
Stadnina Koni Damis w Awajkach

Stadnina i jej początki

W nieodległej przeszłości  jesienią 2002 roku założyciel stadniny Bogdan Tomaszewski zakupił pierwsze konie z myślą stworzenia stajni wyścigowej na Służewcu. Oferta koni pełnej krwi angielskiej była niezwykle bogata i interesująca, że w krótkim czasie zapadła decyzja o stworzeniu również stajni hodowlanej. Decyzję ułatwił fakt, że Bogdan Tomaszewski był już właścicielem gospodarstwa rolnego w Awajkach i należało jedynie je dostosować do potrzeb hodowli koni. Tak już w 2003 roku powstała pierwsza stajnia z 56 boksami, a w ciągu kilku kolejnych lat następne w systemie boksowym i biegalnianym do odchowu młodzieży. Aktualnie pod hodowlę koni przeznaczonych jest ok. 500 ha gruntów oraz budynki stajenne, w których jest 180 boksów i 6 biegalni. Stadnina położona jest w północnej części Polski, na pięknych pagórkowatych terenach Warmii, wzdłuż Kanału Elbląskiego, z dogodnym dojazdem trasą E7 Warszawa-Gdańsk. 

Stado mateczne

	Idea stworzenia podstawowego stada matek podporządkowana była myśli hodowlanej opierającej się na doborze klaczy z najlepszych polskich linii, w których płynęła krew wieloletniego czempiona reproduktorów ogiera Dakota. Wzięto również pod uwagę dopływ krwi ogierów Who Knows , Jape i Don Corleone, które dały  wiele wspaniałych koni wyścigowych. Z tego połączenia znajdują się w stadzie klacze: ARRABONA, CYKORIA, DORA RIPARIA, MACHORKA, NOWA ZELANDIA i wiele innych. 
W pierwszym sezonie w 2003 roku pokryte zostały 44 klacze, ale ich ilość z każdym kolejnym rokiem rosła. Na początku były to klacze hodowlane zakupione w innych stadninach. Z czasem wcielano do hodowli klacze z treningu wyścigowego o ponad przeciętnej karierze wyścigowej jak MAVERA (Don Corleone-Maria Ludwika/Saphir) zwyciężczyni nagrody Oaks LR w Bratysławie czy VEDEA (Jape-Vioda/Dakota) zwyciężczyni nagrody Pat’s Music LR w Bratysławie. Aktualnie stado liczy ponad 90 klaczy pełnej krwi angielskiej. 

Ogiery

	Dynamicznie rozwijające się stado klaczy wymagało inwestycji we własne ogiery. Przez pierwsze lata klacze były stanowione ogierami stacjonującymi w innych stadninach. Następnie ogiery dzierżawiono od Stada Ogierów w Łącku. 
Pierwszy zakup to urodzony w Chile ARAMUS (Royal Danzig- Anysha/Baalbek) niosący w sobie po ojcu krew Northern Dancera i Bold Rulera. Matka pochodzi z bardzo dobrej linii żeńskiej i biegała w wieku 2 i 3 lat. Zwyciężała 3 -krotnie i była 5 razy z miejscem m.in. IIIm Jose Saavedra Baeza G3 (dla 2 let. klaczy 1500m). Jej ojcem jest Koń Roku 1985 w Chile, zwycięzca nagród Derby, ST.Leger, Gran Criterium, a półbrat AZARKO (Pick Up) to czempion milerów, zwycięzca 10 wyścigów i reproduktor w Ameryce Południowej. ARAMUS rozpoczął karierę wyścigową w Chile, gdzie biegał 2-3 let. 15 razy i 10 razy zwyciężał. Czempion sprinterów i rekordzista toru na 1000m – 55.48’. Następnie importowany do Szwecji. W Europie biegał sprinty w Szwecji, Norwegii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. W 22 startach odniósł kolejnych 10 zwycięstw. Suma wygranych w karierze to 400.000 EUR. W stadzie jest od 2007 roku i dał kilka wyróżniających się koni: og. DATSUN zwycięzcę 6 gonitw na Służewcu w tym nagrody Życia Warszawy kat.B oraz zwycięzcę nagrody Derby w Kazachstanie og. DEBET.
Kolejny nabytek to GRAND PRESIDIUM (El Prado-Tipperary Melody/Rahy). Ogier urodzony w USA biegał na torach Ameryki Północnej w USA i Kanadzie (16 startów, 3 zwycięstwa , suma wygranych 85.000 USD). Krew wspaniałych reproduktorów płynąca w rodowodzie ogiera daje nadzieję na udoskonalenie predyspozycji wyścigowych potomstwa. Jego ojciec, irlandzkiej hodowli EL PRADO - zwycięzca National Stake G1 w Irlandii, to przede wszystkim ojciec dziesiątek zwycięzców gonitw pozagrupowych na całym świecie, a także ojciec czołowych reproduktorów jak  MEDAGLIA D’ORO (ojciec Rachel Alexandra), KITTEN’S JOY czy ARTIE SCHILLER. „W tej rodzinie jest dużo szybkości” twierdzi Dermont Carty, który kupił El Prado dla rodziny Stronach i zaryzykował użycie europejskiego ogiera w hodowli amerykańskiej. Pierwsze potomstwo Grand Prezydium debiutuje w sezonie 2012.
Ostatnim wcielonym do stada ogierem jest polskiej hodowli HIPOLINER (Belenus-Hipozetta/Who Knows). Niezwykle dzielny ogier, Koń Roku 2006 i 2009, biegający w barwach stajni Bogdana Tomaszewskiego udowodnił swoją karierą, że konie urodzone w Polsce mogą osiągać ponad przeciętne sukcesy tak w kraju jak i za granicą. Hipoliner biegał 5 sezonów i w 32 startach odniósł 17 zwycięstw m.in. Wielka Warszawska, Prezesa Rady Ministrów (3-krotnie), Golejewka, Kozienic, Rulera, Iwna i za granicą Starohajske Kryterium, Scottish Rifla w Bratysławie oraz Magna Racino Euro Preis w Ebreichsdofie (Austria). Suma wygranych w karierze ponad 500.000 zł. Ojciec Hipolinera BELENUS to zwycięzca nagrody Derby w Niemczech i rekordzista toru na dystansie 2400 – 2.25.81’. Niemieckiej hodowli reproduktor pokazał się w Polsce z bardzo dobrej strony dając wielu zwycięzców gonitw na czele z derbistą i rekordzistą toru na dystansach 2600 i 2800 ogierem INTENS oraz rekordzistą toru na dystansie 2200 ogierem IWONICZ. Rodzina żeńska kl. Hybla to również wiele gwiazd polskich wyścigów jak Haracz, Hefajstos, Hippika, Hipoteka, Hipodrom, Hipokrates, Hipokrene. Pierwsze źrebięta po ogierze Hipoliner urodziły się w sezonie 2012.
	
Konie arabskie czystej krwi
	
	Wraz ze stadem koni pełnej krwi angielskiej zostało założone stado koni arabskich czystej krwi. Głównym kryterium wyboru klaczy hodowlanych była dzielność wyścigowa rodzin żeńskich. W ten sposób trafiły do stadniny klacze z Janowa i Białki oraz kilka klaczy hodowli niemieckiej po dzielnym ogierze Santhos. Aktualnie w stadzie znajduje się 20 klaczy hodowlanych i kilka ogierów z polskim rodowodem, aby zachować w potomstwie obecność wybitnych koni wyścigowych polskiej hodowli.

Ludzie w stadninie

	Ogromne przedsięwzięcie hodowlane to również wielkie zaangażowanie pracy całego zespołu ludzi. Wiele osób jest od początku i to dzięki ich pracy ukształtował się obecny wizerunek stadniny. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Iwona Chojnowska a hodowlanymi Wanda Schillak – osoba z wieloletnim doświadczeniem w branży. Ogiery powierzono Andrzejowi Schillak. Opiekę weterynaryjną nad stadem sprawuje Wojciech Piekałkiewicz lekarz z doświadczeniem i uznaniem w środowisku. Ich codzienna praca, wiedza i pasja, które temu towarzyszą, są nieocenione w działaniu tak dużego stada.

Stajnia wyścigowa

Równolegle z działalnością hodowlaną powstała również stajnia wyścigowa DAMIS działająca na Służewcu. W pierwszych latach oparta była na koniach zakupionych w innych stadninach, jednak z czasem wypełniła się końmi własnej hodowli. Barwy stajenne są bardzo dobrze rozpoznawalne na służewieckim torze ze względu na sukcesy koni w niej biegających. Ponad 100 indywidualnych zwycięzców gonitw, ponad 60 zwycięstw w gonitwach pozagrupowych, ponad 20 zwycięstw za granicą. Stajnia DAMIS jest 3-krotnym zdobywcą tytułu Właściciel Roku. Do największych osiągnięć koni trenowanych na Służewcu należy zaliczyć zwycięstwa NIGHT EXPRESSA i HIPOLINERA w Wielkiej Warszawskiej, 5-krotne zwycięstwo w Nagrodzie Syreny wałacha GREEN MAESTRO, zwycięstwo klaczy MAVERA w bratysławskim OAKS oraz arabskiej klaczy SARAH zwyciężczyni Derby i Oaks na Służewcu. Aktualny sezon wyścigowy w 2012 roku,  można również zaliczyć do udanych. Koni wyhodowanych w Awajkach biegało 38. Zwyciężały 27 razy w gonitwach płaskich i płotowych. Dziesięcioletnia historia stadniny to zbyt mało czasu, aby w pełni ocenić myśl hodowlaną a przyszłość pokaże, czy zaangażowane środki finansowe i paca przemienią się w sukces hodowlano – wyścigowy.

