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Wsparcia Rolnictwa



7 października 2017r. 

1. Organizatorem aukcji jest Ośrodek Hodowli Zaro-
dowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., Plac 
Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, zwany 
dalej Organizatorem. 

2. Miejscem prezentacji koni oraz aukcji w dniu 9 listo-
pada 2019r. jest Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 
3, 58-306 Wałbrzych, będące zakładem Spółki, zwane 
dalej Stadem. 

3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne 
i prawne oraz osobowe spółki prawa handlowego na 
równych prawach, bez ograniczeń. 

4. Osoby przystępujące do aukcji zobowiązane są do 
zapoznania się z niniejszym regulaminem, a poprzez 
złożenie oferty akceptują warunki aukcji. 

5. Aukcja prowadzona będzie w systemie licytacji. 

6. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest pobranie 
numerka aukcyjnego oraz wpłacenie wadium w wyso-
kości 500,00 zł. Wadium płatne jest w biurze Zakładu 
Stado Ogierów Książ, w dniu poprzedzającym aukcję 
w godzinach 8.00 - 16.00 lub w dniu aukcji do godz. 
15.00. 

7. Wpłata wadium upoważnia do wzięcia udziału w li-
cytacji każdego z koni przeznaczonych do sprzedaży, 
umieszczonych w katalogu. W przypadku wygrania 
licytacji - zaoferowania najwyższej ceny - wpłacone 
wadium zostanie zaliczone do ceny zakupu. Osobom, 
które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone 
bezpośrednio po zakończeniu aukcji. 

8. Jedynym kryterium wyboru oferenta w trakcie licyta-
cji jest najwyższa oferowana cena zakupu konia. 

9. W przypadku powstania sporu pomiędzy dwoma 
lub więcej licytującymi, sporny koń będzie poddany 
ponownej licytacji, aż do wyłonienia zwycięzcy. 

10. Po wygraniu licytacji Kupujący (zwycięzca licytacji) 
zobowiązany jest do:

• wypełnienia pisemnej deklaracji zawierającej imię, 
nazwisko, firmę (nazwę), adres zamieszkania lub sie-
dziby oferenta, nazwę konia, którego oferta dotyczy 
wraz z numerem katalogowym, proponowaną cenę 
brutto konia nie niższą niż wylicytowana kwota ce-
lem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami. 

• złożenia pisemnego zobowiązania do zapłaty za 
konia nie później niż w dniu odbioru konia z SO Książ, 
w przypadku zapłaty gotówką lub przedstawienia 
w dniu odbioru konia potwierdzenia dokonania 
przelewu na konto: Ośrodek Hodowli Zarodowej 
w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., Plac Kościelny 
1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, PKO BP SA O/
Ząbkowice Śląskie PL 84 1020 5138 0000 9402 0112 
5228 

• odbioru konia nie później niż na 10 dni po zakończe-
niu aukcji, warunkiem wydania konia jest dokonanie 
zapłaty. 

• do 10 dni od zakończenia aukcji koń bez dodatkowych 
opłat ma prawo przebywać w SO Książ na ryzyko 
Kupującego. 

• w przypadku nie spełnienia któregokolwiek z powyż-
szych warunków transakcję uważa się za niebyłą. 

• niedokonanie zapłaty za konia w terminie 10 dni po 
zakończeniu aukcji powoduje przepadek wadium na 
rzecz Organizatora. 

11. Po dokonaniu zapłaty istnieje możliwość dalszego, 
czasowego utrzymania konia w SO Książ po podpisa-
niu odrębnej umowy pensjonatowej. 

12. Nabywca zagraniczny ponosi koszty wymaganych ba-
dań weterynaryjnych oraz wszelkie koszty wynikające 
z wysyłki konia za granicę. 

13. Kupujący załaduje konia w miejscu aukcji do swojego 
środka transportu własnymi siłami, na własny koszt 
i ryzyko. Po udostępnieniu przez Organizatora konia 
do załadunku ryzyko związane z koniem przechodzi 
na Kupującego. 

14. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowic-
kim Sp. z o. o. sprzedaje konie podczas aukcji w stanie 
”jak jest”, jakiekolwiek gwarancje, łącznie z gwaran-
cjami przydatności użytkowej i handlowej, czy innej ze 
strony Ośrodka są wykluczone. 

15. Aukcja w formie licytacji prowadzona jest jawnie. 

16. Wszelkie oficjalne informacje i poprawki ogłaszane 
przez prowadzącego aukcję mają moc korygującą.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania licy-
tacji w całości lub wycofania części koni bez podania 
przyczyny. 

18. Konie przeznaczone na aukcję zostaną poddane licy-
tacji, zgodnie z numerami aukcyjnymi po zakończeniu 
próby zaprzęgowego Zakładu Treningowego w SO 
Książ, około godziny 16:30. 

19. Godzina rozpoczęcia aukcji może ulec zmianie. 

20. Oferenci mają prawo do samodzielnego oglądania we 
wskazanych stajniach koni przedstawionych w katalo-
gu do sprzedaży w dniach 2 i 3 listopada br. 
 
UWAGA! Konie, które nie zostaną sprzedane podczas 
aukcji w dniu 9 listopada 2019r. dostępne będą do 
sprzedaży w formie przetargu na podstawie konkursu 
ofert. Przetargi rozstrzygane są w każdy roboczy 
wtorek miesiąca. Jedynym kryterium wyboru oferen-
ta będzie najwyższa oferowana cena zakupu konia. 
Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania koni ze 
sprzedaży bez podania przyczyny.

Warunki sprzedaży koni na aukcji

AUKCJA KONI RASY ŚLĄSKIEJ 
9 listopada 2019

Ośrodek Hodowli Zarodowej  
w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o.  
Stado Ogierów Książ

Warunki sprzedaży koni w formie 
przetargu ofert

1. Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli 
Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., Plac 
Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, zwany 
dalej Organizatorem. 

2. Miejscem prezentacji koni w dniu 9 listopada 2019r. 
jest Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 
Wałbrzych, będące zakładem Spółki, zwane dalej 
Stadem.

3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne 
i prawne oraz osobowe spółki prawa handlowego na 
równych prawach, bez ograniczeń. 

4. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do 
zapoznania się z niniejszym regulaminem, a poprzez 
złożenie oferty akceptują warunki przetargu. 

5. Przetarg koni przeprowadzony zostanie w formie 
przetargu ofert – zgłoszeń pisemnych. 

6. Organizator nie pobiera wadium z tytułu złożenia 
oferty. 

7. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, firmę 
(nazwę), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, 
nazwę konia, którego oferta dotyczy wraz z nume-
rem katalogowym, proponowaną cenę brutto konia 
oraz zobowiązanie się oferenta do zapłaty za konia 
w przypadku dojścia do transakcji nie później niż 
w dniu odbioru konia i nie później niż na 10 dni po 
zakończeniu przetargu. 

8. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest oferowa-
na cena zakupu konia.

9. W przypadku nadesłania na któregokolwiek z koni 
wyłącznie ofert poniżej ceny wywoławczej, określo-
nej w katalogu i na stronie internetowej Organizatora 
zastrzega on sobie prawo ich opiniowania przez 
powołaną przez siebie komisję. Ostateczna decyzja 
dotycząca zawarcia umowy sprzedaży takiego konia 
za cenę niższą niż wywoławcza należy do Prezesa 
Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowic-
kim Sp. z o. o., który ma prawo dokonać wyboru takiej 
oferty lub nie zaakceptować żadnej z ofert. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. 

11. Zgłoszenie należy przesłać drogą pocztową na 
adres: Stado Ogierów Książ. ul. Jeździecka 3, 58- 306 
Wałbrzych lub złożyć  w sekretariacie Stada po aukcji 
w 09.11.2019r.

12. Konie przebywające w dniu 09.11.2019r. w Stadzie 
zostaną zaprezentowane kupującym po zakończeniu 
próby zaprzęgowego Zakładu Treningowego, około 
godziny 16.00 

13. Godzina prezentacji może ulec zmianie. 

14. Oferenci mają prawo do samodzielnego oglądania 
w stajniach koni przedstawionych do sprzedaży 
w dniach 2-3.11.2019r.   

15. Otwarcie ofert będzie dokonywane w każdy wtorek. 

16. Ogłoszenie o wyborze oferty umieszczone zostanie 
na stronach www.ohz-kamieniec.pl oraz www.
stadoksiaz.pl

Ośrodek Hodowli Zarodowej  
w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o.  
Stado Ogierów Książ

Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa

PRZETARG OFERT 



7 października 2017r. 

1. The auction is organized by Ośrodek Hodowli 
Zarodowej w Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o. o., Plac 
Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, hereina-
fter referred to as the Organizer.

2. The place of presentation and auction on November 
9th 2019 is Stado Ogierów Książ, 

3. ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych, being the 
Company’s establishment, hereinafter referred to as 
Stado.

4. Private persons as well as personal commercial 
companies may participate in the tender on an equal 
footing, without restrictions.

5. Persons entering the auction are obliged to read 
these regulations and accept the terms of the auction 
by submitting a bid.

6. The auction will be conducted in the auction system.

7. Admission to bidding is conditioned by taking an 
auction number and paying a bid security fee of PLN 
500.00. The bid security fee is payable in the office 
of Stado Ogierów Książ, on the day before an auction 
between 8.00 and 16.00 or on the day of the auction 
before 15.00.

8. Payment of the bid security fee entitles to participate 
in the auction of each of the horses intended for sale, 
listed in the catalog. If the auction is won by offering 
highest price - the paid deposit will be included in the 
purchase price. The persons who did not win the auc-
tion will be refunded immediately after the auction.

9. The only criterion for selecting the bidder during the 
auction is the highest bid price for the horse.

10. In case of a dispute between two or more bidders, 
the contested horse will be auctioned again until a 
winner is determined.

11.  After winning the auction, the buyer (auction 
winner) is oblige

• complete a written declaration containing the name, 
surname, company (name), address of the tenderer’s 
residence or registered office, name of the horse 
which the offer concerns together with the catalog 
number, proposed gross price of the horse not lower 
than the auctioned amount in order to conclude the 
sales contract between the parties.

• submitting a written commitment to pay for the 
horse no later than on the day of collecting the horse 
from Stado Książ, in the event of payment in cash 
or presenting on the day of collecting the horse 
confirmation of the transfer to the account: Ośrodek 
Hodowli Zarodowej w Kamieniec Ząbkowickim Sp. z 
o. o., Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, 
PKO BP SA O / Ząbkowice Śląskie PL 84 1020 5138 
0000 9402 0112 5228

• pickup of the horse no later than 10 days after the 
end of the auction, the condition for the release of the 
horse is payment.

• up to 10 days from the end of the auction, the horse 
may stay in Stado Książ at the buyer’s risk without 
additional payment.

• if any of the above conditions are not met, the transac-
tion is considered non-existent.

• failure to pay for the horse within 10 days after the 
end of the auction will result in the forfeiture of the 
bid security fee for the benefit of the Organizer.

12. After making the payment, it is possible to continue 
temporarily keeping the horse in Stado Książ after 
signing a separate livery contract.

13. A foreign buyer bears the costs of required veterinary 
tests and all costs resulting from sending a horse 
abroad.

14. The buyer will load the horse at the auction site into 
his means of transport at his own expense and risk. 
After the Organizer makes the horse available for 
loading, the risk associated with the horse passes to 
the buyer.

15. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieniec Ząbko-
wicki Sp. z o. o. sells horses during the auction as-is, 
any warranties, including warranties of usability 
for use and sale or other suitability are not given by 
Organizer.

16. Auction is performed in form of open auction.

17. All official information and corrections announced by 
the auctioneer have corrective force.

18. The organizer reserves the right to cancel the auction 
in full or withdraw some horses without giving a 
reason.

19. The horses intended for the auction will be auctioned, 
according to the auction numbers, November 9th  
2019, after  driving performance test, around 16:00.

20. The auction start time may change.

21. Bidders have the right to watch the horses presented 
for sale on November 2-3rd this year in the stables. 
 
 
 
 
ATTENTION! Horses that will not be sold during the 
auction on November 9th, 2019 will be available for 
sale in the form of a tender based on a bid competi-
tion. Tenders are resolved every working Tuesday. 
The only criterion for selecting a bidder will be the 
highest horse purchase price offered. The company 
reserves the right to withdraw horses from sale 
without giving a reason. 

Auction conditions

SILESIAN HORSES SALE 
9 november 2019

Ośrodek Hodowli Zarodowej  
w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o.  
Stado Ogierów Książ

Conditions for sales of horses in 
the form of tender

1. The tender is organized by Ośrodek Hodowli Zaro-
dowej w Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o. o., Plac Ko-
ścielny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, hereinafter 
referred to as the Organizer.

2. The place of presentation of horses on November 9th 
, 2019 is Stado Ogierów Książ, 

3. ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych, being the 
Company’s establishment, hereinafter referred to as 
Stado.

4. Private persons as well as personal commercial 
companies may participate in the tender on an equal 
footing, without restrictions.

5. Persons entering the tender are required to read 
these regulations and accept the terms of the tender 
by submitting an offer.

6. The horse tender will be conducted in the form of  
written submissions.

7. The organizer does not charge a deposit for submit-
ting an offer.

8. The application should include the name, surname, 
company (name), address of the bidder or residence, 
name of the horse which the offer concerns together 
with the catalog number, proposed gross price of the 
horse and the bidder’s commitment to pay for the 
horse in case of transaction, not later than on the day 
of collecting the horse and no later than 10 days after 
the end of the tender.

9. The basic criteria for selecting an offer is the horse’s 
purchase price.

10. In case of sending only offers below the starting 
price, specified in the catalog and on the Organiser’s 
website, to any of the horses, Organizer  reserves 
the right to give their opinion on the commission 
appointed by Organizer. The final decision regarding 
the conclusion of the contract for the sale of such a 
horse at a price lower than the starting price belongs 
to the President of Ośrodek Hodowli Zarodowej w 
Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o. o. who has the right 
to choose such an offer or refuse to accept any of the 
offers.

11. The organizer reserves the right to cancel the tender 
in whole or in part without giving a reason.

12. Applications should be sent by post to the following 
address: Stado Ogierów Książ. ul. Jeździecka 3, 58-
306 Wałbrzych or submit with confirmation at Stado’s 
secretariat after auction November 9th. 

13. Horses intended for sale remaining in Stado Ogierów 
Książ will be presented to potential buyers  November 
9th  2019, after  driving performance test, around 
16:00.

14. The presentation time may change.

15. Bidders have the right to watch the horses presented 
for sale on November 2-3rd this year in the stables.

16. Offers will be opened each Tuesday.

Ośrodek Hodowli Zarodowej  
w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o.  
Stado Ogierów Książ

Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa

TENDER 



ŻURAWIEJKA-KSIĄŻ nr kat./ Cat.no. 1

LAWA-KSIĄŻ  nr kat./ Cat.no. 2

BARAKUDA-KSIĄŻ  nr kat./ Cat.no. 3

RUMBA-KSIĄŻ nr kat. / Cat.no. 4

BAWARKA-KSIĄŻ nr kat./ Cat.no.  5

ARTERIA-KSIĄŻ nr kat./ Cat.no. 6

klaczka / filly
rasa śląska / silesian
ur./born 04.02.2019

klaczka / filly
rasa śląska / silesian
ur./born 21.02.2018

klaczka / filly
rasa śląska / silesian
ur./born 11.02.2019

klaczka / filly
rasa śląska / silesian
ur./born 26.02.2019

klaczka / filly
rasa śląska / silesian
ur./born 11.03.2019

klaczka / filly
rasa śląska / silesian
ur./born 10.05.2019

BARKA-KSIĄŻ  nr kat./ Cat.no.  7

BABILON-KSIĄŻ  nr kat./ Cat.no.  8

IBIS-KSIĄŻ  nr kat./ Cat.no.  9

IZANDER-KSIĄŻ nr kat./ Cat.no. 10

NARRATOR-KSIĄŻ nr kat./ Cat.no. 11

RARYTAS-KSIĄŻ nr kat./ Cat.no. 12

klaczka / filly
rasa śląska / silesian
ur./born 19.04.2019

ogierek / colt
rasa śląska / silesian
ur./born 17.02.2019

ogierek / colt
rasa śląska / silesian
ur./born 02.01.2019

ogierek / colt
rasa śląska / silesian
ur./born 20.02.2019

ogierek / colt
rasa śląska / silesian
ur./born 06.05.2019

ogierek / colt
rasa śląska / silesian
ur./born 03.04.2019



BANGKOK nr kat./ Cat.no. 13

2438GWł SPARTA  nr kat./ Cat.no. 14

1440GWł NERETWA  nr kat./ Cat.no. 15

2437Wł NAMIBIA nr kat. / Cat.no. 16

BARWINEK nr kat./ Cat.no.  17

DIEGO nr kat./ Cat.no. 18

ogier / stallion
rasa śląska / silesian
ur./born 23.01.2018

klacz / mare
rasa śląska / silesian
ur./born 09.02.2016

klacz / mare
rasa śląska / silesian
ur./born 2002

klacz / mare
rasa śląska / silesian
ur./born 2016

wałach / gelding
rasa śląska / silesian
ur./born 2014

ogier / stallion
rasa śląska / silesian
ur./born 2015

DEZERTER  nr kat./ Cat.no.  19

wałach / gelding
rasa śląska / silesian
ur./born 2015



Caerleon xx                      gn.

Doff the Derby xx            gn.

Alzao xx                           gn.

Raysiya xx                    kaszt.

6804 Hak śl.                 sk.gn.

3983 Imra śl.                     gn.

327GWł Żur śl.                 gn.

546GWł Legia śl.           kara

1670GWł

ŻENETA śl.

sk.gn.  2008

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00513 19

Data ur. 24.02.2019
Maść zasadnicza: kara
Wym. 146-151-18

Silesian horse    
passport no.    616 008 67 00513 19

Born 24.02.2019
Color: black
Measurements: 146-151-18 

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Generous xx                 kaszt.

Raysiza xx                        gn.

631 Jogurt śl.                 c.gn.

1102GWł  Żeta śl.          c.gn.      

klaczka /filly ŻURAWIEJKA-KSIĄŻ nr kat. / cat.no. 1

57/Wł

RYAN xx

c.gn.                            2003

Caerleon xx                     bay

Doff the Derby xx           bay

Alzao xx                          bay

Raysiya xx                chesnut

6804 Hak silesian          d.bay

3983 Imra silesian            bay

327GWł Żur silesian        bay

546GWł Legia silesian  black

1670GWł

ŻENETA silesian

dark bay                       2005

Generous xx               chesnut                                          

Raysiza xx                        bay

631 Jogurt silesian  d.bay

1102GWł Żeta silesian d.bay

57/Wł

RYAN xx

dark bay                        2003

Żurawiejka-Książ to córka Ryana - ogiera pełnej 
krwi angielskiej. Ryan to koń hodowli irlandz-
kiej, który w swojej 7-letniej karierze na torze 
wyścigowym wygrał prawie 312.000 euro. Ryana 
cechuje żelazne zdrowie i fantastyczny charak-
ter, który przekazuje swojemu potomstwu, jak 
również suchą tkankę i bardzo dobre proporcje 
budowy ciała.

Żurawiejka-Książ jest córką kl. Żeneta Czem-
pionki Krajowego Czempionatu Koni Rasy Ślą-
skiej w Książu w 2007r. Żurawiejka-Książ jest 
wnuczką od strony matki uznanego w hodowli 
i sporcie zaprzęgowym og. Jogurt, który z Ban-
kiem i Arsenem wywalczyli srebrny medal (dru-
żynowo) podczas Mistrzostw Świata w Poznaniu 
w 1995r. z powożącym Czesławem Koniecznym.

Żurawiejka-Książ is daugther of thoroughbred 
stallion Ryan. Ryan is an Irish bred horse that 
has won almost 312,000 euros in his 7-year ca-
reer at the racetrack. Ryan has an iron health 
and fantastic character, which he passes on to 
his offspring, as well as dry tissue and very good 
body proportions.

Mother of Żurawiejka-Książ is Żeneta - Cham-
pion from National Silesian Breed Champion-
ship in Książ in 2007. From her mother’s side 
Żurawiejka-Książ is granddaughter  of success-
ful in driving sport and widely used in breeding 
stallion Jogurt, which won a silver medal (team 
with stallions Bank and Arsen.) during the World 
Championships in Poznań in 1995, driven by Cze-
sław Konieczny.

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



Professional xx                 gn.

Datura xx                      kaszt.

363 Bojkot śl.                c.gn.

8987 Sabrina śl.             siwa

769GWł Hutor śl.           kara

663GWł Pala śl.            kara

780GWł Arabetto śl.     c.gn.

9539 Lokana śl.             kara  

2166GWł

LAWINA śl.

sk.gn.  2008

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00507 19

Data ur. 17.04.2019
Maść zasadnicza: kara
Wym. 134-143-18,5

Silesian horse    
passport no.    616 008 67 00507 19

Born 17.04.2019
Color: black
Measurements: 134-143-18,5

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

48Wł Dastin xx             c.gn.

372 Sorbona śl.                gn.

856GWł Pikolo śl.         kara

1880Wł Lawenda śl.     c.gn.      

klaczka /filly LAWA-KSIĄŻ nr kat. / cat.no. 2

936 GWł

SONET śl.

gn.  2008

Professional xx                bay

Datura xx                   chesnut

363 Bojkot silesian     d.bay      

8987 Sabrina silesian     gray

769GWł Hutor silesian          black

663GWł Pala silesian            black

780GWł Arabetto silesian      d.bay

9539 Lokana silesian             black  

2166GWł

LAWINA silesian

dark bay  2008

48Wł Dastin xx             d.bay

372 Sorbona silesian              bay

856GWł Pikolo silesian        blac

k1880Wł  Lawenda  silesian      d.bay

936 GWł

SONET silesian

bay  2008

Lawa-Książ to córka og. Sonet - MISTRZA ŚWIA-
TA w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi – 
Kronenberg (Holandia) 2018r. z powożącym Bar-
tłomiejem Kwiatkiem.

Sonet to w historii polskiego jeździectwa pierw-
szy koń rodzimej hodowli, który zdobył najwyż-
sze trofeum ZŁOTY MEDAL. Jednocześnie na tych 
Mistrzostwach Sonet zdobył brązowy medal dru-
żynowo. W poprzedniej edycji Mistrzostw Świata 
w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w Piber 
(Austria) w 2016r. Sonet z drużyną zdobył srebr-
ny medal.

Klaczka Lawa-Książ jest przedstawicielką strze-
leckiej rodziny klaczy Lizbona, z której pocho-
dził Wicemistrz Świata w Powożeniu Zaprzęgami 
Jednokonnymi og. Lokan (Largis – Lokana po 
Glöckner).

Lawa-Książ is daughter of stallion Sonet – 
WORLD CHAMPION IN SINGLE DRIVING – Kro-
nenberg (Netherlands) 2018 driven by Bartłomiej 
Kwiatek.

Sonet is a first horse, bred in Poland, in Polish 
equestrian history which won the highest tro-
phy GOLD MEDAL. At the same Championships, 
Sonet was third in the team competition. In the 
previous edition of the World Championships in 
Single Horse Driving in Piber (Austria) in 2016, 
Sonet with the team won a silver medal.

Filly Lawa-Książ represents family of mare Lizbo-
na (originated in Strzelce Opolskie), from which 
came World Vice Champion in Single-Horse Dri-
ving, stallion Lokan (Largis – Lokana/Glöckner).

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



Professional xx                 gn.

Datura xx                      kaszt.

363 Bojkot śl.                c.gn.

8987 Sabrina śl.             siwa

635 Palant śl.                  kara

7495 Ihlawa śl.                 gn.

769GWł Hutor śl.           kara 

1439GWł Bernikla śl.    c.gn.

2302GWł

BRDA śl.

gn.  2014

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00518 19

Data ur. 11.02.2019
Maść zasadnicza: gniada
Wym. 140-159-19,5

Silesian horse    
passport no.    616 008 67 00518 19

Born 11.02.2019
Color: bay
Measurements: 140-159-19,5

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

48Wł Dastin xx             c.gn.

372 Sorbona śl.                gn.

1976 Iluk  śl.                  c.gn.        

2003GWł Brytania śl.    c.gn.      

klaczka /filly BARAKUDA-KSIĄŻ nr kat. / cat.no. 3

936 GWł

SONET śl.

gn.  2008

Professional xx                bay

Datura xx                   chesnut

363 Bojkot silesian     d.bay      

8987 Sabrina silesian     gray

635 Palant silesian          black

7495 Ihlawa silesian          bay

769GWł Hutor silesian   black 

1439GWł Bernikla silesian d.bay

2302GWł

BRDA silesian

bay  2014

48Wł Dastin xx             d.bay

372 Sorbona silesian              bay

1976 Iluk  silesian            d.bay     

2003GWł Brytania silesian  d.bay 

936 GWł

SONET silesian

bay  2008

Barakuda-Książ to córka  og. Sonet - MISTRZA 
ŚWIATA w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonny-
mi – Kronenberg (Holandia) 2018r. z powożącym 
Bartłomiejem Kwiatkiem. Sonet to w historii 
polskiego jeździectwa pierwszy koń rodzimej 
hodowli, który zdobył najwyższe trofeum ZŁOTY 
MEDAL. Jednocześnie na tych Mistrzostwach 
Sonet zdobył brązowy medal drużynowo. W po-
przedniej edycji Mistrzostw Świata w Powoże-
niu Zaprzęgami Jednokonnymi w Piber (Austria) 
w 2016r. Sonet z drużyną zdobył srebrny medal.

Barakuda-Książ to przedstawicielka bardzo cen-
nej strzeleckiej rodziny klaczy Babica, z której 
pochodzi kl. Bazylia (Palant – Baszta po Bojkot) 
- matka Mistrza Świata Młodych Koni w Powoże-
niu ogiera Bazyli (po Lokan).

Barakuda-Książ is daughter of stallion Sonet 
– WORLD CHAMPION IN SINGLE DRIVING – Kro-
nenberg (Netherlands) 2018 driven by Bartłomiej 
Kwiatek.

Sonet is a first horse, bred in Poland, in Polish 
equestrian history which won the highest tro-
phy GOLD MEDAL. At the same Championships, 
Sonet was third in the team competition. In the 
previous edition of the World Championships in 
Single Horse Driving in Piber (Austria) in 2016 
Sonet with the team won a silver medal.

Barakuda-Książ represents very valuable family 
of mare Babica (originated in Strzelce Opolskie), 
from which came mare Bazylia (Palant – Basz-
ta/Bojkot) – mother of World Champion during 
World Driving Championship for Young Horses – 
stallion Bazyli (sired by Lokan).

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



1354 Iner śl.                     gn.

405GWł Huta I śl.         c.gn.

903 Arsen śl.                  c.gn.

159GIIWł Datma sp.    sk.gn.

902Archimedes śl.         c.gn.

9307 Nida śl.                     gn.

904 Butanol śl.                  gn.

8516 Regina śl.                 gn.

1882GWł

REBEKA śl.

c.gn.  2008

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00496 19

Data ur. 26.02.2019
Maść zasadnicza: gn.
Wym. 140-149-19,5

Silesian horse    
passport no.    616 008 67 00496 19

Born 26.02.2019
Color: bay
Measurements: 140-149-19,5

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

769GWł Hutor śl.          kara

1392GWł Dama śl.        c.gn.                 

2274 Nomen śl.              c.gn.

972GWł Reginka śl.         gn.     

klaczka /filly RUMBA-KSIĄŻ nr kat. / cat.no. 4

882GWł

DRAB śl.

c.gn.  2005

1354 Iner silesian            bay

405GWł Huta I silesian    d.bay

903 Arsen silesian         d.bay

159GIIWł Datma TBX    d.bay

902Archimedes silesian   d.bay

9307 Nida silesian            bay

904 Butanol silesian         bay

8516 Regina silesian        bay

1882GWł

REBEKA silesian

dark bay  2008

769GWł Hutor silesian black  

1392GWł Dama silesian d.bay                 

2274 Nomen silesian     d.bay

972GWł Reginka silesian bay     

882GWł

DRAB silesian

dark bay  2005

Rumba-Książ  to córka Draba – ogiera w pięknym 
starym typie konia śląskiego - Mistrza Polski w 
Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi Bogu-
sławice 2017r. i brązowego medalisty Halowego 
Pucharu Polski w Zaprzęgach Czterokonnych Ca-
valiada Tour 2017/2018.

Rumba-Książ jest wnuczką od strony matki uzna-
nego w hodowli og.Nomen - sprawdzonego w 
sporcie zaprzęgowym (II Wicemistrz Polski w Za-
przęgach Parokonnych z 1998r. i 1999r.), Czem-
piona Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 
Polagra-Poznań  w 2002r. Nomen to wspaniały 
przykład ogiera w bardzo dobrym typie konia ślą-
skiego, z wyjątkowym ruchem i prezencją, który 
te cechy przekazuje swojemu potomstwu.

Rumba-Książ is daughter of Drab - beautiful old 
type Silesian stallion, Polish Champion in Four 
in Hand Driving, Bogusławice 2017 and bronze 
medalist of the Cavaliada Tour 2017/2018 Four in 
Hand Indoor Polish Cup.

Rumba-Książ Rumba-Książ is a granddaughter of 
famous Nomen - proven in breeding and driving 
(Polish 2nd Vice Champion during Polish Pair 
Driving Championships from 1998 and 1999), 
Champion of the National Exhibition of Breeding 
Animals Polagra-Poznań in 2002. Nomen is a 
great example of a stallion in a very good type of 
Silesian horse, with exceptional movement and 
presence, which he passes on to his offspring.

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



1354 Iner śl.                     gn.

405GWł Huta I śl.         c.gn.

903 Arsen śl.                  c.gn.

159GIIWł Datma sp.    sk.gn.

1711 Largis śl.               c.gn.

9539 Lokana śl.              kara

363 Bojkot śl.                 c.gn.

8207 Bastylia śl.             kara

2004GWł

BOLIWIA śl.

kara  2010

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00504 19

Data ur. 11.03.2019
Maść zasadnicza: c.gn.
Wym. 140-149-19,5

Silesian horse    
passport no.    616 008 67 00504 19

Born 11.03.2019
Color: dark bay
Measurements: 140-149-19,5

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

769GWł Hutor śl.          kara

1392GWł Dama śl.        c.gn.                 

816GWł Lokan śl.          kara

489GWł Baszta  śl.       kara     

klaczka /filly BAWARKA-KSIĄŻ nr kat. / cat.no. 5

882GWł

DRAB śl.

c.gn.  2005

1354 Iner silesian            bay

405GWł Huta I silesian    d.bay

903 Arsen silesian         d.bay

159GIIWł Datma TBX    d.bay

1711 Largis silesian         d.bay

9539 Lokana silesian       black

363 Bojkot silesian          d.bay

8207 Bastylia silesian      black

2004GWł

BOLIWIA silesian

black  2010

769GWł Hutor silesian black  

1392GWł Dama silesian d.bay                 

816GWł Lokan silesian  black

489GWł Baszta silesian  black

882GWł

DRAB silesian

dark bay  2005

Bawarka-Książ to córka Draba – ogiera w starym 
typie konia śląskiego - Mistrza Polski w Powo-
żeniu Zaprzęgami Czterokonnymi Bogusławice 
2017r. i brązowego medalisty Halowego Pucharu 
Polski w Zaprzęgach Czterokonnych Cavaliada 
Tour 2017/2018.

Klaczka Bawarka-Książ od strony matki to 
wnuczka epokowego ogiera Lokan – Wicemistrza 
Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 
Patroni del Vivaro 2010r. ojca medalistów Mi-
strzostw Świata Młodych Koni w Powożeniu: Ba-
zylego (od Bazylia po Palant), Epiloga (od Egida 
po Nomen) i Aromata (od Aronia po Nomen).  

Bawarka-Książ is the daughter of Drab - beau-
tiful old type Silesian stallion Polish Champion 
in Four in Hand Driving, Bogusławice 2017 and 
bronze medalist of the Cavaliada Tour 2017/2018 
Four in Hand Indoor Polish Cup.

Bawarka-Książ is granddaughter of epochal 
stallion Lokan - World Vice Champion in Single 
Horse Driving in Patroni del Vivaro 2010. Father 
of medalists of Driving World Championship for 
Young Horses: Bazyli (from Bazylia/Palant), Epi-
log (from Egida/Nomen) and Aromat (from Aro-
nia/Nomen).

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



1711 Largis śl.               c.gn.

9539 Lokana  śl.             kara

362 Bank śl.                   c.gn.

972GWł Reginka śl.         gn.

902 Archimedes śl.        c.gn.

9307 Nida  śl.                   gn.

9781 Luksor śl.               kara

5163 Afera II śl.               gn.

1752GWł

ARONIA śl.

c.gn.  2006

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00754 19

Data ur. 10.05.2019
Maść zasadnicza: c.gn.
Wym. 120-121-17

Silesian horse    
passport no.   616 008 67 00754 19

Born 10.05.2019
Color: dark bay
Measurements: 120-121-17

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

816GWł Lokan śl.         kara  

1526GWł Regencja śl.  c.gn.

2274 Nomen  śl.            c.gn.

6470 Arabeska śl.         sk.gn.      

klaczka /filly ARTERIA-KSIĄŻ nr kat. / cat.no. 6

998GWł

RENESANS śl.

kara  2012

1711 Largis silesian      d.bay

9539 Lokana  silesian   black

362 Bank silesian          d.bay

972GWł Reginka silesian  bay

902 Archimedes silesian d.bay

9307 Nida  silesian          bay

9781 Luksor silesian     black

5163 Afera II silesian    d.bay

1752GWł

ARONIA silesian

dark bay  2006

816GWł Lokan silesian       black  

1526GWł Regencja silesian  d.bay

2274 Nomen  silesian        d.bay

6470 Arabeska silesian      d.bay

998GWł

RENESANS silesian

black  2012

Arteria-Książ to córka Renesansa – zdobywcy 
brązowego medalu Mistrzostw Świata Młodych 
Koni w Powożeniu Mezohegyes 2018r. w kate-
gorii koni 6-letnich i wnuczka epokowego ogie-
ra Lokan – Wicemistrza Świata w Powożeniu 
Zaprzęgami Jednokonnymi Patroni del Vivaro 
2010r. Renesans to Mistrz Polski w Powożeniu 
Zaprzęgami Czterokonnymi Książ – 2018r.

Arteria-Książ to pół siostra Aromata (Lokan – 
Aronia po Nomen) – Wicemistrza Świata Młodych 
Koni w Powożeniu  - Mezohegyes 2019

Arteria-Książ is daughter of Renesans - winner 
of bronze medal during Driving World Champion-
ship for Young Horses in 2018 in Mezohegyes in 
the category of 6-year-old horses, and grand-
daughter of the epochal stallion Lokan - World 
Vice Champion in Single Horse Driving in Patroni 
del Vivaro 2010. Renesans is Polish Champion in 
Four in Hand Driving Książ - 2018.

Arteria-Książ is a half sister of Aromat (Lokan 
- Aronia by Nomen) - World Vice Champion of 
Driving World Championship for Young Horses - 
Mezohegyes 2019

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



902 Archimedes śl.        c.gn.

9307 Nida śl.                    gn.

631 Jogurt śl.                  c.gn.

562 Fujarka śl.                kara

9761 Liton śl.                 c.gn.

5175 Tundra śl.              c.gn.

363 Bojkot śl.                 c.gn.

8207 Bastylia śl.             kara

1754GWł

BARYKADA śl.

kara  2006

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00494 19

Data ur. 19.04.2019
Maść zasadnicza: kara
Wym. 137-149-18,5

Silesian horse    
passport no.    616 008 67 00494 19

Born 19.04.2019
Color: black
Measurements: 137-149-18,5 

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

2274 Nomen śl.             c.gn.  

1525GWł Fuksja śl.      c.gn.

994 Turkus  śl.               c.gn.

489GWł Baszta  śl.        kara     

klaczka /filly BARKA-KSIĄŻ nr kat. / cat.no. 7

1008GWł

FROMBORK śl.

kara   2013

902Archimedes silesian d.bay

9307 Nida silesian            bay

631 Jogurt silesian        d.bay

562 Fujarka silesian      black

9761 Liton  silesian      d.bay

5175 Tundra silesian     d.bay

363 Bojkot silesian       d.bay

8207 Bastylia  silesian    black

1754GWł

BARYKADA silesian

black  2006

2274 Nomen silesian     d.bay

1525GWł Fuksja silesian black

994 Turkus silesian       d.bay

489GWł Baszta silesian  black

1008GWł

FROMBORK silesian

black  2013

Barka-Książ to córka og. Frombork - Wicemi-
strza Świata Młodych Koni w Powożeniu z Mezo-
hegyes na Węgrzech w 2018r. i wnuczka og. No-
men uznanego w hodowli oraz sprawdzonego w 
sporcie zaprzęgowym (II Wicemistrz Polski w Za-
przęgach Parokonnych z 1998r. i 1999r.), Czem-
piona Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 
Polagra-Poznań (2002r.). 

Barka-Książ jest przedstawicielką zasłużonej 
strzeleckiej rodziny klaczy Babica, z której pocho-
dzi klacz Bazylia( Palant - Baszta po Bojkot) - mat-
ka og. Bazyli (po Lokan) - Mistrza Świata Młodych 
Koni w Powożeniu Mezohegyes 2015r. i II Wicemi-
strza Świata Młodych Koni w Powożeniu 2016r. z 
powożącym Bartłomiejem Kwiatkiem.

Barka-Książ is daughter of Frombork - World 
Vice Champion from Driving World Champion-
ship for Young Horses Mezohegyes in Hungary 
in 2018. and granddaughter of famous Nomen 
- stallion proven in breeding and driving (Po-
lish II Vice Champion during Polish Pair Driving 
Championships from 1998 and 1999), Champion 
of the National Exhibition of Breeding Animals 
Polagra-Poznań in 2002.

Barka-Książ represents very valuable family of 
mare Babica (originated in Strzelce Opolskie), 
from which came mare Bazylia (Palant – Basz-
ta/Bojkot) – mother of World Champion during 
World Driving Championship for Young Horses 
– driven by Bartłomiej Kwiatek stallion Bazyli 
(sired by Lokan).

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



902 Archimedes śl.        c.gn.

9307 Nida śl.                    gn.

631 Jogurt śl.                  c.gn.

562 Fujarka śl.                kara

1711 Largis śl.               c.gn.

9539 Lokana śl.              kara

635 Palant śl.                  kara

489 Baszta śl.                 kara

2086GWł

BRAZYLIA śl.

kara  2011

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00497 19

Data ur. 17.02.2019
Maść zasadnicza: kara
Wym. 140-145-19

Silesian horse    
passport no.    616 008 67 00497 19

Born 17.02.2019
Color: black
Measurements: 140-145-19 

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

2274 Nomen śl.             c.gn.  

1525GWł Fuksja śl.      c.gn.

816GWł Lokan śl.         kara

1674GWł Bazylia śl.    sk.gn.          

ogierek /colt BABILON-KSIĄŻ nr kat. / cat.no. 8

1008GWł

FROMBORK śl.

kara   2013

902Archimedes silesian d.bay

9307 Nida silesian            bay

631 Jogurt silesian        d.bay

562 Fujarka silesian      black

1711 Largis silesian      d.bay

9539 Lokana  silesian   black

635 Palant silesian        black

489 Baszta silesian        black

2086GWł

BRAZYLIA silesian

black  2011

2274 Nomen silesian     d.bay

1525GWł Fuksja silesian black

816GWł Lokan silesian  black  

1674GWł Bazylia silesian d.bay

1008GWł

FROMBORK silesian

black  2013

Babilon-Książ to syn og. Frombork - Wicemistrza 
Świata Młodych Koni w Powożeniu z Mezohegyes 
na Węgrzech w 2018r. i wnuk og. Nomen uznanego 
w hodowli oraz sprawdzonego w sporcie zaprzę-
gowym (II Wicemistrz Polski w Zaprzęgach Paro-
konnych z 1998r. i 1999r.), Czempiona Krajowej 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych Polagra-Poznań 
(2002r.). 

Babka ogierka Babilon-Książ klacz Bazylia to mat-
ka Mistrza Świata Młodych Koni w Powożeniu og. 
Bazyli (po Lokan). Bazyli Złoty medal Mistrzostw 
Świata zdobył w 2015r. a swoja klasę potwierdził 
w 2016r. zdobywając też w Mezohegyes brązowy 
medal w kategorii koni 7-letnich.

Babilon-Książ is son of Frombork - World Vice 
Champion from World Driving Championship for 
Young Horses Mezohegyes in Hungary in 2018. and 
grandson of stallion Nomen - proven in breeding 
and driving (Polish II Vice Champion during Polish 
Pair Driving Championships from 1998 and 1999), 
Champion of the National Exhibition of Breeding 
Animals Polagra-Poznań in 2002.

Grandmother of Babilon-Książ is Bazylia mother of 
Bazyli (sired by Lokan) – Champion during World 
Driving Championship for Young Horses. Bazyli 
won gold medal during World Championship in 
2015 and confirmed his class a year later when he 
was third as a 7 year old.

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



1433 Glöckner old.         kara

5257 Inka śl.                   c.gn.

6804 Hak śl.                 sk.gn.

195GWł Zorba śl.             gn.

994 Turkus śl.                c.gn.

8979 Berenika śl.         sk.gn.

631 Jogurt śl.                  c.gn.

8981 Izyda śl.                 kara

2165GWł

INWERSJA śl.

sk.gn.                           2012

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00502 19

Data ur. 02.01.2019
Maść zasadnicza: kara
Wym. 141-152-19

Silesian horse    
passport no.  616 008 67 00502 19

Born 02.01.2019
Color: black
Measurements: 141-152-19 

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

1354 Iner śl.                      gn.  

405GWł Huta I śl.          c.gn.

897GWł Bergen śl.       sk.gn.

672GWł Izandra śl.      c.gn.

ogierek /colt IBIS-KSIĄŻ  nr kat. / cat.no. 9

769 GWł

HUTOR śl.

kara   1999

1433 Glöckner old.       black

5257 Inka silesian            d.bay

6804 Hak silesian            d.bay

195GWł Zorba silesian      bay

994 Turkus silesian          d.bay

8979 Berenika silesian   d.bay

631 Jogurt silesian           d.bay

8981 Izyda silesian          black

2165GWł

INWERSJA silesian

dark bay  2012

1354 Iner silesian            bay

405GWł Huta I silesian d.bay

897GWł Bergen silesian d.bay

1672GWł Izandra silesian d.bay     

769 GWł

HUTOR silesian

black  1999

Ibis-Książ to syn Hutora – ogiera w starym pięk-
nym typie konia śląskiego, bardzo dobrze zapi-
sanego w hodowli koni śląskich. Hutor swojemu 
potomstwu przekazuje bardzo dobry typ, kaliber, 
budowę i doskonały ruch, czego przykładem jest 
jego córka - klacz Rebelia (od Regencja po Bank) 
– Wicemistrz Świata Młodych Koni w Powożeniu, 
które zdobyła w kategorii koni 5-letnich w węgier-
skim Mezohegeys w 2016r.

Ibis-Książ pochodzi ze strzeleckiej rodziny klacz 
Ismena, której przedstawiciele wyróżniają się bar-
dzo dobrym ruchem i dzielnością.

Ibis-Książ is the son of Hutor - a stallion in beau-
tiful old type of Silesian horse, very widely used in 
the breeding of Silesian horses. Hutor’s offspring 
inherits his a very good type, size, build and excel-
lent movement, an example of which is his daugh-
ter - mare Rebelia (Regencja/Bank) – Vice Cham-
pion during World Driving Championship for Young 
Horses in category 5-year-old horses in Hungarian 
Mezohegeys in 2016 .

Ibis-Książ comes from family of mare Ismena (ori-
ginated from Strzelce Opolskie), members of this 
family are marked by very good movement and 
bravery.

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



363 Bojkot śl.                 c.gn.

4832 Laroga śl.                 gn.

1433 Glöckner old.         kara 

5406 Ligota śl.                kara

6804 Hak śl.                    kara

3983 Imra śl.                     gn.

9238 Mundial śl.             kara

7496 Igraszka śl.               gn.    

2085GWł

IZANDRA śl.

c.gn.  2011

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00516 19

Data ur. 20.02.2019
Maść zasadnicza: c.gn.
Wym. 138-155-18

Silesian horse    
passport no.  616 008 67 00516 19

Born 20.02.2019r.
Color: dark bay
Measurements: 138-155-18 

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

1711 Largis śl.               c.gn.  

9539 Lokana śl.             kara

631 Jogurt śl.                 c.gn.

8981 Izyda śl.                kara    

ogierek /colt IZANDER-KSIĄŻ nr kat. / cat.no. 10

816 GWł

LOKAN śl.

kara   2001

363 Bojkot silesian       d.bay

4832 Laroga silesian       bay

1433 Glöckner old.       black 

5406 Ligota silesian      black

6804 Hak silesian          black

3983 Imra silesian            bay

9238 Mundial silesian   black

7496 Igraszka silesian      bay

2085GWł

IZANDRA silesian

bay                                 2011

1711 Largis silesian      d.bay  

9539 Lokana silesian    black

631 Jogurt silesian        d.bay

8981 Izyda silesian        black    

816 GWł

LOKAN silesian

black  2001

Izander-Książ to syn epokowego ogiera Lokan 
– Wicemistrza Świata w Powożeniu Zaprzęgami 
Jednokonnymi Patroni del Vivaro 2010r. ojca me-
dalistów Mistrzostw Świata Młodych Koni w Powo-
żeniu: Bazylego (od Bazylia po Palant), Epiloga (od 
Egida po Nomen) i Aromata (od Aronia po Nomen).  

Izander-Książ jest wnukiem od strony matki uzna-
nego w hodowli i sporcie zaprzęgowym og. Jogurt, 
który z Bankiem i Arsenem wywalczyli srebrny 
medal (drużynowo) podczas Mistrzostw Świata w 
Poznaniu w 1995r. z powożącym Czesławem Ko-
niecznym.

Izander-Książ is son of the significant stallion Lo-
kan - World Vice Champion in Single-Horse Driving 
in Patroni del Vivaro 2010. father of medalists of 
the World Driving Championship for Young Horses: 
Bazyli (from Bazylia/Palant), Epilog (from Egida/
Nomen) and Aromat (from Aronia/Nomen).

Izander- Książ is a grandson of successful in dri-
ving sport and widely used in breeding stallion Jo-
gurt, which won a silver medal (team with stallions 
Bank and Arsen.) during the World Championships 
in Poznań in 1995 driven by Czesław Konieczny.

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



1711 Largis śl.               c.gn.

9539 Lokana  śl.             kara

362 Bank śl.                   c.gn.

972GWł Reginka śl.         gn.

902 Archimedes śl.        c.gn.

9307 Nida śl.                    gn.

2502 Evento old.            kara

8215 Nesrisa śl.                gn.

11825GWł

NAREW śl.

kara  2007

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00505 19

Data ur. 06.05.2019
Maść zasadnicza: kara
Wym. 135-141-19

Silesian horse    
passport no.  616 008 67 00505 19

Born  06.05.2019
Color: black
Measurements: 135-141-19 

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

816GWł Lokan śl.           kara  

1526GWł Regencja śl.   c.gn.

2274 Nomen śl.              c.gn.

1440GWł Neretwa śl.    kara

ogierek /colt NARRATOR-KSIĄŻ nr kat. / cat.no. 11

998GWł

RENESANS śl.

kara  2012

1711 Largis silesian      d.bay

9539 Lokana  silesian   black

362 Bank silesian          d.bay

972GWł Reginka silesian  bay

902 Archimedes silesian        d.bay

9307 Nida silesian                    bay

2502 Evvento sch.warm.            black

8215 Nesrisa silesian                bay

11825GWł

NAREW silesian

black  2007

816GWł Lokan silesian  black  

1526GWł Regencja silesian d.bay

2274 Nomen silesian              d.bay

1440GWł Neretwa  silesian    black

998GWł

RENESANS silesian

black  2012

Narrator-Książ to syn Renesansa – zdobywcy brą-
zowego medalu Mistrzostw Świata Młodych Koni 
w Powożeniu Mezohegyes 2018r. w kategorii koni 
6-letnich i wnuk epokowego ogiera Lokan – Wi-
cemistrza Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jed-
nokonnymi Patroni del Vivaro 2010r. Renesans to 
Mistrz Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokon-
nymi Książ – 2018r.

Matka Narratora-Książ klacz Narew to Czempionka 
Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Polagra 
w Poznaniu w 2010r. Narrator-Książ jest wnukiem 
og. Nomen uznanego w hodowli oraz sprawdzone-
go w sporcie zaprzęgowym (II Wicemistrz Polski w 
Zaprzęgach Parokonnych z 1998r. i 1999r.), Czem-
piona Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 
Polagra-Poznań (2002r.)

Narrator-Książ is son of Renesans - winner of 
bronze medal during World Driving Championship 
for Young Horses in 2018 in Mezohegyes in the ca-
tegory of 6-year-old horses and granddaughter of 
the epochal stallion Lokan - World Vice Champion 
in Single Horse Driving in Patroni del Vivaro 2010. 
Renesans is Polish Champion in Four in Hand Dri-
ving Książ - 2018.

Mother of Narrator-Książ is mare Narew - Cham-
pion of National Exhibition of Breeding Animals 
Polagra in Poznan in 2010. Narrator-Książ is a 
grandson of stallion Nomen - proven in breeding 
and driving (Polish II Vice Champion during Polish 
Pair Driving Championships from 1998 and 1999), 
Champion of the National Exhibition of Breeding 
Animals Polagra-Poznań in 2002

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



Caerleon xx                      gn.

Doff the Derby xx            gn.

Alzao xx                           gn.

Raysiya xx                    kaszt.

1354 Iner śl.                      gn.

405GWł Huta I śl.          c.gn.

362 Bank śl.                   c.gn.

972GWł Reginka śl.         gn.

12084GWł

REBELIA śl.

gn.                                2011

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00503 19

Data ur. 03.04.2019
Maść zasadnicza:  c.gn.
Wym. 141-149-18

Silesian horse    
passport no.  616 008 67 00503 19

Born  03.04.2019
Color: dark bay
Measurements: 141-149-18 

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Generous xx                 kaszt.

Raysiza xx                        gn.

769GWł Hutor śl.           kara

1526GWł Regencja śl.   c.gn.      

ogierek /colt RARYTAS-KSIĄŻ nr kat. / cat.no. 12

57/Wł

RYAN xx

c.gn.                            2003

Caerleon xx                     bay

Doff the Derby xx           bay

Alzao xx                          bay

Raysiya xx                chesnut

1354 Iner silesian           bay

405GWł Huta I silesian         d.bay

362 Bank silesian                   d.bay

972GWł Reginka silesian        bay

12084GWł

REBELIA silesian

bay  2011

Generous xx               chesnut                                          

Raysiza xx                        bay

769GWł Hutor silesian           black

1526GWł Regencja silesian  d.bay

57/Wł

RYAN xx

dark bay                        2003

Rarytas-Książ to syn Ryana - ogiera pełnej krwi 
angielskiej. Ryan to koń hodowli irlandzkiej, który 
w swojej 7-letniej karierze na torze wyścigowym 
wygrał prawie 312.000 euro. Ryana cechuje żela-
zne zdrowie i fantastyczny charakter, który przeka-
zuje swojemu potomstwu, jak również suchą tkan-
kę i bardzo dobre proporcje budowy ciała.

Rarytas-Książ jest synem klaczy Rebelia – Wicemi-
strza Świata Młodych Koni w Powożeniu, który zdo-
była w 2016r. w węgierskim Mezohegyes. Rok póź-
niej w 2017r. potwierdziła swoją klasę zdobywając 
II Wicemistrzostwo Świata Młodych Koni i brązowy 
medal z powożącym Bartłomiejem Kwiatkiem.

Rarytas-Książ is sonr of thoroughbred stallion 
Ryan. Ryan is an Irish bred horse that has won 
almost 312,000 euros in his 7-year career at the 
racetrack. Ryan has an iron health and fantastic 
character, which he passes on to his offspring, as 
well as dry tissue and very good body proportions.

Rarytas-Książ is the son of Rebelia - World Vice 
Champion during World Driving Championship for 
Young Horses in 2016 in Hungarian Mezohegyes. A 
year later in 2017. confirmed her class by winning 
II Vice Championships during World Driving Cham-
pionship for Young Horses in 2016 in Hungarian 
and a bronze medal with driver Bartłomiej Kwiatek.

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



902 Archimedes śl.           gn.

9307 Nida  śl.                    gn.

904 Butanol śl.                  gn.

6471 Renata śl.               kara

8598 Tankred xx            siwa

4465 Bankiwa śl.           c.gn.

1424 Enzian old.            kara

4160 Baja śl.                 sk.gn.

1552GWł

BAZYLEA śl.

gc.n.                                2003

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00482 18

Data ur. 23.01.2018
Maść zasadnicza:  c.gn.
Wym. 

Silesian horse    
passport no.  616 008 67 00482 18

Born  23.01.2018
Color: dark bay
Measurements:  

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

2274 Nomen  śl.             c.gn.  

971GWł Renatka śl.        gn.           

362 Bank śl.                  c.gn.

8234 Baltona śl.           sk.gn.      

ogier / stallion BANGKOK  nr kat. / cat.no. 13

20GZg

REJENT śl.

c.gn.  2007

902 Archimedes silesian  bay

9307 Nida  silesian           bay

904 Butanol silesian         bay

6471 Renata silesian     black

8598 Tankred xx            gray

4465 Bankiwa silesian  d.bay

1424 Enzian old.           black

4160 Baja silesian         d.bay

1552GWł

BAZYLEA silesian

dark bay  2003

2274 Nomen  silesian    d.bay  

971GWł Renatka silesian bay  

362 Bank silesian         d.bay  

8234 Baltona silesian    d.bay  

20GZg

REJENT silesian

dark bay                        2007

Bangkok to syn Rejenta - ogiera w starym typie ko-
nia śląskiego z bardzo dobrym obszernym ruchem 
w stępie i kłusie – zwycięzcy ZT w Książu w 2010r. 
Ogier Rejent przez 2 lata stanowił w Niemczech. 

Bangkok od strony matki jest wnukiem og. Bank – 
Wicemistrza (drużynowego) Świata w Powożeniu 
Zaprzęgami Parokonnymi – Poznań 1995r. z po-
wożącym Czesławem Koniecznym. Bank w parze 
z Arsenem i rezerwowym Jogurtem podczas tych 
Mistrzostw zajęli indywidualnie IV m-ce. 

Bangkok pół brat dwóch uznanych synów kl. Bazy-
lea og. Bazyliszek (po Afro) i Baltazar (po Iluk).

Bangkok is son of Rejent - a stallion in the old type 
of Silesian horse with very good extensive move-
ment at the walk and trot – Champion of National 
Driving School for Silesian Horses in Ksiaz in 2010. 
Stallion Rejent was used for breeding in Germany 
for 2 years.

From mother’s side Bangkok is a grandson of stal-
lion Bank - World Vice Champion (team) in Driving - 
Poznań 1995. with driver Czesław Konieczny. Bank, 
along with Arsen and Jogurt as reserve, took 4th 
place individually during these Championships.

Bangkok is half brother of two recognized sons of 
Bazylea -  Bazyliszek (sired by Afro) and Baltazar 
(sired by Iluk).

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k  ( 2 0 1 8 )

p h ot o  2 0 1 8



1354 Iner śl.                     gn.

405GWł Huta I śl.         c.gn.

903 Arsen śl.                  c.gn.

159GIIWł Datma sp.    sk.gn.

6804 Hak śl.                    kara

3983 Imra śl.                     gn.

1426 Eidam old.             siwa

6938 Szuma śl.             sk.gn.

1548GWł

SABRA śl.

c.gn.                                2003

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00456 16

Data ur. 09.02.2016
Maść zasadnicza:  gn.
Wym. 163-205-22,5

Silesian horse    
passport no.  616 008 67 00456 16

Born  09.02.2016
Color: bay
Measurements:  163-205-22,5

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

769GWł Hutor śl.          kara  

1392GWł Dama śl.        c.gn.                 

631 Jogurt śl.                 c.gn.

8987 Sabrina śl.            siwa    

klacz / mare 2438GWł SPARTA nr kat. / cat.no. 14

882GWł

DRAB śl.

c.gn.  2005

1354 Iner silesian            bay

405GWł Huta I silesian d.bay

903 Arsen silesian         d.bay

159GIIWł Datma TBX  d.bay

6804 Hak silesian          black  

3983 Imra silesian            bay

1426 Eidam old.             gray

6938 Szuma silesian     d.bay

1548GWł

SABRA silesian

dark bay  2003

769GWł Hutor silesian black  

1392GWł Dama silesian d.bay                 

631 Jogurt silesian         d.bay                 

8987 Sabrina silesian       gray                 

882GWł

DRAB silesian

dark bay                        2005

Sparta w 2019r. uzyskała licencję. Jest zaźrebiona 
og. Renesans w dniu 19.04.19r. Klacz kwalifikuje 
się do uczestnictwa w programie ochronnym koni 
rasy śląskiej.  

Jest zajeżdżona pod siodłem.

Sparta jest córką Draba – ogiera w starym typie 
konia śląskiego - Mistrza Polski w Powożeniu 
Zaprzęgami Czterokonnymi Bogusławice 2017r. 
i brązowego medalisty Halowego Pucharu Pol-
ski w Zaprzęgach Czterokonnych Cavaliada Tour 
2017/2018.

Sparta jest przedstawicielką strzeleckiej rodzi-
ny kl. Lenka, z której pochodzi SONET –MISTRZ 
ŚWIATA w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 
– Kronenberg 2018r. z powożącym Bartłomiejem 
Kwiatkiem.

Sparta in 2019 get her breeding license. She was 
bred to Renesans on 19/04/19. Sparta is eligible to 
participate in program of Silesian horse protection.

She is riden under saddle.

Sparta is the daughter of Drab - a stallion in the old 
type of Silesian horse - Polish Champion in Four-
-Sided Driving Bogusławice 2017. and bronze me-
dalist of the Cavaliada Tour 2017/2018 Four-legged 
Indoor Polish Cup.

Sparta represents family of mare Lenka (origina-
ted in Strzelce Opolskie), from which also comes 
SONET - THE WORLD CHAMPION in Single-Horse 
Driving - Kronenberg 2018. driven by Bartłomiej 
Kwiatek.

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



Eros old.                          kara

Florentina old.

Eltanus  old.                    kara

Elipse  old.                        gn.

1211 Gletscher old.

Anne old.

5633 Lakmus śl.             c.gn.

1103 Nicea śl.                   gn.

8215

NERISA śl.

gn.  1987

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00352 02

Data ur. 2002
Maść zasadnicza:  kara
Wym. 164-199-22,5

Silesian horse    
passport no.  616 008 67 00352 02

Born  2002
Color: black
Measurements:  164-199-22,5

Hodowca / Breeder: SO Książ

Właściciel / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Erbe sch.warm.               kara  

Eris old.                         c.gn.                 

1433 Glöckner old.         kara

3988 Niecka śl.              c.gn.    

klacz / mare 1440GWł NERETWA nr kat. / cat.no. 15

2502

EVENTO sch.warm.

 kara  1995

Eros old.                        black

Florentina old.

Eltanus  old.                  black

Elipse  old.                       bay

1211 Gletscher old.

Anne old.

5633 Lakmus silesian   d.bay    

1103 Nicea silesian          bay    

8215

NERISA silesian

bay  1987

Erbe sch.warm.             black  

Eris old.                        d.bay

1433 Glöckner old.       black

3988 Niecka silesian     d.bay    

2502

EVENTO sch.warm.

black  1995

Neretwa w swojej karierze hodowlanej urodziła 11 
źrebiąt. Jest matką 3 klaczy z licencją w tym kla-
czy Narew (po Nomen) – Czempionki Krajowej Wy-
stawy Zwierząt Hodowlanych Polagra w Poznaniu 
w 2010r. W roku 2019r. jest jałowa. 

Jest zajeżdżona pod siodłem. Jest bardzo spokojna 
i zrównoważona.

Neretwa to pełna siostra og. Nefryt – ogiera w sta-
rym typie, szeroko używanego w hodowli, posiada-
jącego dużą liczbę uznanych synów i córek.

Neretwa in her breeding career gave birth to 11 
foals. She is mother of 3 mares with a license, inc-
luding mare Narew (sired by Nomen) - Champion of 
the National Animal Breeding Exhibition Polagra in 
Poznań in 2010. In 2019 she is barren.

She is riden under the saddle. She is very calm and 
balanced.

Neretwa is a full sister of stallion Nefryt - an old 
type silesian horse, widely used in breeding, father 
of large number of recognized sons and daughters.

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



1409 Centimo old.            gn.

5405 Arachne śl.            c.gn.

9760 Lix śl.                       gn.

7740 Nidzica śl.                gn.

Erbe sch.warm.               kara                  

Eris old.                          c.gn.

1433 Glöckner old.         kara

3988 Niecka śl.                 gn.

1440GWł

NERETWA śl.

kara                                2002

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00471 16

Data ur. 2016
Maść zasadnicza:  c.gn.
Wym. 163-206-23

Silesian horse    
passport no.  616 008 67 00471 16

Born  2016
Color: dark bay
Measurements:  163-206-23

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

902 Archimedes śl.          gn.  

9307 Nida śl.                   gn.

2502 Evento sch.warm.  kara

8215 Nerisa śl.                 gn.     

klacz / mare 2437Wł NAMIBIA nr kat. / cat.no. 16

2274

NOMEN śl.

c.gn.  1994

1409 Centimo old.           bay

5405 Arachne silesian   d.bay

9760 Lix silesian              bay

7740 Nidzica silesian       bay

Erbe sch.warm.               blak                  

Eris old.                         d.bay

1433 Glöckner old.       black

3988 Niecka silesian        bay

1440GWł

NERETWA silesian

black  2002

902 Archimedes silesian  bay

9307 Nida silesian            bay

2502 Evento sch.warm. black

8215 Nerisa silesian         bay

2274

NOMEN silesian

dark bay                        1994

Namibia w 2019r. uzyskała licencję. Jest zaźrebio-
na og. Rodos w dniu 19.03.2019r. Klacz kwalifikuje 
się do uczestnictwa w programie ochronnym koni 
rasy śląskiej.  

Jest zajeżdżona pod siodłem.

Namibia to pełna siostra klaczy Narew, która w 
2010r. zdobyła tytuł Czempionki Krajowej Wysta-
wy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Namibia obtained a license in 2019. She was bred 
to Rodos on 19/03/2019 The mare is eligible to par-
ticipate in program of Silesian horse protection.

She is saddle broken

Namibia is the full sister of the mare Narew, who 
in 2010 won the title of National Championship of 
Breeding Animals in Poznań.

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



1409 Centimo old.            gn.

5405 Arachne śl.            c.gn.

9760 Lix śl.                       gn.

7740 Nidzica śl.                gn.

9761 Liton śl.                 c.gn.

5175 Tundra śl.              c.gn.

363 Bojkot śl.                 c.gn.

8207 Bastylia śl.             kara

1754GWł

BARYKADA śl.

kara                                2006

Rasa śląska     
nr paszportu   616 008 67 00380 14

Data ur. 2014
Maść zasadnicza:  kara
Wym. 165-199-22,5

Silesian horse    
passport no.  616 008 67 00380 14

Born  2014
Color: black
Measurements:  165-199-22,5

Hodowca / Właściciel:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Breeder / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

902 Archimedes śl.          gn.  

9307 Nida śl.                   gn.

994 Turkus  śl.               c.gn.

489GWł Baszta  śl.        kara     

wałach / gelding BARWINEK  nr kat. / cat.no. 17

2274

NOMEN śl.

c.gn.  1994

1409 Centimo old.           bay

5405 Arachne silesian   d.bay

9760 Lix silesian              bay

7740 Nidzica silesian       bay

9761 Liton silesian       d.bay

5175 Tundra silesian     d.bay

363 Bojkot silesian       d.bay

8207 Bastylia silesian   black

1754GWł

BARYKADA silesian

black  2006

902 Archimedes silesian  bay

9307 Nida silesian            bay

994 Turkus  silesian      d.bay

489GWł Baszta silesian black     

2274

NOMEN silesian

dark bay                        1994

Barwinek to syn uznanego w hodowli i sprawdzo-
nego w sporcie zaprzęgowym og. Nomen (II Wice-
mistrz Polski w Zaprzęgach Parokonnych z 1998r. 
i 1999r.), Czempiona Krajowej Wystawy Zwierząt 
Hodowlanych Polagra-Poznań -2002r. 

Barwinek jest przedstawicielem zasłużonej strze-
leckiej rodziny klaczy Babica, z której pochodzi 
klacz Bazylia( Palant - Bastylia po Bojkot) - matka 
og. Bazyli (po Lokan) - Mistrza Świata Młodych 
Koni w Powożeniu Mezohegyes 2015r. i II Wice-
mistrza Świata Młodych Koni w Powożeniu 2016r. 
z powożącym Bartłomiejem Kwiatkiem.

Barwinek ma bardzo dobry charakter, jest zrów-
noważony. Wyróżnia się  dobrym ruchem w stępie 
i kłusie.

Barwinek chodzi pod siodłem, pracuje w hipotera-
pii i w zaprzęgu u Bartłomieja Kwiatka.

Barwinek is son of stallion Nomen - proven in bre-
eding and driving (Polish II Vice Champion during 
Polish Pair Driving Championships from 1998 and 
1999), Champion of the National Exhibition of Bre-
eding Animals Polagra-Poznań in 2002.

Barwinek represents very valuable family of mare 
Babica (originated in Strzelce Opolskie), from 
which came mare Bazylia (Palant – Baszta/Bojkot) 
– mother of World Champion during World Driving 
Championship for Young Horses – driven by Bartło-
miej Kwiatek stallion Bazyli (sired by Lokan).

Barwinek has very good charakter, he is very well 
balanced, quiet and calm. He also has very nice 
movement – especially in walk and trot.

Barwinek is riden under saddle, works in equine 
therapy and is driven by Bartłomiej Kwiatek.

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k



635 Palant śl.                  kara

182 Buczka śl.              sk.gn.

48/Wł Dastin xx             c.gn. 

971GWł Renatka śl.          gn.

9761 Liton śl.                 c.gn.

6922 Dera śl.                     gn.

857 Rekord śl.                kara

2WRa Doględa sp.           gn.

223Głd

DAFNE śl.

kara  2009

Rasa śląska     
nr paszportu  616 008 59 00772 15

Data ur. 2015
Maść zasadnicza:  kara
Wym. 164-196-23,5

Silesian horse    
passport no.   616 008 59 00772 15

Born  2015
Color: black
Measurements:  164-196-23,5

Hodowca / Breeder:

Karolina Króżel, Łódź

Właściciel / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

712GWł Burgund śl.     kara  

135GŁd Ruta śl.               gn.

2220 Derit śl.                  kara

87Włd Domena śl.         kara      

ogier / stallion DIEGO  nr kat. / cat.no. 18

21GWł

RAMZES śl.

kara  2010

635 Palant silesian        black

182 Buczka silesian      d.bay

48/Wł Dastin xx            d.bay

971GWł Renatka silesian  bay

9761 Liton silesian        d.bay

6922 Dera silesian            bay

857 Rekord silesian       black

2WRa Doględa TBX        bay

1754GWł

DAFNE silesian

black  2009

712GWł Burgund silesian black

135GŁd Ruta silesian      bay

2220 Derit silesian        black

87Włd Domena silesian black

21GWł

RAMZES silesian

black  2010

Diego to typ nowoczesnego konia rasy śląskiej. Ma 
w IV pokoleniu w rodowodzie 3 przedstawicieli koni 
pełnej krwi angielskiej. Dastin xx to ojciec og. Sonet 
- MISTRZA ŚWIATA w Powożeniu Zaprzęgami Jedno-
konnymi -  Kronenberg 2018r.

Diego obdarzony jest wybitnym ruchem szczególnie 
w kłusie.

Został Wiceczempionem Zakładu Treningowego 
w Książu w 2014r. z oceną bardzo dobrą na 24 ogiery 
uczestniczące w próbie dzielności.

Diego pracuje w zaprzęgu jednokonnymi i parokon-
nym z Dezerterem.

Jest w treningu zaprzęgowym u Bartłomieja Kwiatka.

Diego is a modern Silesian horse. In his pedigree in 
4th generation there is 3 representatives of thoro-
ughbred horses. Dastin xx is father of stallion Son-
net - WORLD CHAMPION in Single-Horse Driving 
- Kronenberg 2018.

Diego is gifted with outstanding movement, espe-
cially in trot.

He became Vice Champion of National Driving 
School for Silesian Horses in 2014. with a very 
good grade. He was 2nd for 24 stallions participa-
ting in the performance test.

He is in training with Bartłomiej Kwiatek.

p h ot o  Pa u l i n a  P e c k i e l

DIEGO śl. (po prawej / right) i DEZERTER śl. 
Powożący / driver – Bartłomiej Kwiatek



1409 Centimo old.            gn.

5405 Arachne śl.            c.gn.

9760 Lix śl.                       gn.

7740 Nidzica śl.                gn.

1711 Largis śl.               c.gn.

9539 Lokana śl.              kara

903 Arsen śl.                  c.gn.

159GIIWł Datma sp.     sk.gn.

2132GWł

DALUZJA śl.

kara  2007

Rasa śląska     
nr paszportu  616 008 68 20176 15

Data ur. 2015
Maść zasadnicza: kara
Wym.  167-204-24

Silesian horse    
passport no.   616 008 68 20176 15

Born  2015
Color: black
Measurements:  167-204-24

Hodowca / Breeder:

Grzegorz Świątek, Żagań

Właściciel / Owner:

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

902 Archimedes śl.          gn.  

9307 Nida śl.                    gn.

816GWł Lokan śl.          kara

1392GWł Dama śl.        c.gn.      

wałach / gelding DEZERTER  nr kat. / cat.no. 19

2274

NOMEN śl.

c.gn.  1994

1409 Centimo old.           bay

5405 Arachne silesian   d.bay

9760 Lix silesian              bay

7740 Nidzica silesian       bay

1711 Largis silesian      d.bay

9539 Lokana  silesian   black

903 Arsen silesian         d.bay

159GIIWł Datma TBX     d.bay

2132GWł

DALUZJA silesian

black  2007

902 Archimedes silesian  bay

9307 Nida silesian            bay

816GWł Lokan silesian  black  

1392GWł Dama silesian  d.bay      

2274

NOMEN silesian

bay  1994

Dezerter to syn zasłużonego w hodowli i sprawdzo-
nego w sporcie zaprzęgowym og. Nomen  (II Wice-
mistrz Polski w Zaprzęgach Parokonnych z 1998r. 
i 1999r.), Czempiona Krajowej Wystawy Zwierząt Ho-
dowlanych Polagra-Poznań -2002r. 

Od strony matki Dezerter to wnuk epokowego ogiera 
Lokan – Wicemistrza Świata w Powożeniu Zaprzę-
gami Jednokonnymi Patroni del Vivaro 2010r. ojca 
medalistów Mistrzostw Świata Młodych Koni w Po-
wożeniu: Bazylego (od Bazylia po Palant), Epiloga (od 
Egida po Nomen) i Aromata (od Aronia po Nomen).  

Dezerter pracuje w zaprzęgu jednokonnymi i paro-
konnym z Diego.

Jest w treningu zaprzęgowym u Bartłomieja Kwiatka.

Dezerter is son of stallion Nomen - proven in bre-
eding and driving (Polish II Vice Champion during 
Polish Pair Driving Championships from 1998 and 
1999), Champion of the National Exhibition of Bre-
eding Animals Polagra-Poznań in 2002.

From mother’s side Dezerter is grandson of the epo-
chal stallion Lokan - World Vice Champion in Single 
Horse Driving in Patroni del Vivaro 2010. Renesans is 
Polish Champion in Four in Hand Driving Książ – 2018

In training with Bartłomiej Kwiatek.

p h ot o  M o n i k a  Sz o s t e k

DEZERTER śl. (po lewej / left) i DIEGO śl. 
Powożący / driver – Bartłomiej Kwiatek 


