskuje zgodność otrzymanego przez 
siebie efektu z założonym artystycznie celem, tj. starannym, 
pełnym prawdy rysunku. 
Plasuje to Sławka Szeredę w gronie naszych najlepszych 
mistrzów pędzla i należy mieć nadzieję, że artysta nie po-
wiedział swego ostatniego słowa - obrazu i nadal będziemy 
mogli ulegać wzruszeniom, patrząc na jego kolejne dzieła. 
Jak pisze Andrzej Novak-Zempliński, „umiłowanie konia jako 
usposobienie boskiej harmonii było, jest i będzie czynnikiem 
twórczo inspirującym, zmuszającym, by postrzegane wra-
żenia na miarę własnego talentu i możliwości interpretować, 
przetwarzać i utrwalać”. 
A więc koń jaki jest? Również taki, jakim go nasi twórcy 
przedstawiają.

Jerzy Dudała

*Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny lub Akademia wszel-
kich scencyji pełna 1745-46



‘EvERYBODY KNOWS WHAT A HORSE LOOKS LIKE’*. 

This quotation comes from times when horses were present 
in our everyday life, in the countryside, farming sector or as 
a mean of transport. When looking at horses, their elegant 
moves, proportional physique and smart glance can hardly re-
main unnoticed. We can tell their mood from the way they move 
- happiness, astonishment or fear. Painters have always been 
intrigued by these animals, that are so expressive in the way 
they look and the emotions they show. 

Polish painters used to and still are being very successful 
at worldwide exhibitions. From the greatest like Juliusz and  
Wojciech Kossak, Jozef Brandt, Jozef Chelmonski, Maksymilian 
Gierymski to the present ones like Andrzej Pater, professor  
Ludwig Maciag and his students or Andrzej Nowak-Zempinski, 
all of them have been fascinated by horses beauty.

Among these names there is a place for very well - known and 
recognized Slawomir Szereda. He graduated from the Acade-
my of Fine Arts in Lodz in 1982 and obtained a diploma from 
Graphics and Painting Faculty run by Professors Leszek Rozga 
and Stanislaw Fijalkowski. He has been painting horses for over 
40 years and he is doing it professionally as might be con-
cluded from his numerous exhibitions in Poland and abroad. 
The recognition of his work is proven by many orders, that he 
receives from horse riding lovers, as well as owners of horses 
and stables. His works can be found in the collection of Shirley 
Watts, the wife of the famous drummer of the Rolling Stones 
group. Slawomir’s portraits of horses are in line with the way 
of perception of old masters who used to study their physique 
and mechanics of movement. It was somehow easier for him, 
a horse rider who spent a lot of time in the saddle, as well as 
observing the horses in their stables, on the paddocks or on 
the pastures, also in many sports championships, that he par-
ticipates to as a referee. 

Slawomir is not unfamiliar with watercolours, but he shows his 
undeniable excellency through the drawings. One might think, 
that a line is just a line, but it is what makes the true masters  
distinguish from the first sight. Reaching for the technique and 
the subject Slawomir found himself in a very extensive and rich 
area of artistic traditions. So the question is: Is it possible to 
enrich and widen that area even more? As the author proves it 
through his paintings, it is. His paintings, as well as the ancient 
masters paintings give us and will give the next generations the 
idea of the quality of horses bred in our studs. In the same way 
as we have the opportunity to see the drawings of mares like 

Mlecha, Sahara, or Gazela we can see the present cham-
pions, that are noted in the world book of Arabian horses, 
which are mares like Pianissima, Kwestura, Emandoria and 
Pinga or stallions like Pogrom, Morion, Equator or many 
others.

In Slawomir’s drawings, the picture of a horse is relieved 
by a soft, mild chiaroscuro. Sometimes the sharp contour 
lines are filled with visible, but delicate woven spiderweb, 
that enhances the volume and creates an almost toucha-
ble presence of a horse in the portrait. He can draw thou-
sands of sharp lines to create realism, or use soft lines to 
create a more fine effect. It is said, that the Arabian horse 
was created by the God from a handful of southern wind 
and that he tied kindness and happiness to its mane and 
made him able to fly without wings. The horse is beauty, 
but also strength, effervescence, pride and freedom. That 
is why in the paintings, while static we can also see its dy-
namic, rush and movement all captured in one frame. The 
aforementioned relief painting technique is what makes 
these portraits resemble an archetype of a dreamed steed.

‘The Art is always an expression of the its times and pref-
erences, if not the whole society, then at least the class to 
which an artist, or a poet would pertain to by his convic-
tions and preferences. Only the name of an artist, who felt 
like a man of his times, and he is allowed to feel stronger, 
will go down in history.’ That is the point of view that M. 
Gierymski noted in his journal.

I think that this thought also refers to Slawek Szereda. He 
doesn’t fall into the innovatory temptations when depicting 
horses. He is true to classics and classicist depiction of the 
subject. Moreover ,he has the necessary experience, which 
is rare these days. He creates his drawings in a way that 
the spectator can feel as observer and allows him to parti- 
cipate to events at the hippodrome or the horse exhibi-
tions. His attitude to the nature and to horses is charac-
terized by the objectivism in showing all the features of a 
specimen in the painting. 

As the experts say - there is no such a thing as a flawless 
horse. What is more important an artist can achieve a full 
accordance between the assumed effect and its artistic 
purpose - a painting full of diligence and honesty. It posi-
tions Slawomir Szereda among the  greatest masters and 
we can only hope that the artist hasn’t said yet his last word 
- painting and  that we will still be able to be moved by his 
new drawings.

As Andrzej Nowak-Zemplinski wrote ‘Loving a horse is like 
a disposition of divine harmony, it was and will be an in-
spiration forcing to capture the impressions in accordance 
with one’s talent and capacity to interpret, recreate and 
perpetuate.’ 
So what does a horse look like? The way our authors wish 
to depict it.

Jerzy Dudała

*Quote from Benedykt Cmielowski-New Atens or Academy 
full of all events 1745-46
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Pianissima (Gazal Al Shaqab - Pianosa / Eukaliptus)  
Platinum World Champion Paris 2013 breeder Janów Podlaski Stud / Marek Trela
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Pianissima (Gazal Al Shaqab - Pianosa / Eukaliptus)  
Platinum World Champion Paris 2013 breeder Janów Podlaski Stud / Marek Trela
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Emandoria (Gazal Al. Shaqab - Emanda / Ecacho) 
Platinum World Campion Paris 2018 breeder Michałów Stud / Jerzy Białobok
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Emandoria (Gazal Al. Shaqab - Emanda / Ecacho) 
Platinum World Campion Paris 2018 breeder Michałów Stud / Jerzy Białobok
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WH Justice                                                                            Akwarela 29 x 39, 2012
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Norma                                                                                Akwarela  29 x 39, 2015


