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Joanna Piwońska z Jeziorek ma 16 lat, a już od ośmiu zaj-
muje się końmi. Na początek oczywiście kucykami, ale potem
pokochała także dorosłe konie. Dziś ma swojego konia Cor-
leandos P.

Dzieci z Jeziorek mają szczę-
ście, że we wsi jest stadnina, a jej
właściciel, Stanisław Grygier chęt-
nie zaprasza ich do siebie. Mogą
przychodzić do stajni, pomagać w
sprzątaniu, opiekować się kucy-
kami, jeździć na nich pod opieką
trenera. Wielu maluchów z tego
korzystało. Niektórzy przychodzili
tu przez miesiąc czy dwa, inni
przez rok, a jeszcze inni kilka lat.
Stawali się członkami klubu jeź-
dzieckiego. I nie musieli za to pła-
cić. To naprawdę wielki prezent.
Joasia Piwońska bardzo to doce-
nia.

- Zamiłowanie do koni mam
chyba w genach - mówi Joasia. -
Mój prapradziadek miał stadninę w
lubelskim. Konie mieli też pradzia-
dek i dziadek. Nic dziwnego, że tak
mnie do nich ciągnie. Najpierw
oczywiście je obserwowałam i
podglądałam, ale już jako mała
dziewczynka siadałam na kucyki.

Moją pierwszą trenerką była Kata-
rzyna Ratajczak. Potem Sławomir
Kaczmarek.

Nie da się policzyć godzin,
które Joanna spędziła w stadninie.
Bywała tam codziennie, chyba, że
nie pozwalała jej choroba lub jakiś
szkolny wyjazd. W wakacje cho-
dziła do koni od wczesnych godzin
rannych do wieczora. Mówi, że
konie trzeba dobrze poznać, rozu-
mieć ich każde poruszenie, każdą
reakcję na dotyk, nawet spojrze-
nie. W ten sposób buduje się więź
między koniem a jeźdźcem. Opo-
wiada o swoim koniu. Do stadniny
trafił jako młody ogier. Trzeba go
było zajeżdżać. Robiły to na
zmianę trenerkaAgata Krzystyniak
i Joasia. To Joasia zaczęła pierw-
sza na nim sportowo jeździć. Ale
koń wrócił do hodowcy z Sarbi-
nowa. Joanna bardzo tęskniła za
nim. Kiedy z tatą pojechała go zo-
baczyć koń natychmiast do niej

podbiegł i położył łeb na ramieniu.
Wiedziała, że łączy ich coś szcze-
gólnego i że Corli musi być jej. Ro-
dzice zrobili wszystko, by go
Joannie kupić.

- W Jeziorkach jeździłam na
wielu koniach, ale kiedy wsiadłam
na Corleandosa wiedziałam, że
razem możemy pokonać niejedną
przeszkodę - opowiada Joanna. -
Ten koń ma predyspozycje do ska-
kania. Będzie coraz lepszy i w
sporcie będziemy mogli spraw-
dzać się przynajmniej dziesięć lat.

Joanna nie wyobraża sobie
życia bez koni. To jest jej pasja, jej
żywioł. Z uśmiechem mówi, że
nawet nauka w szkole nie daje jej
takiej radości jak przebywanie z
końmi. Uczy się w Technikum
Ochrony Środowiska, ale po lek-
cjach jeździ do Trzebani. Bo koń
przebywa właśnie tam, w hotelu
dla koni, który prowadzi Aga Krzy-
styniak. I ona jest teraz trenerką
Joanny.

Wcześniej w Jeziorkach dziew-
czyny z klubu jeździeckiego treno-
wały woltyżerkę. Brały udział w
zawodach regionalnych i ogólnopol-
skich. Na tych ostatnich zdobyły III
miejsce. Joanna zdecydowała się
jednak na skoki przez przeszkody.
Już teraz potrafi pokonać prze-
szkodę na wysokości około 1,30
metra. Ale są ze swoim koniem na
początku drogi. Niedawno dostała

nagrodę za czysty przejazd na za-
wodach. Bardzo się cieszyła (na
zdjęciu).

Joanna Piwońska ma brązową
i srebrną odznakę jeździecką. W
planach ma zdobycie złotej. W
przyszłości chciałaby zostać trene-
rem rekreacji sportu. Wie, że musi
skończyć szkołę średnią i być peł-
noletnia. Innego zawodu sobie jed-
nak nie wyobraża. A sportowe
marzenia? Mówi, że marzy o star-
tach na największych światowych
zawodach. Oczywiście kiedyś, gdy
koń i ona sama będą już gotowi.
Póki co pracują wspólnie dopiero
dwa lata. Mistrzostwo zdobywa się
po wielu latach treningu.

- W stajni potrafię zapomnieć o
wszystkim - dodaje Joasia. - Cza-
sem jest ciężko, nawet fizycznie,
ale ja i tak czerpię z tego radość.
Dobrze, że rodzice mnie wspie-
rają.

Tato Krzysztof Piwoński cieszy
się z pasji córki. Sam kiedyś dużo
powoził, więc rozumie zaintereso-
wanie Joasi. Mama denerwuje się
o upadek, o ewentualne złamania,
ale przecież ogląda zawody.
Zresztą obydwoje mówią, że nie
potrafiliby już zniechęcić córki do
tego hobby. Ona wybrała sposób
na życie. I chyba będzie szczę-
śliwa.

HALINA SIECIŃSKA

Z wizytą u seniorów
Teresa i Leon Skrzypczakowie z Kąkolewa wzięli ślub cywilny
20 września pięćdziesiąt lat temu.

Sakramentalne “tak” w kościele
powiedzieli sobie kilkanaście dni
później. Teraz obchodzą więc
swoje złote gody. Pan Leon po-
chodzi z Dąbcza, a pani Teresa z
Kąkolewa. Właśnie w Kąkolewie
poznali się i po ślubie zamieszkali
u mamy panny młodej. Ale po dzie-
więciu latach wybudowali swój
dom. To w nim wychowali dwie
córki.

Leon Skrzypczak pracował w
roszarni w Lesznie, potem w firmie
Arged. Najdłużej jednak był maga-
zynierem w Gminnej Spółdzielni w
Osiecznej. Pracował w magazy-

nach na miejscu, w Kąkolewie. Na
emeryturę przeszedł po 42 latach
pracy. Dziś ma 80 lat i całkiem
dobre zdrowie. Nic dziwnego, że
lubi krzątać się w obejściu, praco-
wać w ogrodzie, zajmować się ku-
rami. A pani Teresa pracowała
przez dziewięć lat w Zieleni Miej-
skiej w Lesznie. Potem wychowy-
wała córki, opiekowała się mamą,
a kiedy przyszły na świat wnuki po-
magała młodym. Teraz może już
naprawdę odpocząć. Jubilaci do-
czekali się piątki wnucząt. Pań-
stwo Skrzypczakowie mieszkają
tuż obok młodszej córki i zawsze

mogą liczyć na jej pomoc. Druga
córka z rodziną mieszka w Po-
niecu. Wszyscy bardzo chętnie od-
wiedzają dziadków. Cała rodzinka
zbierze się też na jubileuszowej
uroczystości. Będą życzenia,

kwiaty, upominki. Wszyscy na
pewno życzyć będą jubilatom
wielu jeszcze wspólnych lat. Ga-
zeta szczerze się do tych życzeń
dołącza.


