
Końska dawka 
adrenaliny 

Karolina Wajda na koniu Fontivero w mistrzowskim pokazie hiszpańskiej szkoły jazdy fot. J. Mazurek 

Konie w galopie, piękna kobie
ta w tańcu i jacht pod pełny
mi żaglami - to według Balza-

ca trzy synonimy piękna. Dwa z nich 
w ubiegłą niedzielę mogliśmy oglą
dać w Jagodnem pod Siedlcami. Gdy
by niedaleko znajdowało się jezioro, 
to można by stawiać żagle, bo wia
ło dość mocno. Pogoda jednak sprzy
jała organizatorom Mistrzostw Pol
ski Dziennikarzy w Powożeniu. Była 

to tylko część dużej imprezy, która 
do łagodnego ściągnęła kilka tysię
cy ludzi! 

Natalia i Irek Kozłowscy, 
właściciele gospodarstwa łagod
ne i Jeździeckiego Klubu Sporto
wego „łagodne" po raz pierwszy 
organizowali taką imprezę. Zrobili 
ją wspólnie z Siedleckim Centrum 
Edukacyjnym, którego szefem jest 
Cezary Dzioba. 

Po pierwszej edycji są pewni, że 
będą też kolejne. Nic dziwnego - na 
specjalnym parkingu (strzeżonym) 
w Jagodnem i wzdłuż gminnej dro
gi ustawiło się kilkaset samochodów. 
Przyjechały całe rodziny, z dziećmi 
i... psami. Na każdego czekało spo
ro atrakcji. Dzieci mogły pojeździć na 
kucykach, psy przejść strzyżenie, ko
nie - zostać podkute, a dorośli popa
trzeć na pięknie konie różnych ras. 

Gospodarstwo w Jagodnem jest po
łożone wśród pól i lasów, ale tuż obok 
krajowej drogi. Na co dzień można się 
tu uczyć jazdy konnej (dzieci i dorośli) 
i powożenia. 

Niewątpliwie jedną z najwięk
szych atrakcji dnia był pokaz hisz
pańskiej szkoły jazdy Karoliny 
Wajdy, właścicielki Akademii Sztu
ki Jeździeckiej. 
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W RYTMIE FLAMENCO 

- Chodź, zobaczysz jak koń tań
czy - ojciec ciągnie za rękę 5-latkę. 

- Tatusiu, konie nie tańczą - re
zolutnie wyjaśnia dziewczynka. -To 
chodź zobacz - upiera się ojciec. 
- Nooo... - to ostatnie słowo, ja
kie wydusiło z siebie dziecko, gdy 
popatrzyło na Karolinę Wajdę, ubra
ną w czerwoną marynarkę, i konia z 
czerwonymi opaskami na pęcinach. 
Oboje wyglądali zjawiskowo i pięk
nie tańczyli w rytm muzyki flamen
co. Nie można było oderwać wzro
ku od konia i siedzącej na nim kobie
ty. Pani Karolina cały czas się uśmie
chała. Na koniec pokazu koń położył 
się na wybiegu. - Musiałam go dłu
go przekonywać do tego, bo konie są 
bardzo ostrożne - wyjaśniała K. Waj
da. - Mają delikatne stawy obleczo
ne cienką skórą i boją się urazów. On 
zobaczył tutaj kilka kamyków i już 
uznał, że nie powinien się kłaść. 

PIES PRACUJĄCY 

Duże brawa od widzów w Jagod-
nem dostał również pies Roy. Jest to 
pies rasy border collie, który do Ja-
godnego, razem ze swoim właścicie
lem, Piotrem Polewskim, przyje
chał aż z Kłodzka. Roy jest psem pra
cującym. Pod Siedlcami pokazywał, 
jak u siebie w górach zagania stado 
owiec i kaczek. Jednym z zadań było 
przepędzenie stada przez kładkę. Roy 
był bardzo dokładny. Żadna owca ani 
kaczka nie mogły przejść obok kład
ki. Jeśli się tak stało, całe stado mu
siało pokonać przeszkodę jeszcze raz! 

Pokaz ujeżdżenia (nie ujeżdża
nia) zaprezentowali Natalia Ko
złowska (jak ona wyglądała!) na 
Emolu i Tomasz Zdańkowski na 
Rimmelu. Tomasz jest jeźdźcem 
niepełnosprawnym, członkiem ka
dry Polski osób niepełnosprawnych 
w ujeżdżeniu. Jeździec z Jagodne-
go zajmuje również czołowe miejsca 
podczas zawodów dla osób w pełni 
sprawnych. 

Publiczność świetnie się bawi
ła w czasie prezentacji Piotra Za-
dwornego, właściciela ptaków dra-

Marek Siudym był gwiazdą imprezy, 
bardzo chętnie pozował do zdjęć. 

Agnieszka Karcz jest młodą, 
ale bardzo utalentowaną zawodniczką. 

pieżnych, prowadzącego pokazy so-
kolnicze. W Jagodnem można było 
zobaczyć m.in. Iwana, czyli jedynego 
w Polsce puszczyka mszarnego żyją
cego w niewoli (w Polsce jest tylko 14 
takich ptaków żyjących na wolności). 
Można było się również dowiedzieć, 
że wiek ptaków określa się w... pió
rach, a nocne jęki na cmentarzach to 
wcale nie duchy, tylko zaloty samca 
sowy płomykówki wabiącego do sie
bie samice. 

TRENING Z SIUDYMEM 

Gdyby nie wizyta w Jagodnem, 
nie wszyscy wiedzieliby również, że 
Marek Siudym, aktor znany chociaż
by z takich seriali, jak„Złotopolscy"czy 
„Sąsiedzi" już od prawie 40 lat jest in
struktorem jeździectwa sportowe
go, trenerem koni i zawodników. Zna
ny aktor bardzo chętnie rozmawiał z 
ludźmi, rozdał mnóstwo autografów i 
zapozował do setek zdjęć. M. Siudym 
przeprowadził w Jagodnem trening 
skokowy z parą jeźdźców: Agnieszką 
i Maćkiem Karczami Później odbyły 
się zawody w tej dyscyplinie. Mogli
śmy zobaczyć zarówno doświadczo
nych zawodników, jak i takich, którzy 
niedawno skończyli 10 lat. Przed Mi
strzostwami Dziennikarzy w Powo
żeniu do Jagodnego przyjechał pre
zydent Siedlec Wojciech Kudelski 

Publiczność brała aktywny udział w pokazie sokolniczym. 

wraz z dyrektorem gabinetu Grze
gorzem Orzełowskim Prezydent, 
wspólnie z wójtem gminy Kotuń, 
Sławomirem Adamiakiem, objął 
patronat nad tą imprezą. 

TRZYMAJ LEJCE, 
PATRZ, GDZIE JEDZIESZ! 

A zawody? Stanęło do nich kilku
nastu dziennikarzy (niektórzy z lu
zakami mającymi pomóc w nawiga
cji). Redakcję„TS" reprezentowała ni
żej podpisana. Cóż... Zaciętej rywa
lizacji na szczęście nie było. Potrak
towaliśmy zawody jak dobrą zaba
wę. Większość z nas, nie ukrywaj
my, siedziała na bryczce po raz dru
gi czy trzeci, a niektórzy nawet po raz 
pierwszy. Trzymać lejce to nic! Trzeba 
było jeszcze w odpowiedniej kolejno
ści przejechać przez 14(!) przeszkód, 
czyli kegli (wyglądają jak słupki dro
gowe), na których były piłeczki do te
nisa. Cały problem polegał na tym, 
by piłeczek nie zrzucić i przejechać w 
jak najkrótszym czasie. Gdy na dwie 
godziny przed zawodami dostaliśmy 
mapkę z trasą przejazdu, nasze pod
stawowe pytanie brzmiało... „Czy 
konie widziały tę mapkę...?!". Konie 
nie widziały, nam ciągle wmawia
no, że one pojadą tak jak my im ka
żemy. Na szczęście trasy nikt nie po
mylił! Brawa należą się Piotrowi Gó
reckiemu, dziennikarzowi TVP, kore
spondentowi zagranicznemu„Wiado-
mości", Markowi Szewczykowi z re
dakcji „Konia Polskiego", komentato
rowi Eurosportu i TVP i Renacie Ko
złowskiej z „Twojego Psa" (koordy-
natorce akcji „Zerwij łańcuchy", któ
ra tego dnia objęła całą Polskę, w Ja
godnem oprawę dla niej przygoto
wał Stanisław Gosiewski, szef fir
my Over Group, produkującej specy
fiki dla koni, psów, kotów). 

Główną nagrodą dla dziennika
rzy był telewizor, drugą - kino do
mowe, a trzecią radioodbiornik retro. 
Prezydent Wojciech Kudelski nagro
dy dziennikarzom wręczył, po czym... 
musiał je odebrać, bo wszyscy nagro
dzeni zadeklarowali, że chcą je prze
kazać placówce wychowawczej. Na
grody trafiły do świetlicy w Bojmiu 
i szkoły w Kotuniu. 

Końska dawka adrenaliny towa
rzyszyła prawdziwym zawodom w 
powożeniu. To był majstersztyk. Pro
fesjonaliści jeździli bardzo szybko, aż 
unosił się za nimi tuman kurzu.. Na 
koniec na placu odbył się gitarowy 
recital Bartka Dzikowskiego. 

JUSTYNA JANUSZ 

I 
Pokaz pc 

Justyna Janusz, dziennikarka „Tygodnika Siedleckiego" 
w powożeniu wypadła całkiem nieźle. 

Roy pilnował, by owce kameruńskie i wrzosówki chodziły tak, 
jak on im na to pozwoli. Z d j ę c i a : j a n u s z Mazurek 
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