
   Piękna pogoda, setki zgromadzonych kibiców to zapowiedź udanej imprezy jaką niewątpliwie         

była IV Polowa Zaprzęgowa Próba Dzielności klaczy śląskich. 

   Tegoroczna próba odbyła się  w sobotę 14 września. W organizację podobnie jak w latach ubiegłych 

bardzo zaangażował się sołtys wsi Surowa Pan Stanisław Perczyński wraz z mieszkańcami, przy silnym 

wsparciu, szczególnie finansowym wójta gminy Żary Pana Leszka Mrożka, który od początku włącza 

się w organizację naszego wspólnego  przedsięwzięcia.  

   Do próby przystąpiło sześć klaczy, z których najlepszą miała wyłonić komisja w składzie Marek 

Żuławski do niedawna kierownik ZHKZL, oraz Wojciech Ganowicz dyrektor Stada Ogierów Sieraków. 

 Jako pierwsza wystartowała kara Hili (Rewelios śl.-Habibi śl. po Derkos), klacz otrzymała wysokie 

noty za wszystkie oceniane elementy, uzyskując w sumie 82,50 pkt.(ocena bdb.), co ostatecznie 

zaważyło o zajęciu pierwszego miejsca i zdobyciu tytułu Czempionki. Klacz wyhodował Stanisław 

Perczyński, Który jest jej właścicielem. 

 Drugie miejsce zdobyła wyhodowana przez Włodzimierza Gołdę Elena SG (Nefryt śl.- Etiuda śl.          

po Literat), powożący i właściciel Andrzej Dworak. Klacz ukończyła próbę z wynikiem 80,75 pkt.          

w tym maksymalna ocena 20 pkt. za styl ruszania, zatrzymanie i nieruchomość. 

   Trzecie miejsce z wynikiem 78,50 pkt. i oceną dobrą wywalczyła Jodła (Rewelios śl. - Jawa śl.           

po Nefryt),miejsce na podium klacz zawdzięcza wysokim oceną za chody uzyskując najwyższą ocenę 

za stęp 22,5 pkt. Hodowcą klaczy jest Stanisław Perczyński, a właścicielką Beata Kozaczewska. 

  Dodatkową atrakcją podczas IV Próby były występy artystyczne zespołów Ludowych, oraz pokaz 

jeźdźców w historycznych strojach, prezentowany przez rodzinę Państwa Niedźwieckich z Wilkowisk. 

Kolejny punkt programu to pokaz zręczności powożenia, którym popisała się  Pani Dominika Rimke-

Więckowska. Czwórką kuców walijskich oczarowała publiczność. 

  Ostatnią pozycją sobotniego popołudnia były amatorskie zawody w powożeniu w Singlach o puchar 

przewodniczącego Rady Gminy Żary , oraz w parach o puchar Prezesa ZHKZL w Zielonej Górze 

  Tegoroczna Impreza w Surowej potwierdziła, że zaangażowanie i wsparcie lokalnych władz przy 

organizacji wspólnych imprez, to klucz do organizacyjnego sukcesu. Licznie zgromadzeni hodowcy 

koni śląskich już zapowiedzieli swoją obecność wraz z końmi w przyszłym roku. 

 

   


