
WYDOBYĆ PIĘKNO – czyli kilka słów o wystawach...

Parafrazując Nowe Ateny, pierwszą polską encyklopedię powszechną autorstwa Benedykta Chmielowskiego można 
powiedzieć, że: „pies jaki jest, każdy widzi”. Jednak na pokazach piękności jakimi są wystawy psów sens tego zdania 
nie do końca oddaje rzeczywistość.
Każdemu, chyba, wystawcy zależy na tym, by jego pupil okazał się najpiękniejszym z pięknych i, by w ocenie sędziów 
zasługiwał na najwyższe lokaty,  a także,  by został  zauważony przez właścicieli  innych psów tej  samej  rasy i  był 
wpleciony w ich plany hodowlane.   Żeby to osiągnąć warto znać kilka podstawowych zasad,  które pomogą nam 
pokazać na wystawie zwierzę z jak najlepszej strony.
Oczywiście istnieją psy doskonałe, psy „samograje”, które zawsze, pod każdym kątem, w każdym oświetleniu i w 
każdej pozycji wyglądają jak wspaniały portret idealnych cech danej rasy. Jednak takich zwierząt jest mało, większość 
z naszych czterołapych podopiecznych ma mniejsze lub większe wady, które można zatuszować umiejętnie prezentując 
psiaka, albo wyolbrzymić poprzez niewłaściwe poprowadzenie zwierzęcia na ringu.
W tym momencie można zacząć się zastanawiać czy warto w ogóle pokazywać na wystawowych ringach zwierzęta 
posiadające wady. Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie.
Ortodoksyjne potraktowanie sprawy nakazywałoby przeprowadzać niezwykle ostrą selekcję przedwystawową, która 
skończyłaby się pewnie tym, że na pokazach oglądalibyśmy ¼ obecnie prezentowanych psów, a to z kolei szybko 
doprowadziłoby do  zawężenia  puli  genowej  populacji  hodowanych zwierząt.  Poza  tym tę  selekcję  musiałby ktoś 
przeprowadzać. Hodowcy, wytrawni znawcy rasy, właściciele kilku przedstawicieli tej samej rasy mogliby wprawdzie 
sami  decydować,  że  to,  a  nie  inne  zwierzę  nadaje  się  do  tego,  by uczestniczyć  w wystawie,  ale  przecież  wielu 
wystawców  posiada  tylko  jednego,  ukochanego  pieska,  który  jest  dla  nich  najpiękniejszy  na  świecie  i  też  chce 
zaprezentować go światu; i oczywiście nikt nie może odmówić im do tego prawa.
Mniej ortodoksyjne podejście zakłada, że niewiele jest psów bez wad, a wystawy są między innymi po to, by te wady 
wytykać.
Żeby wiedzieć co w danej rasie uznawane jest za cechy pożądane, a co jest niewłaściwe warto przeczytać opis rasy 
zwany wzorcem rasy. W większości przypadków wzorce ras nie są matematycznymi wyliczeniami mówiącymi, że łapa 
ma mieć tyle i tyle centymetrów długości, ogon ma być uniesiony pod takim, a nie innym kątem i czytając je każdy 
może tworzyć w myślach nieco odrębny wizerunek idealnego przedstawiciela rasy, niemniej jednak wzorzec rasy jest 
podstawą, na której musimy się opierać oceniając urodę psa i, dzięki której wiemy przynajmniej co uznawane jest za 
uszczerbek na piękności.
Bez  względu  na  różnice  w  wyglądzie  poszczególnych  ras  podczas  prezentowania  zwierząt  na   pokazach  psich 
piękności wspólna dla wszystkich psów jest konieczność pokazania się w ruchu oraz w statyce.
Pokazywanie psa w ruchu polega na przemieszczaniu się dookoła ringu z psem prowadzonym po lewej stronie w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dzięki temu sędzia, który znajduje się pośrodku ringu ma szansę 
obserwować zwierzę niezasłonięte przez właściciela. Tempo tego pokazu musi być zawsze dopasowane do wielkości i 
predyspozycji  ruchowych psa.  Zasadą jest  pokazywanie  psa w kłusie,  który pozwala  na najlepszą ocenę budowy 
aparatu ruchu zwierzęcia. Z reguły najkorzystniej wygląda wyciągnięty, szybki kłus, który nie przechodzi jeszcze w 
galop, ale zdarzają się jednostki, które przy zbyt szybkim biegu wręcz przelewają się na boki i nie wynika to z otyłości 
lub młodego wieku, a z ich konstrukcji fizycznej. Tak mało związane psy lepiej  pokazywać w nieco wolniejszym 
ruchu, który daje nam szansę ukrycia „kolebotania się”.
Szybkie tempo biegu umożliwia zaprezentowanie obszernego, swobodnego ruchu kończyn; pomaga w tym również 
uniesiona głowa. Nie będziemy oczywiście od buldoga angielskiego wymagali zadzierania łebka do góry, jednak rasy 
psów o nieco dłuższej szyi powinny być pokazywane z głową uniesioną ponad linię grzbietu (zresztą nawet buldog nie 
nosi  głowy  na  równi  z  grzbietem).  Również  rasy,  których  użytkowość  wskazywałaby  raczej  na  tendencję  do 
opuszczania głowy, rasy wykorzystywane jako psy tropiące, na ringu powinny trzymać łebki wysoko – takie pokazanie 
psa odciąża pracę przednich łap i nadaje większą dynamikę akcji tylnych kończyn.
W ruchu oceniany jest także pies od frontu i od tyłu. Lekkie „usterki” pracy przednich kończyn można próbować 
zminimalizować odpowiednim poprowadzeniem psa; np. zbyt miękkie łokcie, odstające na boki w czasie biegu lub za 
słabe nadgarstki sprawiające wrażenie, że łapa jest luźna, że nie podtrzymuje tułowia można zatuszować uniesieniem 
głowy zwierzęcia, wręcz podniesieniem go na smyczy, dzięki czemu na przednie kończyny wywierany jest mniejszy 
nacisk  i  nie  widać  tak  mocno  nieprawidłowości.  Stosunkowo łatwo  jest  przeprowadzić  taką  akcję  w  przypadku 
jamnika, yorka, czy pomeraniana, ale już przy dogu niemieckim można spodziewać się niejakich trudności.
Zbyt szeroko lub zbyt wąsko stawiane tylne łapy są wadą, którą trudno jest ukryć.
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Bardzo dobrze pokazany ruch zwierzęcia. 
                

Niezbyt poprawna prezentacja psa w biegu.

Ocena w statyce  polega na ustawieniu psa w postawie  stojącej  przed  sędzią.  Ogólnie  rzecz  ujmując  pies  ma się 
prezentować dumnie i godnie, ma wyglądać tak jak wtedy, gdy coś go zainteresuje, lub gdy z natężeniem wypatruje 
czegoś w dali.
Powinien  mieć  wysoko  podniesioną,  ale  nie  zadartą  do  góry  głowę  (oczywiście  wysoko  podniesioną  w  ramach 
charakterystyki rasy), przednie kończyny ustawione równolegle do siebie oraz tak, by przy spojrzeniu z boku widoczna 
była tylko jedna łapa postawiona idealnie prostopadle do ziemi. Jeśli wzorzec mówi, że łokieć nie ma odstawać od 
klatki  piersiowej,  a  nasz podopieczny,  jak na złość,  ów mały element  swojego ciała  odstawia,  można łapę,  która 
znajduje się od strony sędziego podstawić bardziej pod klatkę piersiową psa (czyli przesunąć ją w bok do drugiej łapy) 
– łokieć się schowa, a utrzymanie równowagi umożliwimy psu przesuwając w bok drugą łapę.
Tylna kończyna od strony sędziego powinna być ustawiona tak, aby śródstopie (część kończyny od stawu skokowego 
do tylnej łapy) stało pionowo, a kąt pomiędzy nim, a podłożem był kątem prostym. Psom, które mają mieć strome 
kątowanie (czyli linie uda, podudzia i śródstopia powinny być u nich prawie jedną linią) można podstawiać kończynę 
bardziej pod biodro, natomiast jeśli kątowanie ma być wyraźne i głębokie (u niektórych ras udo, podudzie, i śródstopie 
mogą łączyć się ze sobą nawet pod kątem 90°) łapę należy odsunąć jak najbardziej do tyłu, ale tak, by śródstopie nadal 
stało prostopadle do ziemi.
Ustawienie drugiej tylnej kończyny zależy od kilku innych rzeczy. Jeśli chcemy optycznie skrócić psa przesuwamy ją 
do  przodu,  bardziej  pod  brzuch;  jeśli  chodzi  nam  o  wizualne  wydłużenie  zwierzęcia  należy  ustawić  ją  tak,  by 
pokrywała  się  z  kończyną  znajdującą  się  od  strony  oceniającego  –  takie  ustawienie  umożliwi  nam  również 
wyprostowanie grzbietu, ale może też doprowadzić do optycznego napięcia całej sylwetki. Przy miękkim grzbiecie 
lepiej podstawić tę kończynę bardziej pod tułów, tak samo postępujemy gdy pies ma niezbyt stabilny tył – łatwiej 
będzie mu zachować równowagę, gdy jedna z kończyn nie będzie za bardzo odsunięta do tyłu.
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Wygląd grzbietu można lekko zmienić ustawieniem tylnych kończyn, ale również poprzez odpowiednie trzymanie 
głowy; zbyt wysoko zadarty łepek tworzy nienaturalny kąt pomiędzy karkiem, a grzbietem, może niwelować kłąb, a 
nawet prowadzić do łękowatego grzbietu.

Trzy sposoby pokazania tego samego psa. 1. - Zbyt mocne wyciągnięcie psa do przodu – sylwetce brakuje równowagi.  
2. - Zupełny brak elegancji – głowa na wysokości tułowia. 3. - Mimo drobnych błędów w ustawieniu pies prezentuje się 

bardzo dobrze – umiejętnie wyeksponowano harmonię naturalnej pozycji zwierzęcia.

                       Optyczne wydłużenie i skrócenie sylwetki poprzez różne ustawienie tylnych kończyn.

Zbyt wysoko zadarta główka zaburzyła           Rozstawione szeroko przednie łapy 
płynność górnej  linii -  wydaje się wręcz,                                   stwarzają wrażenie          

                           że pies nie ma kłębu.                                                                postawy francuskiej.
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Zbyt mocno wysunięte do przodu przednie kończyny ukrywają przedpiersie.

Tylna kończyna podstawiona pod biodro stwarza wrażenie niezwykle stromej, wyciągnięta lekko do tyłu pokazuje, że 
pies ma właściwe dla rasy mierne kątowanie.

Odstający łokieć ukryty poprzez przesunięcie łapy pod klatkę piersiową.

Jeśli  nasz  pies  należy  do  rasy  o  obfitej  szacie  to  wiele  niedoskonałości  jego  urody  można  poprawić  poprzez 
odpowiednie przygotowanie (podstrzyżenie, wytrymowanie, natapirowanie itp.) sierści.

Oprócz  tych  wszystkich  niuansów psiej  urody pamiętać  należy o  ogólnym dobrym i  zdrowym wyglądzie 
naszego modela. Pies nie może być ani zbyt chudy, ani zbyt gruby, sierść powinien mieć czystą i wypielęgnowaną (lub 
u niektórych ras specjalnie zapuszczoną, ale na pewno nie brudną), oczy niezaropiałe, uszy suche i czyste, pazury 
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przycięte do odpowiedniej długości, ewentualne resztki fekaliów pozostające na sierści wokół odbytu (zwłaszcza u 
psów o długiej sierści) usunięte. 
Warto zadbać o czystość zębów. Nawet jeśli posiadamy idealnego przedstawiciela rasy zawsze może się zdarzyć, że w 
wystawowych szrankach stanie oko w oko z równie pięknym zwierzęciem – wówczas najdrobniejsze niedociągnięcia 
w doskonałości mogą zaważyć na porażce lub wygranej. Takim drobnym, ale ważnym szczegółem może okazać się 
nieusunięty kamień nazębny.
Właśnie uzębienie (poprawność zgryzu, oraz to, czy garnitur zębów jest pełen) jest kolejną sprawdzaną przez sędziów 
rzeczą. I tu bardzo często pojawiają się problemy. Część psów zdecydowanie odmawia zachowania zimnej krwi, gdy 
obca osoba nachyla się nad nimi i do tego wszystkiego pcha palce wprost do pyska.
Jeszcze  gorzej  zaczyna  się  dziać,  gdy juror  zamierza  sprawdzić  jądra.  O ile  zaglądanie  w zęby było  jeszcze  do 
przeżycia, to bezczelne obmacywanie newralgicznych części ciała wielu samcom wydaje się niedopuszczalne.
Oczywiście  zwierzętom wcale  nie  musi  podobać  się  takie  zbyt  inwazyjne  zachowanie  nieznanego człowieka,  ale 
wystawy rządzą się swoimi prawami i pies pokazywany na ringu powinien spokojnie znosić zarówno pokazywanie 
zębów, jak i dotykanie całego ciała – o ile lekkie spłoszenie się w tym momencie nie jest oceniane negatywnie, to 
autentyczny  strach  może  doprowadzić  do  dyskwalifikacji  naszego  pupila,  a  już  zupełnie  nieakceptowalnym 
zachowaniem  jest  reakcja  agresywna.  Ocena  psów,  u  których  obejrzenie  zębów  wymaga  jakichś  niesamowitych 
tricków, intensywnej walki lub kilkuminutowego oswajania się z oglądającym, albo szybkiego refleksu i, najlepiej, 
kevlarowych rękawic świadczy o ogromnej życzliwości sędziego i naprawdę nie można mieć do jurora pretensji jeśli w 
takim przypadku stwierdzi, że pies nie nadaje się do oceny.
Żeby takiej sytuacji uniknąć warto poćwiczyć te elementy przed wystawą. Zaczynamy od przyzwyczajania psa do 
tego, że cierpliwie znosi nasze manipulacje przy pysku i z drugiej strony ciała, a potem stopniowo uczymy zwierzaka, 
że inni ludzie też mogą się tak wobec niego zachowywać. Pies powinien kojarzyć taki kontakt z inną osobą jeśli nie z 
czymś  przyjemnym,  to  przynajmniej  jako  rzecz  łatwą  do  zniesienia,  w  żaden  sposób  nie  zagrażającą  jego 
bezpieczeństwu i zdrowiu.
Ostatecznie, jeśli wiemy, że nieufność naszego psa jest tak wielka, że nigdy nie nauczy się spokojnie znosić bliskiej 
obecności  nieznanego  człowieka,  możemy  sami  odchylać  fafle  zwierzęcia  –  ale  do  tego  również  trzeba  psa 
przyzwyczaić.
Zanim zaczniemy pokazywać naszego przyjaciela na arenach wystawowych warto,  oprócz przyzwyczajania go do 
zaglądania w zęby i dotykania przez obcych, poćwiczyć z nim bieganie odpowiednim tempem i ustawianie się w 
pozycji  wystawowej.  Wiele  psów  nie  lubi  biegać  z  podniesioną  głową  i  należy  je  tego  nauczyć.  Najłatwiej  i 
najprzyjemniej  dla  psa  można  przeprowadzić  tę  naukę  przy  pomocy  smakołyku  (lub  ulubionej  zabawki) 
prowokującego zwierzę do trzymania łebka ponad linią grzbietu.  
Długie pozostawanie w jednej,  czasem niezbyt  wygodnej  pozycji  też  przychodzi opornie.  Jednak cierpliwą,  pełną 
pochwał i niezniechęcającą psa pracą stopniowo można dojść do zamierania w bezruchu nawet na kilka minut.
Przyzwyczaić psa trzeba również do ringówki, czyli cienkiej smyczy i jednocześnie obroży, na której go prezentujemy. 
To  działanie  jest  dość  ważne  gdyż  większość  psów  na  początku  czuje  się  bardzo  niekomfortowo,  gdy  zamiast 
szerokiej,  wygodnej  obroży  zakładamy  im  na  szyję  cienką,  wrzynającą  się  w  gardło  „sznurówkę”,  dodatkowo 
zaciśniętą w bardzo dziwnym miejscu. Ringówka powinna być założona tuż za uszami psa, a żeby się tam trzymała 
musi być dość ciasno zadzierzgnięta – stąd początkowy bunt naszych podopiecznych, gdy po raz pierwszy czują coś 
takiego na sobie.
Oczywiście można psa pokazywać w jego codziennej obroży, ale myślą przewodnią używania ringówek jest to, żeby 
jak najmniej elementów odwracało uwagę od prezentowanego zwierzęcia,  żeby jak najmniej rzeczy go zasłaniało. 
Obroża nie spełnia tego założenia, a dodatkowo optycznie skraca szyję; atutem ringówki jest również utrzymywanie 
się jej tuż za uszami psa, co pozwala nam podnosić mu głowę bez jednoczesnego „łamania” szyi.
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Różnica w wyglądzie psa prezentowanego w obroży i na ringówce.

Jeżeli  już  nasza  czterołapa  gwiazda  jest  przygotowana do występów warto  zastanowić  się  nad  prezencją  samego 
wystawiającego. Wprawdzie wystawa psów jest konkursem piękności właśnie psów i ludzie powinni być tutaj tylko 
tłem, ale odpowiednio dobrane tło może pomóc gwieździe błyszczeć pełnym blaskiem.
Strój wystawcy musi być przemyślany tak, by pies na jego tle był doskonale widoczny – nie należy zakładać czarnych 
spodni lub spódnicy, gdy prezentuje się psa czarnej maści. Dobrym rozwiązaniem są jakieś akcenty kolorystyczne 
ujednolicające właściciela i psa (np. brązowy żakiet z białymi dodatkami będzie bardzo dobrze pasować do psa w w 
biało - brązowe łaty) jeśli jednocześnie pamięta się o tym, by pies nie znikał na tle wystawiającego. W doborze szat 
ważne jest też to, by nie przesadzić z dobrymi chęciami i nie przytłoczyć psa ubiorem; jak we wszystkim i tutaj  lepiej 
jest zachować umiar.
Wystawa  jest  świętem  kynologicznym,  dlatego  uprzejmie  jest  dopasować  się  do  tego  wydarzenia  i  ubrać  nieco 
odświętnie, może nawet elegancko, a już na pewno schludnie.
Miłe  dla  oka  jest  umiejętne  dopasowanie  stroju do charakteru  rasy pokazywanego psa.  Psy do towarzystwa,  psy 
ozdobne  korzystnie  prezentują  się  przy  elegancko  ubranych  osobach;  pokazywanie  psa  zaliczanego  do  ras 
„sportowych” (czy też służbowych) w stroju trochę mniej formalnym nie jest błędem w sztuce, natomiast psy ras 
myśliwskich, a zwłaszcza te występujące w klasie użytkowej, świetnie wyglądają na tle myśliwskich garniturów i 
akcentów łowieckich  tak  lubianych  przez  myśliwych –  w takim przypadku doskonale  widać  harmonię  pomiędzy 
światem wystawowym i życiem codziennym.

Elegancko i tematycznie.
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Bardzo malownicze podkreślenie pochodzenia rasy pokazywanego psa.

Niektórzy wystawcy (zwłaszcza na wystawach klubowych) poprzez swój wizerunek próbują podkreślić pochodzenie, 
albo też przeznaczenie rasy.  Pięknie wygląda grupa owczarków podhalańskich pokazywana przez panie w biało – 
czarnych strojach z  akcentami góralskimi.  Chart  afgański  połączony smyczą  z  tajemniczą  muzułmanką ukrytą  za 
kwefem i bogato zdobioną szatą nabiera dawnej pustynnej dzikości i dzielności. Na wystawie światowej w Poznaniu w 
2006 roku,  gdy gończy polski  został  oficjalnie  uznany przez  FCI,  wiele  gończych  i  ogarów wychodziło  na  ring 
honorowy w asyście właścicieli poubieranych w malownicze stroje z ubiegłych stuleci. Wprawdzie nie zawsze były to 
stroje historycznie dopasowane do rasy i najczęściej zupełnie błędne pod względem charakteru, niemniej jednak całe 
widowisko było niezwykle barwne, przyciągające uwagę i zapadające w pamięć.
Bez względu jednak na charakter rasy psa przy wyborze ubioru na wystawę dobrze jest brać pod uwagę to, że podczas 
pokazu trzeba będzie biegać,  pochylać się,  może nawet  klękać,  a w związku z tym nawet bardzo elegancki  strój 
powinien nieść ze sobą nutę sportowej wygody. Warto o tym pamiętać ze względu na własne dobre samopoczucie.
Nie można też zapominać o jeszcze jednym, bardzo ważnym aspekcie omawianego tematu.
W całym tym szale pokazowym, dążeniu do jak najdoskonalej prezentującego się psa, pogoni za medalami, rozetami, 
pucharami i tytułami musimy pamiętać o tym, że na drugim końcu ringówki nie mamy fajansowej figurki, którą można 
obracać  na  wszystkie  strony  i  ustawiać  tak,  by  w  szafce  z  bibelotami  ładnie  komponowała  się  z  porcelanową 
pastereczką. Obok nas stoi żywe stworzenie, czujące, myślące i przeżywające wszystko tak samo jak my.
Niewiele  psów  lubi  wystawy.  Owszem,  zdarzają  się  takie  jednostki,  po  których  widać,  że  sprawia  im  frajdę 
pokazywanie się przed publicznością,  które wręcz rozkwitają biegając po ringu,  lub stojąc na podium; jednak dla 
większości psów wystawa jest, jeśli nie niezwykle stresującym, to z całą pewnością bardzo męczącym wydarzeniem. 
Zwłaszcza  konkursy  organizowane  w  zamkniętych  pomieszczeniach,  bardzo  zatłoczonych  i  pełnych  dziwnie 
rozchodzących się i potężniejących dźwięków, są dla zwierząt ciężkie do zniesienia.
Dlatego  postarajmy  się,  by  naszemu  podopiecznemu  pokaz  psich  piękności  kojarzył  się  z  czymś  pozytywnym. 
Szczególnie przy pierwszych wystawach warto akcentować zwierzęciu, że przebywanie wśród ogromnej ilości psów i 
ludzi, w gwarze i ścisku jest fajną przygodą łączącą się z zainteresowaniem ze strony właściciela, z atrakcyjnymi dla 
psa nagrodami i ciekawymi zabawami.
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Przede wszystkim jednak pamiętajmy o tym, że nasz najlepszy przyjaciel jest doskonałym obserwatorem i świetnie 
potrafi  rozpoznać  nasz  nastrój,  oraz,  że  to  jak  się  czujemy  wpływa  na  samopoczucie  naszego  psa.  Smycz  jest 
perfekcyjnym „przekaźnikiem emocji” - jeśli damy się ponieść niezdrowej rywalizacji,  za wszelką cenę będziemy 
chcieli poprzez podopiecznego odnieść sukces, będziemy stremowani i zestresowani, to nasze zwierzę w większości 
przypadków zmieni się w spięty, sfrustrowany i przestraszony kłębek nerwów. Jeśli natomiast sami będziemy spokojni 
i zrelaksowani, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasz nastrój udzieli się psu i ciężki stres wystawowy będzie 
dla niego tylko opowieścią z cyklu nieprawdopodobnych.
Warto spróbować potraktować występ na wystawie jako zabawę, na zasadzie: „lubię spędzać czas z moim psiakiem - 
wprawdzie dzisiaj nie spędzamy go na długim spacerze, ale i tak jest fajnie...

Przecież na jednej wystawie zwycięzcami nie mogą być wszystkie psy i w żaden sposób nie powinno to ich 
deprecjonować w oczach właścicieli. Nawet jeśli nasz Azor, Rex, czy Misiu był ostatni w stawce, to nadal jest to ten 
sam Azor, Rex i Misiu, który zwija się w radosnym tańcu, gdy wracamy do domu, wyciąga nas (bez względu na 
pogodę) na pełne przygód wyprawy, i  którego wilgotny, miękki nos trącający naszą rękę nie raz odganiał od nas 
smutki. A jeśli ta świadomość nie wystarczy nam do poprawienia nastroju, to zawsze możemy sobie powiedzieć, że: 
„sędzia się nie zna” i nadal świetnie się bawić i przyzwyczajać pupila do bezstresowego bycia razem nawet w tak 
niecodziennych warunkach.
Jeśli uda nam się to wszystko połączyć w całość, opanować perfekcyjną prezentację psa, wyuczyć go odpowiednich, 
potrzebnych na pokazie zachowań, harmonijnie dopasować siebie do swojego „top modela” i zapewnić czterołapemu 
przyjacielowi doskonałe samopoczucie, a także zagwarantować sobie w jakiś sposób przychylność Opatrzności, to z 
dużym prawdopodobieństwem możemy zakładać, że razem ze swoim podopiecznym osiągniemy sukces wystawowy.
I w tym momencie możemy zacząć z podniesionym czołem parafrazować dalej Nowe Ateny mówiąc, że: „pies takim 
jest, jakim się go pokaże”.  

 
Anna Kursicka
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