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1. Organizatorem aukcji jest Ośrodek Hodowli Zarodowej 

w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., Plac Kościelny 1, 

57-230 Kamieniec Ząbkowicki, zwany dalej Organiza-

torem. 

2. Miejscem prezentacji koni oraz aukcji w dniu 7 listo-

pada 2020r. 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. Aukcja prowadzona będzie w systemie licytacji.

5. Aukcja w formie licytacji prowadzona jest jawnie.

6. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest odebranie nu-

merka aukcyjnego oraz wpłacenie wadium w wysokości 

500 zł. Wadium płatne jest w biurze zakładu Stada Ogie-

rów Książ, w dniu poprzedzającym aukcję w godz. 7.00 -

15.00 lub w dniu aukcji od godz. 10.00 - 13.00

7. Wpłata wadium upoważnia do wzięcia udziału w li-

cytacji każdego z koni przeznaczonych do sprzedaży, 

umieszczonego w katalogu. 

8. W przypadku wygrania licytacji wpłacone wadium 

zwrócone zostanie licytującemu, który zobowiązany 

jest do rozliczenia się za wylicytowanego konia z jego 

właścicielem. Organizator nie przyjmuje pieniędzy 

za wylicytowanego konia należącego do prywatnego 

właściciela.

9. Aukcja jest dostępna dla koni rasy śląskiej oraz pozo-

stałych ras we wszystkich grupach wiekowych.

10. Koszt udziału w aukcji jednego prywatnego konia wy-

nosi 150 zł. 

Kwota ta obejmuje: 

• koszty organizacyjne aukcji,

• prezentacja konia w katalogu aukcyjnym,

• boks (dostępny dla zgłoszonego konia od dnia 

06.11.2020 od godz. 12.00 do dnia 07.11.2020 do 

godz. 20.00). Dłuższy pobyt konia w pensjonacie SO 

Książ do wcześniejszego uzgodnienia z organizato-

rem, płatny wg cennika.

11. Ostateczny termin zgłoszenia konia do aukcji jest 10 

października 2020 r.

Warunki sprzedaży koni na aukcji

12. Potwierdzeniem zgłoszenia konia do aukcji  jest doko-

nanie wpłaty wpisowego, najpóźniej do 10 października 

2020 r. na konto OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 

PL 84 1020 5138 0000 9402 0112 5228 w wysokości 150 zł  

Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie konia do 

aukcji, imię i nazwisko zgłaszającego oraz imię konia”.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji 

z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. Covid-19). 

W takim przypadku koszt wpisowego zostanie zwrócony 

w kwocie 100 zł.  50 zł jest to kwota za umieszczenie konia 

w katalogu aukcyjnym, który pomimo ew. odwołania aukcji 

cały czas dostępny będzie na stronie oraz Facebooku Stada 

Ogierów Książ, oraz w wersji papierowej z danymi kontakto-

wymi do właściciela konia.

14. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów wpisowego, jeśli 

koń zostanie wycofany z Aukcji przez Właściciela konia.

15. Osoba zgłaszająca konia do sprzedaży jest jego wyłącznym 

właścicielem lub współwłaścicielem (w przypadku współ-

właściciela zgłoszenia dokonują wszyscy współwłaściciele 

lub jeden ze współwłaścicieli za pisemną zgodą pozostałych 

współwłaścicieli wyrażoną na piśmie). Prawo własności ko-

nia nie jest ograniczone roszczeniami innych osób.

16. Konie przyjęte do sprzedaży zostaną umieszczone na liście 

koni na sprzedaż oraz w katalogu aukcyjnym, który w wersji 

elektronicznej zostanie udostępniony najpóźniej na 2 tygo-

dnie przed terminem aukcji na stronie www.stadoksiaz.pl 

www.ohz-kamieniec.pl, a także na Facebooku SO Książ oraz 

OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim.

17. Właściciel konia zobowiązany jest dostarczyć Organizato-

rowi informacje dotyczące konia do dnia 10 października 

2020 r. (rodowód, opis, zdjęcia- które zostaną umieszczone 

w katalogu). Zalecane zdjęcia: zdjęcie głowy oraz zdjęcie 

zootechniczne/ zdjęcie w ruchu.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia 

konia. To czy zgłoszony koń jest zdrowy, wolny od wad zdro-

wotnych oraz w przypadku klaczy źrebnej ma zaświadczenie 

o stwierdzeniu źrebności leży po stronie Właściciela konia/ 

Kupującego.

19. Konie przeznaczone na aukcję zostaną poddane licytacji, 

zgodnie z numerami aukcyjnymi w dniu 7 listopada o godzi-

nie 14:00 

20. Prezentacja konia podczas trwania aukcji leży po stronie 

właściciela konia.

REGULAMIN AUKCJI 
KONI PRYWATNEJ WŁASNOŚCI



21. Oferenci  mają prawo do samodzielnego oglądania koni 

przedstawionych w katalogu sprzedaży we wskazanych staj-

niach w dniu aukcji.

22. W przypadku powstania sporu pomiędzy dwoma lub więcej 

licytującymi, sporny koń będzie poddany ponownej licytacji, 

aż do wyłonienia zwycięzcy.

23. W przypadku braku sprzedaży konia podczas aukcji, wpiso-

we przechodzi na korzyść Organizatora.

24. Wszelkie oficjalne informacje i poprawki ogłoszone przez 

prowadzącego mają moc korygującą. 

25. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wszystkim uczestnikom imprezy należy w trakcie jej trwania 

bezwzględnie przestrzegać zaleceń związanych z pandemią 

COVID-19. Należy pamiętać o stosowaniu środków ochrony 

osobistej (maseczki, rękawiczki, częsta dezynfekcja rąk) 

oraz zachowaniu dystansu społecznego minimum 2m. Jeżeli 

nie czujesz się w pełni zdrowy lub masz objawy takie jak: ka-

szel, duszność, gorączka, zrezygnuj z przyjazdu.

26. Zgłoszenie konia do licytacji jest równoznaczne z akceptacją 

powyższego regulaminu.

REGULAMIN AUKCJI 
KONI PRYWATNEJ WŁASNOŚCI (c.d.)



1. Organizatorem aukcji 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 oraz aukcji w dniu 7 listopada 

2020r. jest Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 

Wałbrzych, będące zakładem Spółki, zwane dalej Sta-

dem.

3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne 

oraz osobowe spółki prawa handlowego na równych pra-

wach, bez ograniczeń.

4. Osoby przystępujące do aukcji zobowiązane są do zapo-

znania 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 nu-

merka aukcyjnego oraz wpłacenie wadium w wysokości 

500,00 zł. Wadium płatne jest w biurze Zakładu Stado

Ogierów Książ, w dniu poprzedzającym aukcję w godzi-

nach 7.00 - 15.00 lub w dniu aukcji od godz. 10.00.

7. Wpłata wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji 

każdego z koni przeznaczonych do sprzedaży, umieszczo-

nych w katalogu. W przypadku wygrania licytacji - zaofe-

rowania najwyższej ceny - wpłacone wadium zostanie

zaliczone do ceny zakupu. Osobom, które nie wygrały

licytacji wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po za-

kończeniu aukcji.

8. Jedynym kryterium wyboru oferenta w trakcie licytacji

jest najwyższa oferowana cena zakupu konia.

9. W przypadku powstania sporu pomiędzy dwoma lub wię-

cej licytującymi, sporny koń będzie poddany ponownej

licytacji, aż do wyłonienia zwycięzcy.

10. Po wygraniu licytacji Kupujący (zwycięzca licytacji) zobo-

wiązany jest do:

• Wypełnienia pisemnej deklaracji zawierającej imię, na-

zwisko, firmę (nazwę), adres zamieszkania lub siedziby

oferenta, nazwę konia, którego oferta dotyczy wraz 

z numerem katalogowym, proponowaną cenę brutto

konia nie niższą niż wylicytowana kwota celem 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 zakończeniu

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 Kupu-

jącego.

• W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z powyższych

warunków transakcję uważa się za niebyłą.

• Niedokonanie zapłaty za konia w terminie 10 dni po za-

kończeniu aukcji powoduje przepadek wadium na rzecz

Organizatora.

11. Po dokonaniu zapłaty istnieje możliwość dalszego, czaso-

wego utrzymania konia w SO Książ po podpisaniu odręb-

nej umowy pensjonatowej.

12. Nabywca zagraniczny ponosi koszty wymaganych badań

weterynaryjnych oraz wszelkie koszty wynikające z wysył-

ki 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 Ku-

pującego.

14. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim

Sp. z o. o. sprzedaje konie podczas aukcji w stanie ”jak 

jest”, jakiekolwiek gwarancje, łącznie z gwarancjami 

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 licytacji

w całości lub wycofania części koni bez podania przyczyny.

18. Konie przeznaczone na aukcję zostaną poddane licytacji,

zgodnie z numerami aukcyjnymi 

19. Oferenci mają prawo do samodzielnego oglądania we

wskazanych stajniach koni przedstawionych w katalogu 

do sprzedaży w dniach 7 listopada br.

UWAGA! Konie, które nie zostaną sprzedane podczas aukcji 
w dniu 7 listopada 2020r. dostępne będą do sprzedaży w formie 
przetargu na podstawie konkursu ofert. Przetargi rozstrzygane 
są w każdy roboczy czwartek miesiąca. Jedynym kryterium wy-
boru oferenta będzie najwyższa oferowana cena zakupu konia. 
Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania koni ze sprzedaży 
bez podania przyczyny.

REGULAMIN AUKCJI KONI



1. Organizatorem przetargu jest Ośrodek Hodowli Za-

rodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o., Plac 

Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, zwany 

dalej Organizatorem.

2. Miejscem prezentacji koni w dniu 7 listopada 2020r. 

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 po-

przez 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 ofero-

wana cena zakupu konia.

9. W przypadku nadesłania na któregokolwiek z koni 

wyłącznie ofert poniżej ceny wywoławczej, określo-

nej w katalogu i na stronie internetowej Organizato-

ra 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 Ząbko-

wickim Sp. z o. o., który ma prawo dokonać wyboru 

takiej oferty lub nie zaakceptować żadnej z ofert.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania prze-

targu w całości lub części bez podania przyczyny.

11. Zgłoszenie należy przesłać drogą pocztową na ad-

res: Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 3, 58- 306 

Wałbrzych lub złożyć  w sekretariacie Stada po au-

kcji w 07.11.20r.

12. Oferenci mają prawo do samodzielnego oglądania 

w stajniach koni przedstawionych do sprzedaży 

w dniu 7.11.2020r.

13. Otwarcie ofert będzie dokonywane w każdy czwartek.

14. Ogłoszenie o wyborze oferty umieszczone zostanie 

na stronach www.ohz-kamieniec.pl oraz www.sta-

doksiaz.pl

PRZETARG OFERTREGULAMIN PRZETARGU OFERT

Ośrodek Hodowli Zarodowej 
w Kamieńcu Ząbkowickim 
sp. z o.o.
Plac Kościelny 1
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel.  + 48 74 817 32 14
fax. + 48 74 817 31 46
www.ohz-kamieniec.pl

Stado Ogierów Książ 
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
tel.+48 74 840 58 60
www.stadoksiaz.pl



Ogierek Revlon-Książ to syn Ryana - ogiera pełnej krwi angiel-
skiej. Ryan to koń hodowli irlandzkiej, który w swojej 7-letniej 
karierze na torze wyścigowym wygrał prawie 312.000 euro. Ryana 
cechuje żelazne zdrowie i fantastyczny charakter, który przekazu-
je swojemu potomstwu, jak również suchą tkankę i bardzo dobre 
proporcje budowy ciała. Od strony matki Revlon-Książ to wnuk 
epokowego ogiera Lokan – Wicemistrza Świata w Powożeniu 
Zaprzęgami Jednokonnymi Patroni del Vivaro 2010r. ojca meda-
listów Mistrzostw Świata Młodych Koni w Powożeniu: Bazylego 
(od Bazylia po Palant), Epiloga (od Egida po Nomen), Aromata (od 
Aronia po Nomen) i  Renesansa ( od Regencja po Bank).

57/Wł

RYAN xx
gn. 2003r.

2163GWł

ARIZONA śl.
c.gn.             2012r

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 67 00561 20

ur. 24.03.2020
Maść zasadnicza: gn.
Wym. 142-150-18

Hodowca: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Właściciel: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

nr kat. 1

Caerleon xx              gn.

Doff the Derby xx     gn.

Alzao xx gn.

Raysiya xx              kaszt.

1711 Largis śl.         c.gn.

9539 Lokana śl.              kara

635 Palant śl.         kara

1368GWł Ariadna śl. c.gn.

Generous xx       kaszt.

Raysiza xx         gn. 

816GWł Lokan śl.  kara 

1619GWł  Aria śl. c.gn. 

foto: Katarzyna Broda

ogier  REVLON-KSIĄŻ



Ogierek Raban-Książ to syn Renesansa – zdobywcy brązowego 
medalu Mistrzostw Świata Młodych Koni w Powożeniu Mezohe-
gyes 2018r. w kategorii koni 6-letnich i wnuk epokowego ogiera 
Lokan – Wicemistrza Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jedno-
konnymi Patroni del Vivaro 2010r. Renesans to Mistrz Polski w 
Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi Książ – 2018r. W 2020r. w 
Książu Renesans z Aromatem (Lokan –Aronia po Nomen) i From-
borkiem (Nomen – Fuksja po Jogurt) z powożącym Bartłomiejem 
Kwiatkiem zdobyły złoty medal Mistrzostw Polski w Powożeniu 
Zaprzęgami Parokonnymi. Matka og. Raban-Książ siwa Sabra jest 
przedstawicielką strzeleckiej rodziny kl. Lenka, z której pochodzi 
SONET –MISTRZ ŚWIATA w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonny-
mi – Kronenberg 2018r. z powożącym Bartłomiejem Kwiatkiem.

998GWł

RENESANS śl.
kara             2012r.

1548GWł

SABRA śl.
siwa 2003r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 67 00553 20

ur. 17.03.2020
Maść zasadnicza: c.siwa
Wym. 146-160-19,5

Hodowca: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Właściciel: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

nr kat. 2

1711 Largis śl.         c.gn.

9539 Lokana śl.              kara

362 Bank śl.          c.gn.

972GWł Reginka śl. gn.

6804 Hak śl.   kara

3983 Imra śl.          gn.

1426 Eidam old.             siwa

6938 Szuma śl. sk.gn.

816GWł Lokan śl.  kara  

1526GWł Regencja śl. c.gn.

631 Jogurt śl.       c.gn.

8987 Sabrina śl.  siwa    

foto: Katarzyna Broda

ogier  RABAN-KSIĄŻ



Ciemnogniady Hajduk-Książ to syn Hutora – ogiera w starym pięk-
nym typie konia śląskiego, bardzo dobrze zapisanego w hodowli 
koni śląskich. Hutor swojemu potomstwu przekazuje bardzo do-
bry typ, kaliber, budowę i doskonały ruch, czego przykładem jest 
jego córka - klacz Rebelia (od Regencja po Bank) – Wicemistrz 
Świata Młodych Koni w Powożeniu (Mezohegeys w 2016) Hajduk-
-Książ od strony matki to wnuk kl. Egida. Egida jest matką karego 
og. Epilog (po Lokan)–srebrnego medalisty Mistrzostw Świata 
Młodych Koni w Powożeniu w Mezohegyes w 2016r. z Weroniką 
Kwiatek. W 2018r. w Książu Epilog z Aromatem, Bazylim i Rene-
sansem zdobył złoty medal Mistrzostw Polski w Powożeniu Za-
przęgami Czterokonnymi.

769 GWł

HUTOR śl.
kara             1999r.

1815GWł

EGERIA śl.
gn. 2007r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 67 00566 20

ur. 09.02.2020
Maść zasadnicza: c.gniada
Wym. 144-166-19,5

Hodowca: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Właściciel: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

nr kat. 3

1433 Glöckner old.         kara

5257 Inka śl.          c.gn.

6804 Hak śl.          sk.gn.

195GWł Zorba śl.     gn.

9111 Astenik śl.        c.gn.

7942 Afirmacja śl.    c.gn.

2274 Nomen śl.       c.gn. 

6923 Edda śl.       kara

1354 Iner śl.        gn.  

405GWł Huta I śl. c.gn.

1814 Afro śl.  kara

1397GWł Egida śl.  gn.      

foto: Katarzyna Broda

ogier  HAJDUK-KSIĄŻ



Kara Iława-Książ to córka Hutora – ogiera w starym pięknym typie 
konia śląskiego, bardzo dobrze zapisanego w hodowli koni ślą-
skich. 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-let-
nich w węgierskim Mezohegeys w 2016r. Iława-Książ jest wnucz-
ką od strony matki uznanego 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 Koniecznym. Iława-Książ pochodzi ze 
strzeleckiej rodziny klacz Ismena, której przedstawiciele wyróż-
niają się bardzo dobrym ruchem i dzielnością.

769 GWł

HUTOR śl.
kara             1999r.

1672GWł

IZANDRA śl.
c.gn.    2005r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 67 00550 20

ur. 07.02.2020
Maść zasadnicza: kara
Wym. 140-156-19

Hodowca: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Właściciel: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

nr kat. 4

1433 Glöckner old.         kara

5257 Inka śl.          c.gn.

6804 Hak śl.          sk.gn.

195GWł Zorba śl.     gn.

6804 Hak śl.   kara

3983 Imra śl.          gn.

9238 Mundial śl. kara

7496 Igraszka śl.  gn.    

1354 Iner śl.        gn.  

405GWł Huta I śl. c.gn.

631 Jogurt śl.       c.gn.

8981 Izyda śl.       kara    

foto: Katarzyna Broda

klacz  IŁAWA-KSIĄŻ



Finlandia-Książ jest córką karego og. Romans. Romans to młody 
ogier w bardzo dobrym typie konia śląskiego z bardzo wydajnym 
ruchem w stępie i kłusie. Romans jest pół bratem og. Rodos (po 
Drab), Renesans (po Lokan) i kl. Rebelia (po Hutor) - medalistów 
Polski i Świata w powożeniu. W 2020r. ze swoim pół bratem og. 
Romantyk (po Eckermann) w debiucie zdobył II m-ce w kl. L2 
podczas Krajowych Zawodach w Powożeniu w Książu.  Finlandia-
-Książ jest wnuczką siwego og. Eckermann (dzierżawionego przez 
2 sezony z SO Moritzburg) – ogiera kalibrowej budowy, z bardzo 
dobrym ruchem i o wyjątkowej urodzie.  W 2019r. trzech synów 
Eckermanna, które  ukończyły ZT w Książu i uzyskały prawo wpisu 
do księgi koni rasy śląskiej odziedziczyły po ojcu kaliber, urodę i 
bardzo dobry ruch w stępie i w kłusie.

1032GWł

ROMANS śl.
kara             2014r.

2436GWł

FORTECA śl.
siwa            2016r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 67 00563 20

ur. 03.04.2020
Maść zasadnicza: kara
Wym. 138-150-18

Hodowca: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Właściciel: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

nr kat. 5

2274 Nomen śl. c.gn.

971GWł Renatka śl. gn.

362 Bank śl.          c.gn.

972GWł Reginka              gn.

2270 Indygo śl.              siwa

Saphira sch.warm. gn.             

631 Jogurt śl.   c.gn.

562 Fujarka śl.         kara

20GZg Rejent śl. c.gn. 

1526GWł Regencja śl. c.gn.  

988GWł   
Eckermann schw.warm. siwa

1325GWł Fudżijama śl.   c.gn.     

foto: Katarzyna Broda

klacz  FINLANDIA-KSIĄŻ



Klaczka Liguria-Książ to córka Ryana - ogiera pełnej krwi angiel-
skiej. Ryan to koń hodowli irlandzkiej, który w swojej 7-letniej ka-
rierze na torze wyścigowym wygrał prawie 312.000 euro. Ryana 
cechuje żelazne zdrowie i fantastyczny charakter, który przeka-
zuje swojemu potomstwu, jak również suchą tkankę i bardzo do-
bre proporcje budowy ciała. Liguria-Książ jest przedstawicielką 
bardzo cennej rodziny kl. Lizbona, z której pochodzi klacz  Lokana 
(Glockner – Ligota po Wrangel) matka og. Lokan (po Largis) – Wi-
cemistrza Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w Pra-
toni del Vivaro w 2010r. z powożącym Bartłomiejem Kwiatkiem.

57/Wł

RYAN xx
gn. 2003r.

2303GWł

LOZANNA śl.
kara 2014r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 67 00552 20

ur. 20.03.2020
Maść zasadnicza: gniada
Wym. 145-154-17,5

Hodowca: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Właściciel: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

nr kat. 6

Caerleon xx           gn.

Doff the Derby xx gn.

Alzao xx             gn.

Raysiya xx         kaszt.

2274 Nomen śl. c.gn.

971GWł Renatka śl. gn.

769GWł Hutor śl. kara

1617GWł Lorena śl. kara 

Generous xx       kaszt.

Raysiza xx         gn.

20GZg Rejent śl. c.gn. 

2005GWł Lobelia śl.  kara       

foto: Katarzyna Broda

klacz  LIGURIA-KSIĄŻ



Klaczka Rapsodia-Książ to córka Ryana - ogiera pełnej krwi an-
gielskiej. Ryan to koń hodowli irlandzkiej, który w swojej 7-letniej 
karierze na torze wyścigowym wygrał prawie 312.000 euro. Ryana 
cechuje żelazne zdrowie i fantastyczny charakter, który przekazu-
je swojemu potomstwu, jak również suchą tkankę i bardzo dobre 
proporcje budowy ciała. Rapsodia-Książ jest córką klaczy Rebe-
lia – Wicemistrza Świata Młodych Koni w Powożeniu, który zdo-
była w 2016r. w węgierskim Mezohegyes. Rok później w 2017r. 
potwierdziła swoją klasę zdobywając II Wicemistrzostwo Świata 
Młodych Koni i brązowy medal z powożącym Bartłomiejem Kwiat-
kiem. Rebelia to Czempion Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowla-
nych w Poznaniu w 2017r. W 2015r. Rebelia zdobyła złoty medal 
Mistrzostw Polski Młodych Koni w Powożeniu z powożącym Bar-
tłomiejem Kwiatkiem w Strzegomiu.

57/Wł

RYAN xx
gn. 2003r.

12084GWł

REBELIA śl.
gn. 2011r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 67 00557 20

ur. 23.05.2020
Maść zasadnicza: c.gn.
Wym. 136-144-18

Hodowca: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Właściciel: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

nr kat. 7

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. 

Generous xx       kaszt.

Raysiza xx           gn.

769GWł Hutor śl.  kara

1526GWł Regencja śl. c.gn. 

foto: Katarzyna Broda

klacz  RAPSODIA-KSIĄŻ



VENUS-MG to córka ogiera śląskiego Dinar- z rodu pełnej krwi an-
gielskiej, zbonitowany na 83 punkty. Dinar startował przez 4 sezony 
w DALZ, zajmując wysokie miejsca. W roku 2018 został zwycięzcą 
całego cyklu DALZ. Dinar to ogier w starym typie konia śląskiego, 
o świetnym ruchu. VENUS-MG to córka śląskiej klaczy Volta, zbo-
nitowanej na 80 punktów. W 2015 roku brała udział w wystawie 
hodowlanej koni w Siedlcu Trzebnickim, gdzie w kategorii klaczek 
rocznych zajęła V miejsce. W tym samym roku wystartowała w Czem-
pionacie Młodzieży Rasy Śląskiej w Książu zajęła VI lokatę. W 2017r. 
w XIII Krajowym Czempionacie Młodzieży Koni Rasy Śląskiej 
w Książu zajęła VII miejsce w kategorii klaczek trzyletnich. VENUS-
-MG posiada w swoim rodowodzie utytułowane konie zaprzęgowe,  
m.in. ogiera Lokan - wicemistrza świata w zaprzęgach jednokonnych 
oraz ogiera Bank który startował w mistrzostwach świata zaprzęgów 
parokonnych, zajmując II miejsce.

DINAR śl.
kara                         2008r.

VOLTA śl.
sk.gn.            2014r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 6700 363 20

ur. 18.03.2020
Maść zasadnicza: kara
Wym. 145-158-19,5

Hodo wca / Właściciel: Mirosław Górny

tel. 609 674 839, Stajnia Długopole

nr kat. 8

Bank śl

Buczka śl.

Lapis śl.

Dorena sl.

Lokan śl.

Aria śl.

Vilnius xx

Jowita śl.

Bulwar śl.      2003  

Dina śl.   1999

Agat śl.    2009

Varia śl.          1993

klacz  VENUS-MG

foto: Justyna Górna



ROYAL śl.
kara

ROSA śl.
gn.

nr kat. 9

1711 Largis śl.         gn.

9539 Lokana śl.               kara

801 Rozmaryn śl. kara

1309 Rebelia śl.   kara

2502 Evento sz.warm.   kara  

8215 Nerisa śl.  gn.

507 Rekurs śl. gn.

191 Lama śl.   kara

816GWł Lokan śl.  kara

1605GWł Reba śl.  kara  

777GWł Nefryt śl.                       kara   

1522GWł Rita śl.                         kara   

klacz ROZTERKA
Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 67 00036 19

ur. 23.02.2019
Maść zasadnicza: kara w siwiźnie
Wym. 158-184-22

Hodowca / Właściciel: Paweł Wiertelak, tel.  667 735 645



Jeden z ostatnich potomków ogiera IMBRED, urodziwy kary ogier 
o pięknym ruchu, ma łagodny charakter i przyjazne usposobienie .

IMBRED śl.
kara             2020r.

LILI śl.
kara             2006r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 6900 464 19

ur. 08.04.2019
Maść zasadnicza: kara

Hodowca / Właściciel: Bernadeta Kapica

tel. 606 442 278

nr kat. 10

Hutor śl

Pala śl.

Mundial śl.

Isaura sl.

Begis śl.

Alma śl.

Limes śl.

Linia śl.

Pikolo śl.      2003  

Izyda śl.  1998                 

Alegro śl.    2005

Linijka śl.         1999     

ogier LINZ WBK



Klaczka Brugia jest córką Nowogródka - ogiera pełnej krwi an-
gielskiej. Nowogródek to koń hodowli Stadniny Koni Golejewko, 
który w swojej 8-letniej karierze na torze wyścigowym wygrał  
206.800zł + 45.000SK(korony słowackie). Na 18 startów 10 razy 
był pierwszy, 3 razy był drugi. Nowogródek przekazuje swojemu 
potomstwu bardzo dobre zdrowie, urodę, suchą tkankę i wytrzy-
małość. Matka Brugii kara Brazylia to pełna siostra –Mistrza Świa-
ta Młodych Koni w Powożeniu og. Bazyli ur. 2009r.. Bazyli z po-
wożącym Bartłomiejem Kwiatkiem zdobył w 2015r. złoty medal 
Mistrzostw Świata a swoją klasę potwierdził w 2016r. zdobywając 
też w Mezohegyes brązowy medal w kategorii koni 7-letnich.  

7/Pz

NOWOGRÓDEK xx
kara 1997r.

2086GWł

BRAZYLIA śl.
kara 2011r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 67 00472 18

ur. 27.02.2018
Maść zasadnicza: kara

Hodowca: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 

Właściciel: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

nr kat. 11

Know Fact xx         sk.gn.

Happy Kin xx          gn.

Dakota xx           sk.gn.

Niderlandia xx kaszt.

1711 Largis śl.         gn.

9539 Lokana śl.               kara

635 Palant śl.         kara

489 Baszta śl.    kara

Who Knows xx  sk.gn.

Nowa Zelandia xx             gn.

816GWł Lokan śl.  kara

1674GWł Bazylia śl.  kara    

foto: Monika Szostek (zdjęcie z marca 2020)

klacz  BRUGIA



Siwa Sycylia od strony ojca to wnuczka epokowego ogiera Lokan 
– Wicemistrza Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 
Patroni del Vivaro 2010. Lokan to ojciec medalistów Mistrzostw 
Świata Młodych Koni w Powożeniu: Bazylego (od Bazylia po Pa-
lant), Epiloga (od Egida po Nomen), Aromata (od Aronia po No-
men) i Renesansa (od Regencja po Bank). Narwik to syn kl. Narew 
– Czempionki Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych- Polagra 
w Poznaniu w 2010r. Sycylia jest przedstawicielką strzeleckiej 
rodziny kl. Lenka, z której pochodzi og. SONET –MISTRZ ŚWIA-
TA w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi – Kronenberg 2018. 
Klacz Sycylia w 2020r. uzyskała licencję. Została wypunktowana 
na 80 pkt. bon. Klacz kwalifikuje się do uczestnictwa w progra-
mie ochronnym koni rasy śląskiej.  Jest zajeżdżona pod siodłem. 
Cechuje się bardzo dobrym charakterem i wydajnym, obszernym 
ruchem w stępie i kłusie.

999GWł

NARWIK śl.
kara             2011r.

2007GWł

SARDYNIA śl.
siwa 2010r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 67 00548 17

ur. 05.04.2017
Maść zasadnicza: siwa
Wym. 164-211-22,5

Hodowca: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Właściciel: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

nr kat. 12

1711 Largis śl.         c.gn.

9539 Lokana śl.              kara

2274 Nomen śl. c.gn.

1440GWł Neretwa śl. kara

1354 Iner śl.          gn.

405GWł Huta I śl. c.gn.

631 Jogurt śl.  c.gn.

8987 Sabrina śl.             siwa

816GWł Lokan śl.  kara

1825GWł Narew śl.  kara

769GWł Hutor śl.  kara

1548GWł Sabra śl.  siwa          

foto: Justyna Ruda

klacz  2517GWł  SYCYLIA



Klacz zakwalifikowana do programu ochronnego. Bardzo grzeczna 
w obsłudze i przy zabiegach pielęgnacyjnych. Chodzi w zaprzęgu 
parokonnym. Urodziła 8 źrebiąt (2 klaczki i 6 ogierków).  Regularnie 
odrobaczona i werkowana.

ARABETTO śl.
c.gn.  1999r.

EZYRA śl.
gn.              1996r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 008 67 00199 05

ur. 07.04.2005
Maść zasadnicza: gniada
Bonitacja 79pkt

Hodowca / Właściciel: Michał Jabłoński, tel. 600 510 730

nr kat. 13

Hak śl

Imra śl.

Luksor śl.

Afera śl.

Centimo old.

Lewizna śl.

Euros śl.

Brona śl.

Jogurt śl.      1985  

Arabeska śl.   1982                 

Lansjer śl.    1986

Ezana śl.               1991     

klacz ERA



Gniady Bralin to syn epokowego ogiera Lokan – Wicemistrza 
Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi Patroni del Viva-
ro 2010r. z powożącym Bartłomiejem Kwiatkiem. Lokan to ojciec 
medalistów Mistrzostw Świata Młodych Koni w Powożeniu: Ba-
zylego (od Bazylia po Palant), Epiloga (od Egida po Nomen), Aro-
mata (od Aronia po Nomen) i Renesansa (od Regencja po Bank).
Matka og. Bralin klacz Brda jest przedstawicielką bardzo cennej 
rodziny kl. Babica pochodzącej z SK Strzelce Op. Z tej rodziny wy-
wodzi się og. Bank (Tankred xx – Bankiwa po Helikopter) – srebrny 
medalista (drużynowo) Mistrzostw Świata w 1995r., kl. Bernikla 
(Nomen – Berenika po Mundial)  – Czempionka Krajowej Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych a przede wszystkim Mistrz Świata Mło-
dych Koni w Powożeniu og. Bazyli (Lokan – Bazylia po Palant).

816 GWł

LOKAN śl.
kara             2001r.

2302GWł

BRDA śl.
gn.              2014r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 67 00487 18

ur. 23.02.2018
Maść zasadnicza: gniada
Wym. 

Hodowca: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Właściciel: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

nr kat. 14

363 Bojkot śl.         c.gn.

4832 Laroga śl.  gn.

1433 Glöckner old. kara 

5406 Ligota śl.         kara

635 Palant śl.         kara

7495 Ihlawa śl.         gn.

769GWł Hutor śl. kara

1439GWłBernikla śl. c.gn.    

1711 Largis śl. c.gn.  

9539 Lokana śl.  kara

1976 Iluk śl.        c.gn.

2003GWł Brytania śl. c.gn. 

ogier  BRALIN

foto: Monika Szostek (zdjęcie z marca 2020)



Bangkok to syn Rejenta - ogiera w starym typie konia śląskiego 
z bardzo dobrym obszernym ruchem w stępie i kłusie – zwycięzcy 
ZT w Książu w 2010r. Ogier Rejent przez 2 lata stanowił w Niem-
czech. Bangkok od strony matki jest wnukiem og. Bank – Wice-
mistrza (drużynowego) Świata w Powożeniu Zaprzęgami Paro-
konnymi – Poznań 1995r. z powożącym Czesławem Koniecznym. 
Bank w parze z Arsenem i rezerwowym Jogurtem podczas tych 
Mistrzostw zajęli indywidualnie IV m-ce. Matka Bangkoka – Ba-
zylea jest matką dwóch uznanych synów: og. Bazyliszek (po Afro) 

i Baltazar (po Iluk), oraz wcielonej w 2020r. do stada matek siwej 
kl. Baklawa (po Eckermann).

20GZg

REJENT śl.
c.gn.  2007r.

1552GWł

BAZYLEA śl.
c.gn.             2003r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 67 00482 18

ur. 23.01.2018
Maść zasadnicza: c.gniada
Wym. 

Hodowca: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Właściciel: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

nr kat. 15

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.

2274 Nomen  śl. c.gn. 

971GWł Renatka śl. gn.           

362 Bank śl.        c.gn.

8234 Baltona śl.  sk.gn.      

ogier  BANGKOK

foto: Monika Szostek (zdjęcie z marca 2020)



Kary Diego to przedstawiciel nowego typu koni 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 Jednokonnymi - Kronenberg 2018r. z 
powożącym Bartłomiejem Kwiatkiem. Diego został Wiceczem-
pionem Zakładu Treningowego w Książu w 2014r. z oceną bardzo 
dobrą na 24 ogiery uczestniczące w próbie dzielności. W 2019r. 
w Książu zdobył złoty medal Mistrzostw Polski Młodych Koni w 
Powożeniu w kategorii koni 4-letnich z powożącym Bartłomiejem 
Kwiatkiem. Diego pracuje w zaprzęgu jednokonnymi i parokon-
nym. Jest obdarzony wybitnym ruchem szczególnie w kłusie. Die-
go jest w treningu zaprzęgowym u Bartłomieja Kwiatka.

21GWł

RAMZES śl.
kara             2010r.

223Głd

DAFNE śl.
kara             2009r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 59 00772 15

ur. 2015
Maść zasadnicza: kara
Wym. 165-196-23,5

Hodowca: Karolina Króżel Łódź

Właściciel: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

nr kat. 16

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.

712GWł Burgund śl. kara  

135GŁd Ruta śl.       gn.

2220 Derit śl.      kara

87Włd Domena śl.  kara      

wałach  DIEGO

foto: Monika Szostek



Lucyfer jest synem Draba – ogiera w pięknym starym typie konia 
śląskiego - Mistrza Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonny-
mi Bogusławice 2017r. i brązowego medalisty Halowego Pucharu 
Polski w Zaprzęgach Czterokonnych Cavaliada Tour 2017/2018. 
Od strony matki Lucyfer jest wnukiem klaczy Lokana (Glockner 
– Ligota po Wrangel) – matki og. Lokan (po Largis) – Wicemistrza 
Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi Patroni del Viva-
ro 2010r. z powożącym Bartłomiejem Kwiatkiem. Lokan to ojciec 
medalistów Mistrzostw Świata Młodych Koni w Powożeniu: Ba-
zylego (od Bazylia po Palant), Epiloga (od Egida po Nomen), Aro-
mata (od Aronia po Nomen) i Renesansa (od Regencja po Bank). 
Lucyfer to Wicemistrz Polski Młodych Koni w Powożeniu w kate-
gorii koni 5-letnich. Tytuł ten zdobył w 2019r. podczas Mistrzostw 
Polski Młodych Koni rozgrywanych w Książu. Jest w treningu za-
przęgowym u Bartłomieja Kwiatka.

882GWł

DRAB śl.
c.gn.  2005r.

1755GWł

LOTNA śl.
kara             2006r.

Rasa śląska
Nr  paszportu 616 008 67 00392 14

ur. 12.05.2014
Maść zasadnicza: gniada
Wym. 168-199-24,5

Hodowca: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Właściciel: OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

nr kat. 17

1354 Iner śl.           gn.

405GWł Huta I śl.   c.gn.

903 Arsen śl.         c.gn.

159GIIWł Datma sp.  sk.gn.

1424 Enzian old.     kara

5174 Pytia śl.         kara

1433 Glöckner old.    kara            

5406 Ligota śl.       kara

769GWł Hutor śl.  kara  

1392GWł Dama śl. c.gn. 

635 Palant śl.      kara

9539 Lokana śl.  kara     

wałach  LUCYFER

foto: Monika Szostek




