W słoneczny, październikowy weekend ,Stadnina koni Janów Podlaski po raz drugi gościła amazonki.
Zawody poprzedzał konsultacje z Panem Rogerem Philpotem, jednym z najbardziej znanych i
uznanych na świecie trenerów jazdy w damskim siodle.
W sobotę i niedzielę Janowskim klimatom ton nadawały piękne damy. Na starcie stawiła się
rekordowa liczba 28 pań z Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii a nawet Japonii.
Sobotnie zmagania otworzyła mała runda ujeżdżenia, po półfinale prowadzenie objęła Pani Edyta
Mikołajewska na koniu Kabar. W samo południe, amazonki zawitały przed zabytkową stajnię
zegarową – symbol janowskiej stadniny. To tam odbyła się prezentacja ekip i uroczyste otwarcie
Międzynarodowych Mistrzostw Polski Amazonek w Damskim Siodle.
Następny konkurs dla początkujących amazonek wygrała Aleksandra Adamczyk na Drimie.
W półfinale dużej rundy ujeżdżenia prowadzenie objęła Pani Elizabeth Roggers, sześciokrotna
Mistrzyni największych na świecie Międzynarodowych Mistrzostw Amazonek z Wielkiej Brytanii.
Skoki przez przeszkody rozegrano na zasadzie konkursu dokładności, cztery amazonki zanotowały
„czyste przejazdy”, a były to Panie Danuta Konończuk – Escudo, Małgorzata Skowron – Baskil,
Aleksandra Nowicka – Brava i Blanka Satora – Gerke van der Louisa Hoeve.
W konkursie strojów historycznych wszystkie Panie jak zwykle dołożyły starań aby nie tylko
wyglądać pięknie, ale także dostarczyć zgromadzonej publiczności wielu emocji związanych z
konkurencją;-). Panie wyglądały tak pięknie że sędziowie mieli nie lada kłopot aby wyłonić
zwyciężczynię. Została nią Pani Maria Sułecka prezentująca słynny obraz holenderskiego malarza
Jana Vermeera „Dziewczyna z perłą” , warto zauważyć ogromne podobieństwo pani Marii do
dziewczyny z obrazu, oraz ogromną dbałość o szczegóły stroju. Można śmiało powiedzieć że był to
prawdziwy „ żywy” obraz.
Ostatnim konkursem wieczoru było „ szampańskie wyzwanie” – śmieszny konkurs, polega na jeździe
z kieliszkiem pełnym szampana… wygrywa oczywiście Pani która „dowiezie” największą ilość
trunku, a udało się to w tym roku Pani Edycie Mikołajewskiej na niezawodnym Kabarze.
Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja. „ Wieczór Amazonek” uświetnił koncert fortepianowy w
wykonaniu Panny Anny Misiołek. Romantyczne nuty Chopina płynęły wprawiając w zachwyt wielu
znamienitych gości. Podziękowaniom nie było końca, Pan Roger Philpot został uhonorowany
pamiątkową Statuetką Stowarzyszenia w Damskim Siodle, którą wręczyła Pani Prezes Jola Lipka.
Po balu już od 6-tej rano karmienie koni i zaczynamy kolejny dzień zawodów.
W małej rundzie ujeżdżenia prowadzenia nie oddała Pani Edyta Mikołajewska na Kabarze – para ta
zwyciężyła w małej rundzie już po po raz drugi!Drugie miejsce zajęła Pani Aleksandra Adamczyk na
Drimie, trzecie Pani Aleksandra Nowicka na Bravie…..
Dużą Rundę ujeżdżenia wygrała pani Elizabeth Rogers na Medal, tuż za nią uplasowała się Pani
Danuta Konończuk na koniu Dziryt. W klasyfikacji Mistrzostw Polski para wygrała złoty medal, a był
to czwarty tytuł mistrzowski tej pary! Para została uhonorowana dodatkowymi nagrodami Związku
Hodowców Koni Małopolskich dla najlepszej amazonki dosiadającej konia małopolskiego.
Wicemistrzostwo Polski wywalczyła debiutująca w zawodach amazonek Pani Maria Sułecka na
Dziryt, trzecie miejsce zajęła Pani Sylwia Kołodziej, Polka na co dzień mieszkająca w Wielkiej
Brytanii.
Najtrudniejsza konkurencja skoków przez przeszkody dostarczyła wielu emocji, dziewczyny ścigały
się dzielnie, a do rozrywki i o złoto zakwalifikowały się 2 pary Panie Małgorzata Skowron na Baskilu
i Pani Dana Konończuk na Escudo. Po zaciętej walce Pani Małgorzata wygrała złoty medal, a było to
jej trzecie zwycięstwo w tej konkurencji. Trzecie miejsce zajęła Pani Aleksandra Nowicka na Brawie.
Warto tu wspomnieć że Brawa jest koniem Pani Małgorzaty i Pani Małgorzata trenuje panią
Aleksandrę.
Nie mniej wrażeń dostarczyły Panie Małgorzata Skowron i Aleksandra Nowicka w finale konkursu
Potęgi skoku. Niesamowite dziewczyny ustanowiły nowy rekord Polski w skoku w damskim siodle na
wysokości 145 cm!!! Szczere gratulacje odwagi i umiejętności!!!
Najbardziej widowiskowy konkurs Freestyle miał niesamowity przebieg, w tym roku można śmiało
powiedzieć że Panie „ przeszły same siebie”!!! Pomysłowość i inwencja twórcza, dbałość o szczegóły
stroju, dobór muzyki wszystko było na najwyższym „światowym” poziomie!!Aż trzy pokazy

otrzymały najwyższe noty wszystkich sędziów i o rozstrzygnięcie konkursu poproszono publiczność.
Aby zwiększyć emocje wymienię zwycięzców od trzeciego miejsca.
Drugie miejsce zajęli ex- quo pokaz występujący w pierwszym „wejściu”. Wystąpił cały klub
Damadana, Panie zaprezentowały scenę „Jesienny Spacer w Alejach Ujazdowskich”. W roli Marii
Wodzińskiej wystąpiła Dana Konończuk, Córka Pani Dany Alicja Jasiak zagrała córkę Wodzińskiej
Marysię – przyszła Maria Zandbag - rekordzistka Polski w Potędze Skoku w Damskim Siodle na
wysokości 170cm!!! W towarzystwie konnym wystąpili młody gentleman Kacper Lesiak i Pani Iwona
Zarzycka –autorka tekstu czytanego przez Pawła Kleszcza. Wystąpili jeszcze Pani prof. Krystyna
Chmiel, Kamila Żuchowska oraz autorka pokazu Pani Ewa Rulska, damy prowadził Pan Artur
Bieńkowski – trener ze S.K. Janów Podlaski.
Drugie miejsce zajęły też urocze „Policjantki”, które w rytm „Chłopców Radarowców i innych
największych polskich standardów - piosenek o kobietach, ich urodzie i seksapilu, tańczyły na
koniach, śpiewały i rytmicznie wywijały policyjnymi pałkami!!! W role policjantek wcieliły się Panie
Dana Konończuk i Edyta Mikołajewska – prywatnie prawdziwa konna policjantka!!! W oby pokazach
muzykę przygotował Pan Piotr Jasiak.
Konkurs Freestyle wygrała Pani Blanka Satora, która przygotowała pokaz sztuczek z udziałem konia,
pięknego karego fryza z grzywą do ziemi. Ogromny Gerke siadał, klękał kładł się i wstawał oraz
stawał dęba na życzenie drobnej blond piękności.
W następnym konkursie Dowolnym wygrała rodzina Państwa Morawskich przebrana w „pyszne”
barokowe stroje. Pannę Weronikę, na koniu Drim poprowadził Tata, Pan Morawski.
Drugie i trzecie miejsce zajęły ex-equo Pani Danuta Cybulska, znana projektantka odzieży do konnej
jazdy firmy De-Ztim na największym koniu zawodów Fryzie Gerke i Panna Alicja Jasiak, dla odmiany
na najmniejszym kucyku – Junonie! Siedmioletnia Panna Alicja Alicja Jasiak otrzymała też nagrodę
specjalną dla najmłodszej uczestniczki Mistrzostw Polski Amazonek! Puchar wręczył Alicji sam
Roger Philipot – piękny i symboliczny widok – najmłodsza amazonka i najbardziej doświadczony
trener tej konkurencji.
Ostatni Konkurs Elegancji zgromadził na starcie prawie wszystkie zgłoszone zawodniczki. Piękne i
eleganckie kreacje Pań oczarowały niejednego znawcę kobiecej urody! Konkurs wygrała Pani
Aleksandra Kovenskaja z Rosji.
Podziękowaniom i nagrodom nie było końca, Pani Krystyna Chmiel odebrała nagrodę dla amazonki
dosiadającej najstarszego konia czystej krwi rajdowca Nenufara, Patrycja Mroczkowska dostała
nagrody Amazonki znad Buga oraz amazonki uczennicy Technikum Hodowli Koni w Janowie
Podlaskim, a dosiadany przez nią Janowski „czołowy”- Album dostał nagrodę najlepszego konia
arabskiego startującego w Mistrzostwach. Dodatkowo wszystkie amazonki dostały przepiękne kwiaty
oraz pamiątkowe albumy od Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa z Warszawy.
Szczęśliwe amazonki wyjechały z nagrodami, kwiatami i głowami pełnymi pomysłów na następny
rok.
Wspaniała, rodzinna atmosferę stworzyli organizatorzy Pani Prezes Janowskiego Klubu
Jeździeckiego, bezgranicznie życzliwa Pani Anna Stefaniuk i Pan Prezes Stadniny Marek Trela.
Stadnina zadbała specjalnie o komfort amazonek, dostałyśmy nowoczesną bardzo komfortową stajnię,
wyposażoną nawet w garderobę!!! Z lustrem;-)). W niedzielny poranek Pan Prezes Marek Trela
osobiści oprowadzał gości po Stadninie, pokazał zabytkowe obiekty i opowiadał historię stadniny.
Niezawodna Pani Basia Orłoś zadbała o nasz wypoczynek, dobre samopoczucie i ogromną satysfakcję
kulinarną!!!! Janowskie pierożki i inne specjały będą nam się śniły po nocach.

