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Od zarania dziejów naszego regionu koń był nieodłącznym 
towarzyszem życia codziennego górali podhalańskich. 
Warunkach górskich koń był jedynym środkiem szybkiego i 
sprawnego transportu. Z czasem stał się oznaką prestiżu gazdy 
czyli zasobnego, wolnego gospodarza. Furmanka to niegdyś 
najpopularniejszy zawód góralski wspomagający budżet 
gospodarstwa zmagającego się z ciężkim klimatem i "płoną" 
ziemią. Ambicją górala był nie tylko efekt ekonomiczny tej 
działalności ale także cała jej oprawa i szyk ("coby było cym i w 
cym jechać"). Efektem takiego podejścia są narodziny własnego 
stylu pojazdów, uprzęży, oraz związanego z nimi nazewnictwa.  
   

Myślę że opracowanie niniejsze stanowi świetny przyczynek do 
szeroko pojętych dziejów obecności konia w kulturze Narodu 
Polskiego. 
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Pierwsze wyprawy do Morskiego Oka 

Jeden z najstarszych opisów drogi do Morskiego Oka, 
która prowadziła wówczas przez Bukowinę Tatrzańską, 
znajduje się w lwowskiej gazecie „Rozmaitości” z 20 
października 1823 roku. Podróż opisuje Wacław 
Zalewski, który towarzyszył arcyksięciu Franciszkowi 
Karolowi w wizytacji ziem tatrzańskich 25 sierpnia 1823 
roku.



Szczegółowy opis podróży 
furmanką z Krakowa pod Tatry 
znamy z relacji Walerego Eljasza-
Radzikowskiego, którą zamieścił w 
„Ilustrowanym przewodniku do 
Tatr, Pienin i Szczawnic” z 1870 
roku.





Jak Milord stał się powozem 
góralskim 

Przypuszczalnie dopiero na początku XX wieku 
w Zakopanem zaczęły pojawiać się w 
transporcie publicznym, świadczonym przez 
górali, pierwsze powozy – dorożki, takie, jakie 
dziś są najpopularniejszymi pojazdami pod 
Tatrami. Powóz, który dziś jest powszechnie 
używany w Zakopanem i uważany za typowo 
góralski, to bardzo powszechny w całej Europie 
od XIX wieku pojazd typu Milord lub z 
francuska Wolant. W literaturze fachowej 
nazywany jest też powozikiem.  



Obok powozów, na Podhalu, z powodzeniem funkcjonują także 
większe landa oraz nieco mniejsze pojazdy okrywane najczęściej jedną 
budą tzw. vis a vis. Nazwa pojazdu lando, pochodzi od niemieckiej 
miejscowości Landau in der Pfalz, gdzie już w XVII wieku 
skonstruowano pierwszy tego typu pojazd. Początkowo landa były 
używane tylko jako pojazdy dworskie. 







Jedno z oryginalnych land pochodzących z 
morawskiej manufaktury wykonane w 1905 r. dla 
samego cesarza Franciszka Józefa – własność 
Edwarda Staszela z Dzianisza. 



Niezwykle oryginalne są góralskie 
pojazdy zimowe, tak zwane kumoterki. 
Zanim w XIX w. do Zakopanego zaczęli 
porą zimową zjeżdżać turyści, konne 
sanie wyglądały zgoła inaczej, niż te, 
służące dzisiaj do wożenia gości. Górale 
sami potrafili zrobić konne sanie – 
kumoterki, czyli niewielki dwuosobowy 
pojazd na płozach. Kumoterki w XIX wieku 
pełniły funkcję powszechnego zimowego 
pojazdu transportowego pod Tatrami. 
Miały dosyć prostą drewnianą konstrukcję 
skrzyniową, mieszczącą dwie osoby. 







Wyścigi konne 2 20-leciu 
Międzywojennym w Zakopanem 



Wyścigi kumoterek 1930 r. 
Pięknymi góralskimi kumoterkami zainteresowano się na nowo 
pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Wówczas to Wojsko Polskie 
wypoczywające w Zakopanem organizowało Międzynarodowe 
Zawody Hippiczne. 



Skoki przez przeszkody na Równi 
Krupowej 



Wejście na stadion przy ul. Marszałkowskiej (obecnie 
ul. Kościuszki), na którym rozgrywano wyścigi konne w 
okresie międzywojennym.



Współczesne zawody w powożeniu 



             Banderia konna 



Pierwszą znaną z literatury banderię konną na Podhalu 
utworzono 25 sierpnia 1823 roku, podczas wizytacji 
arcyksięcia Franciszka Karola Habsburga.



Wspomnienia Stanisława Lassaka – Heliosa 
Stanisława Stopki – Kolesara
Ryszarda Nędzy – Kubińca 
Tomasza Gąsienicy – Mikołajczyka 



Podziękowania za okazaną pomoc i życzliwość  dla: 
Renaty Kowalskiej – Tatrzański Park Narodowy 
Rafała Jabłońskiego - Zelka - Muzeum Tatrzańskie 
Krzysztofa Rataja - Biblioteka Kórnicka – Dział udostępniania 
zbiorów i informacji naukowej 
 
Franciszka Bachledy – Księdzularza 
Macieja Baraniaka z Nowego Targu
Jana Karpiela – Bułecki z Zakopanego 
Stanisława Lassaka – Heliosa z Zakopanego 
Andrzeja Skupnia z Zakopanego – Olczy 
Edwarda Staszela z Dzianisza
Stanisława Trzebuni
Marcina Zubka z Zakopanego 





Wydawca: Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich

pod patronatem Burmistrza Miasta Zakopane 
Pana Leszka Doruli
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