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Łapiak, delegację z Muzeum Łowiectwa i Jeź-
dziectwa z Warszawy oraz kilkanaście osób 
z Czech i Niemiec.
Szkolenia takie są bardzo ważnym elementem 
popularyzacji tradycyjnego powożenia, gdyż 
dają zawodnikom pewność co do właściwe-
go przygotowania ekwipaży i ubiorów oraz 
znajomość przepisów obowiązujących przy 
pokonywaniu próby terenowej i przeszkód. 
Kiedy zakończyliśmy szkolenie, wielu uczest-
ników w bardzo miły sposób podziękowało 
Polskiej Grupie Tradycji Powożenia za pomysł 
i bezpłatne podzielenie się swoją wiedzą.
Wieczorem firmy sponsorujące Jantoń i M.K. 
Szuster zaprosiły wszystkich uczestników, go-
ści i cały Zespół „Śląsk” na wspólną Biesiadę 
Łowiecką, podczas której serwowane były 
specjały kuchni myśliwskiej zakrapiane pol-
skim cydrem dobrońskim i wykwintnym wi-
nem. Prawdziwą niespodziankę sprawili nam 
soliści „Śląska”. Podczas biesiady w 2015 r. 
wystąpiło trzech tenorów, a w ubiegłym roku 
na scenę wyszło ośmiu solistów, dając spon-
taniczny, przezabawny koncert popularnych 
arii operowych i operetkowych. Bisom nie 

było końca. Wszyscy bawili się doskonale 
i gdyby nie trzeba było o świcie karmić koni, 
zapewne biesiada trwałaby dalej.

Jak nas widzą, tak nas 
piszą…
Rano o 10.00 wszystkie ekipy stawiły się 
z błyszczącymi końmi, pięknymi powozami, 
w stosownych strojach na starcie konkursu 
prezentacji. Oceniało je trzech sędziów – pod 
wodzą prezydenta AIAT barona Christiana 
de Langlade także Raimundo Coral Rubiales 
(przyjechał z uroczą małżonką Pepą), a z Polski 
Tadeusz Kołacz, nasz jedyny międzynarodowy 
sędzia z uprawnieniami AIAT. Po pierwszym 
dniu konkursu prowadzili w klasyfikacji: je-
dynek – Karolina Kubańska, zaprzęgów pa-
rokonnych pony – Wojciech Zwierzykowski, 
par – Matthias Pfeiffer z Niemiec, par zim-
nokrwistych – Norman Schroeder z Niemiec, 
czwórek zimnokrwistych – Thomas Haseloff 
także z Niemiec, czwórek – Wiesław Sadowski 
i trójek – Julian Pawlikowski.
Rywalizacja prawdziwie dżentelmeńska, bez 
obrażania się na decyzje sędziów. Zaraz po 

Antoinette 
de Langlade: 

Takiego konkursu 
nie mogłam sobie 
odpuścić, zostając 

w Paryżu!

z Zwyciężczyni Trofeum Śląska 
Justyna Przyborowska, groom 
Dariusz Przyborowski, pasażerowie: 
generał Witold Szymański i Melania 
Grabek-Puzyna

 Cudowne miejsce, gościnne władze Koszęcina, 
pełne zaangażowanie wszystkich służb: Ochot-
niczej Straży Pożarnej, Policji. Niezwykle serdecz-
ni mieszkańcy, a przede wszystkim wspaniały, 

kolorowy i rozśpiewany Zespół „Śląsk”. Rekordowa liczba 
zaprzęgów i koni z Niemiec, Szwajcarii, Francji i Polski. 
Pokazy, szkolenie dla miłośników tradycyjnego powoże-
nia, uczta myśliwska, uroczysta kolacja w koszęcińskim 
pałacu, korso zaprzęgowe przez Koszęcin. Wspólne zdjęcia 
z urodziwymi artystami „Śląska”, pasjonujące zmagania 
zawodników do ostatniego przejazdu, a na koniec po-
rywający galowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
w pełnym składzie.
Swoją obecnością już kolejny raz zaszczycili nas prezy-
dent Christian de Langlade wraz z małżonką Antoinette, 
która przyjechała do Koszęcina pomimo złamanej nogi. 
Zaraz po przyjeździe powiedziała: – Takiego konkursu nie 
mogłam sobie odpuścić, zostając w Paryżu! Baronowa 
Antoinette de Langlade to wspaniały człowiek. Bez jej 

matkowania, a mówiąc wprost bez jej talentu organi-
zatorskiego, nasza wielka światowa rodzina członków 
AIAT miałaby z pewnością wielkie kłopoty. Dziękujemy 
Antoinette!
Impreza zgromadziła kilkutysięczną widownię, szczególnie 
cieszyła nas obecność hodowców z całej Polski.

Z nauką poradziliśmy sobie 
śpiewająco!
Już pierwszego dnia na specjalnie zorganizowanym szko-
leniu prawie setka osób poznała zasady rozgrywania po-
dobnych konkursów według przepisów AIAT w Europie. 
Prelegenci – Marek Doruch, Tadeusz Kołacz, Jacek Jantoń 
i piszący te słowa – przybliżyli elementy przygotowań do 
konkursów, doradzali, jakich pojazdów i uprzęży najlepiej 
używać, jak powinni być ubrani powożący i pasażerowie. 
Jak pokonywać przeszkody. Wśród szkolących się gości 
z przyjemnością zauważyliśmy pokaźną grupę z Muzeum 
Rolnictwa w Ciechanowcu pod wodzą pani dyrektor Doroty 

Konie, powozy 
i „Śląsk”
z Krzysztof Szuster, zdjęcia: Karol Rzeczycki

II Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska w Koszęcinie to już 
historia, którą zarówno uczestnicy, jak i widzowie będą długo pamiętać.

z Zbiórka przed 
pałacem przed 
wyjazdem na korso
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Wieczorem organizatorzy zaprosili wszystkich 
na koncert Zespołu „Śląsk”. Dwie godziny 
prawdziwej uczty kulturalnej. Barwne stroje 
zmieniane do każdego numeru, prześliczne 
pieśni ludowe z całej Europy, dynamiczne 
tańce, a na koniec niespodzianka – dla ekipy 
z Niemiec pod wodzą Thomasa Haseloffa 
z Berlina (głównego organizatora wielkiej 
imprezy dla hodowców koni zimnokrwistych 
Titanen der Rennbahn w Poczdamie) zespół 
zaśpiewał niemiecki szlagier Berliner Luft. 
Siedziałem obok Thomasa i widziałem, jak 
ze wzruszenia popłynęły mu łzy. Specjalny 
utwór zadedykowano też licznej delegacji 
z Czech z muzeum Vaclawa Obra (twórcy 

muzeum powozów i organizatora im-
prezy powozowej w Czechach o na-
zwie Josefkol).
Po koncercie w uroczystych nastrojach wszy-
scy udali się na tradycyjną galową kolację 
w salach redutowych pałacu w Koszęcinie. 
Dyskretna muzyka kwartetu smyczkowego 
umilała uroczystość, podczas której rozdano 
nagrody za: pokonanie najdłuższej drogi do 
Koszęcina, za najwyższe oceny w konkursie 
prezentacji, za najstaranniej odrestaurowane 
historyczne pojazdy. W tym miejscu należy 
podziękować Ministerstwu Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Generalnemu Konser-
watorowi Zabytków Magdalenie Gawin za 

objęcie zawodów patronatem i ufundowanie 
okolicznościowych dyplomów na papierze 
czerpanym. Ten uroczysty wieczór z nutą no-
stalgii wspominają hodowcy, powożący, luza-
cy, sędziowie, oficjalni goście, Zespół „Śląsk” 
i organizatorzy – wszyscy razem!

U bogów i konie, 
i woźnice, wszystko to 
cnotliwe i z dobrego 
rodu…*
Następny dzień to prawdziwy sprawdzian 
umiejętności praktycznych. Próba terenowa 
z przyjaznymi dla koni, acz trudnymi technicznie 
przeszkodami. Malownicza trasa prowadząca 
przez lasy Nadleśnictwa Koszęcin, pałacowy 
park i między urokliwymi uliczkami Koszęcina 
okazała się niezbyt trudna i wszystkim eki-
pom udało się pokonać ją bez specjalnych 
problemów. Niestety konie Huberta Cytow-
skiego, które nie odzyskały w pełni kondycji po 
konkursie w Książu, zostały przez właściciela 
wycofane z dalszej rywalizacji, mimo że po 
pierwszym dniu zaprzęg uplasował się na wy-
sokim miejscu. To piękny gest w stosunku do 

z Groom Adrian Doleżał i śliczne pasażerki 
z Zespołu „Śląsk”  
poniżej – Narodowy krakowski zaprzęg  
Wojciecha Gajdy z Proszowic

z Czwórka w breku – powozi Thomas Haseloff z Niemiec * Platon, Fajdros, przełożył Władysław Witwicki.

konkursie prezentacji następna impreza – 
korso przez Koszęcin wszystkich powozów 
uczestniczących w konkursie. Jako pasaże-
rowie w powozach zasiedli dostojni goście 
z wiceprezesem Agencji Nieruchomości Rol-
nych Hanną Myjak, prezesem PZHK Paw-
łem Mazurkiem, dyrektorem Zespołu „Śląsk” 
Zbigniewem Cierniakiem, wójtem Koszęci-
na Zbigniewem Seniowem, nadleśniczym 
Krzysztofem Lysikiem i ślicznymi dziewczyna-
mi oraz przystojnymi chłopakami z Zespołu 
„Śląsk” w ludowych strojach. Pośród licznie 
zgromadzonych mieszkańców, gości, ekip 
telewizyjnych barwna kawalkada 30 powo-
zów dwukrotnie przejechała między szpale-
rem widzów, którzy nagradzali na całej trasie 
każdy zaprzęg gromkimi brawami.

Po powrocie kolejna atrakcja. Druhowie z Pań-
stwowej Straży Pożarnej z Warszawy z oddziału 
dzielnicy Włochy za zgodą komendanta Mi-
rosława Jasztala zaprezentowali pokaz gasze-
nia pożaru zabytkowym sprzętem z minionej 
epoki. Ubrani w historyczne bojowe mundury 
warszawskiej straży z 1920 r. podjechali na 
plac przed pałacem zabytkową sikawką pa-
rową z 1895 r. ciągniętą przez zimnokrwistą 
czwórkę niemieckiego uczestnika konkursu 
Thomasa Haseloffa. Pod kotłem rozpalono 
prawdziwy ogień, para wprowadziła pompę 
w ruch i ku uciesze licznie zgromadzonej wi-
downi przez dwa węże popłynęła woda wart-
kim strumieniem. Strażacy, jak przystało na 
mekkę ludowej kultury, zorganizowali prze-
śmieszne, dynamiczne widowisko, wciąga-
jąc widownię do zabawy. Przy pięknej pogo-
dzie wielu amatorów skorzystało z prysznica, 
a na koniec jeden ze strażaków pierwszy raz 
uczestniczący w pokazie zgodnie ze starymi 
strażackimi zwyczajami został przymusowo 
wykąpany w wielkim zbiorniku z wodą.

z Siostry Justyna i Karolina Kubańskie 

z Wszystkie zaprzęgi przed ogłoszeniem 
wyników konkursu

z Rafał Andrzejewski-Szuster i jego 
zaprzęg w stylu węgierskim 
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wyczynowym, jak i powożeniu tradycyjnym 
są najlepszą wizytówką polskiej hodowli na 
arenach europejskich.
Po raz drugi przyznano nagrodę za kulty-
wowanie polskiej tradycji w powożeniu. 
Otrzymał ją Wojciech Gajda z Proszowic, 
który jechał w krakowskim stroju, krakowskim 
wózkiem, a konie były ubrane w… krakow-
skie chomąta.
Konferansjerkę rzeczowo, podając widzom 
ogromną dawkę istotnych wiadomości o po-
wożeniu, powozach, a przede wszystkim o ko-
niach i hodowcach, prowadził Roman Krzy-
żanowski, a wspierał go piszący te słowa.
Koszęciński Międzynarodowy Konkurs Trady-
cyjnego Powożenia jest przykładem, jak dzięki 
zaangażowaniu i udanej współpracy z dyrekcją 
i Zespołem „Śląsk”, Urzędem Gminy Koszęcin, 

Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną, Nadle-
śnictwem Koszęcin, Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Powozów 
Galowice, Pierwszym Programem Polskiego 
Radia, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, fir-
mami Jantoń, Consus, Marek Doruch – powo-
zy, DAW-MAG, Pomelac, Polskim Związkiem 
Hodowców Koni, Regionalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych w Katowicach, Coca-Cola oraz 
generalnym sponsorem M.K. Szuster i ogrom-
nym bezinteresownym zaangażowaniem wo-
lontariuszy można zrobić sympatyczną imprezę 
o międzynarodowym zasięgu.
A już dziś Polska Grupa Tradycji Powożenia 
zaprasza czytelników „Hodowcy i Jeźdźca” na 
III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego 
Powożenia o Trofeum Śląska 5–6 sierpnia 
2017 r. n

z Marek Doruch, Tadeusz Kołacz, Monika Szuster, Krzysztof Lysik, Zbigniew Seniów, Zbigniew Cierniak, Christian de Langlade i Krzysztof Szuster – twórcy koszęcińskiego 
konkursu – po wręczeniu zebranych funduszy dyrektor placówek opiekuńczych Annie Boczkowskiej (z lewej) 

c Trójka – powożący koniuszy Julian Pawlikowski ze stadniny M.K. Szuster

x Sikawka pod parą pędząca do pożaru, powozi Thomas Haseloff z Niemiec

zwierząt! Widać, że kolega bardziej ceni sobie 
zdrowie swoich koni niż zwycięstwa i puchary. 
Za swoją postawę został nagrodzony przez or-
ganizatorów specjalną nagrodą pocieszenia 
wręczoną przez prezesa PZHK.
Po południu odbył się finałowy konkurs zręczno-
ści powożenia. Tu specjalne pochwały należą 
się Czesławowi Koniecznemu, który dosko-
nale zrozumiał ideę konkursów tradycyjnego 
powożenia i ustawił kegle bez pułapek oraz 
niepotrzebnych dodatkowych zakrętasów, 
z właściwą normą czasu.
Próba zręczności powożenia przetasowała 
ranking dotychczasowych liderów. Prowa-

dzący po dwóch konkurencjach sympatyczny 
Matthias Pfeiffer, strącając jedną piłeczkę, 
spadł na… ósme miejsce. To pokazuje, jak 
wyrównany i na bardzo wysokim poziomie był 
konkurs o puchar Śląska. Zawodnicy zajmujący 
dalsze miejsca, nie mając nic do stracenia, 
pojechali bezbłędnie, wysuwając się na czoło 
stawki. Tu należy pochwalić Justynę Przybo-
rowską jadącą z mężem… jako groomem. 
Zaczynała jako luzak w Stadninie M.K. Szuster, 
jako samodzielnie powożąca zadebiutowała 
w Książu w 2015 r., zajmując od razu drugie 
miejsce w klasyfikacji generalnej. Jako jej 
powożeniowy ojciec z przyjemnością patrzy-

łem na niekłamane wzruszenie i zdziwienie, 
kiedy ogłoszono wyniki. Drugi w klasyfikacji 
generalnej był koniuszy z tej samej stadniny 
Julian Pawlikowski, który jechał trójką w po-
ręcz zaprzężoną do breka z 1901 r. księcia 
Sanguszki. To trudny do powożenia układ 
trzech koni sprzęgniętych w poręcz, mało 
popularny w Polsce.
Do bardzo udanych występów mogą zaliczyć 
konkurs w Koszęcinie górale: Maciej Gąsienica 
Sieczka (trzeci w klasyfikacji generalnej) oraz 
Wojciech Gajda jadący w regionalnych strojach.
Jacek Jantoń, nasz czołowy zawodnik z wiel-
kimi sukcesami, sławiący dobre imię pol-
skiej hodowli ślązaków, potraktował konkurs 
w Koszęcinie jako trening przed późniejszym 
pasmem sukcesów w konkursach europej-
skich. W tym roku został sklasyfikowany na 
pierwszym miejscu w rankingu wszystkich 
startujących w konkursach AIAT! Gratulu-
jemy Jacku!
Nie można nie wspomnieć występu Wiesła-
wa Sadowskiego, który tradycyjnie ze swoją 
efektowną czwórką fryzów był ulubieńcem 
(szczególnie damskiej części) widowni.

Finis coronat opus
Organizatorzy z Polskiej Grupy Tradycji Po-
wożenia pokazali już po raz drugi, że nie tylko 
sami bawią się swoim hobby, ale też nie jest 
im obcy los tych, którzy powozić nie mogą. 
Podczas imprezy sprzedawano losy – cegiełki, 
dzięki którym kupujący miał szansę zagłosować 
na najpiękniejszy według niego zaprzęg. Na 
miejscowy oddział Caritas zebrano pokaźną 
sumę, a najwięcej głosów otrzymał Maciej 
Gąsienica Sieczka.
I na koniec ceremonia dekoracji – nieco 
przydługa, ale tradycją Koszęcina jest, że 
wszyscy uczestnicy muszą zostać wyróżnie-
ni. Dzięki tajemniczemu sponsorowi po raz 
pierwszy zostały uhonorowane dzieci, które 
przyjechały do Koszęcina. To świetny pomysł 
– wciąga je w zabawę dorosłych i utrwala 
miłe postrzeganie tradycyjnego powożenia 
i obcowania z końmi.
Specjalną nagrodę dla obcokrajowca uży-
wającego koni polskiej hodowli z rąk prezesa 
Pawła Mazurka otrzymała Coralie Macrez 
z Francji. To godne pochwały, że PZHK wła-
ściwie rozumie promocję polskiej hodowli, 
po raz kolejny raz włączając się w popula-
ryzację tradycji powożenia. A przecież to 
właśnie polscy powożący zarówno w sporcie 

z Parą zimnokrwistą powozi Norman Schroeder z Niemiec

z Caralie Macrez i jej luzak Eric Macrez po odebraniu nagrody PZHK za używanie koni polskiej hodowli. 
Od lewej: Tadeusz Kołacz, Zbigniew Seniów, Marek Doruch i prezes Paweł Mazurek


