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Jeździec,  major  kawalerii  Wojska  Polskiego,  dwukrotnie
odznaczony  Krzyżem  Walecznych  w  1923  roku  za  udział
w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej.

Jego  młodość  w  dużej  mierze  pochłonięta  została  przez  wojnę,
w której  brał  czynny  udział.  Po  wybuchu  I  wojny  światowej,
w 1914  roku,  został  ochotnikiem  Piechoty  Legionów  Polskich.
Szybko  wspinał  się  po  kolejnych  szczeblach  wojskowych,  by
w 1918 roku wstąpić do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie
polsko-bolszewickiej.  Za  czyny  bojowe  został  odznaczony
trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

Jeździectwo  sportowe  uprawiał  od  początku  lat  20.  XX  wieku.
Trenował w Szkolnej Grupie Olimpijskiej Centralnej Szkoły Jazdy
w  Grudziądzu.  Początkowo  swój  talent  pedagogiczny
wykorzystywał, szkoląc ułanów, strzelców konnych i szwoleżerów.

Został  zakwalifikowany  do  reprezentacji  Polski  na  IX  Igrzyska
Olimpijskie  w  Amsterdamie  w  1928  roku.  Polska  drużyna
jeździecka zdobyła tam dwa medale - srebrny i brązowy. 

Rotmistrz 2. pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich Michał Woysym-
Antoniewicz, lata 20. XX wieku

Reprezentował  także  barwy  narodowe  podczas  prestiżowych  skoków  przez  przeszkody  o  Puchar
Narodów, odnosząc dwa zwycięstwa (Nowy Jork 1927, Warszawa 1928).  W plebiscycie  „Przeglądu
Sportowego” na najlepszego sportowca Polski 1928 roku zajął piąte miejsce.

Oprócz  Igrzysk  Olimpijskich  Antoniewicz  odnosił  liczne  sukcesy  także  podczas  innych  konkursów
jeździeckich, m. in. w skokach przez przeszkody o Puchar Narodów, wygrywając dwukrotnie; zajmując
drugie miejsce w Nicei w 1926 r., walcząc o Nagrodę Armii Zagranicznych; lub zdobywając III miejsce
w konkursie o Nagrodę Księżnej d'Aoste w 1927 r. Łącznie w swojej karierze startował w około dwustu
zawodach.

Dalszą karierę sportową uniemożliwił mu poważny wypadek podczas treningów w 1932 roku, w wyniku
którego lekarze zmuszeni byli usunąć mu płuco. Mimo to jeździectwo nadal odgrywało główną rolę
w jego  życiu.  Dwukrotnie  zasiadał  w  Zarządzie  Polskiego  Związku  Jeździeckiego,  opracował
„Regulamin  Sportu  Konnego  w  Wojsku”  i  „Regulamin  Polskiej  Odznaki  Jeździeckiej”.  Zdobył
najwyższe uprawnienia sędziowskie w jeździectwie. Na Igrzyskach XI Olimpiady w Berlinie w 1936
roku był sędzią podczas Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego.

Za  zasługi  w  pracy  nad  popularyzacją  jeździectwa  otrzymał  w  1935  roku  Honorową  Odznakę
Jeździecką.  W listopadzie  1937  roku  Niemiecki  Komitet  Olimpijski  okazał  Antoniewiczowi  swoje
uznanie  przyznając  mu  Niemiecką  Honorową  Odznakę  Olimpijską.  Rok  później  jego  umiejętności
szkoleniowe docenione zostały przez polskie władze wojskowe, które wręczyły mu Brązowy Medal za
Długoletnią Służbę.

W  czasie  II  wojny  światowej  był  więziony  w  niemieckich  obozach  jenieckich  (Kaiserslautern,
Luckenwalde, Ganshangen). Po wyzwoleniu w 1945 roku nie wrócił do Polski. Wyjechał wraz z żoną
i synami  do  Kanady,  a  następnie  do  Stanów  Zjednoczonych.  Tam,  ciesząc  się  dużym  uznaniem
amerykańskich  władz  sportowych,  trenował  amerykańską  reprezentację  do  Igrzysk  XVI  Olimpiady
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w Melbourne w 1956 roku. Zmarł w Austin w stanie Teksas w wieku 82 lat.
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Major Michał Woysym-Antoniewicz dosiadający konia Moja Miła, podczas Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie, 1928.
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