
 

Sprawozdanie Komisji Księgi Stadnej Koni rasy śląskiej 
 

Komisja Księgi Stadnej Koni rasy śląskiej została powołana w 2012 roku i po ukonstytuowaniu 

pracowała w składzie Przewodniczący Krzysztof Wójcik, członkowie – Janusz Lawin, Paulina Peckiel, 

Maciej Wyszomirski, Beata Kapica, Dorota Miller, Piotr Helon. W roku 2014 skład Komisji został 

zmieniony – Zarząd Główny odwołał Dorotę Miller i Piotra Helona, na ich miejsce powołał Pawła 

Mazurka i Tadeusza Kodzia. Ponadto Komisja korzystała z doświadczenia Pana prof. Szczepana 

Chrzanowskiego i Czesława Koniecznego – kierownika ZT Książ. 

 Posiedzenia Komisji poświęcone były wielu zagadnieniom i problemom związanym  

z hodowlą i użytkowaniem koni rasy śl. tj.: 

 zmian w programie hodowlanym, 

 zmian w próbach dzielności w zakładach stacjonarnych i próbach polowych, 

 analiz wyników z ZT, 

 ustalania składów Komisji Kwalifikującej i oceniającej klacze i ogiery w ZT oraz na 

czempionacie krajowym 

 wnikliwej analizie rodów męskich w rodowodach ogierów kryjących i kandydujących 

do ZT. 

 utrzymaniu starego typu konia śląskiego i zachowaniu odpowiedniej kościstości w tej 

rasie. 

 

Ilość klaczy w księgach utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat, co jest dobrą prognozą 

na przyszłość. Spowodowane jest to licznym uczestnictwem klaczy śląskich w programie ochronnym.  

 

Pogłowie zarodowe klaczy młodych, starszych , źrebiąt hodowlanych. 

 Klacze starsze Klacze młode Źrebięta hodowlane 

Księga Główna Księga Wstępna Księga Główna Księga Wstępna 

2012 1192 184 151 17 889 

2013 1190 122 252 11 946 

2014 1132 78 274 14 844 

2015      

 



 

Pogłowie zarodowe ogierów starszych kryjących i ogierów młodych 

 Ogiery starsze  Ogiery młode 

2012 254 21 

2013 251 15 

2014 239 13 

2015 225  

 

Tabela nr 2. Zakład Treningowy klaczy  

 Zakłady Treningowe klaczy 

Książ Bogusławice Klikowa 

2012 47 - - 

2013 40 - - 

2014 47 9 - 

2015 28 2 15 

 

Ponadto od 2014 roku 26 klaczy rasy śląskiej zostało poddanych treningowi i próbie  

w Zakładzie Treningowym w Klikowej i Bogusławicach, gdzie w konkurencji z klaczami innych ras zajęły 

czołowe miejsca. 

  

 Obecnie w rozrodzie w Polsce czynnych jest 239 ogierów rasy śląskiej. Cała męska populacja 

bazuje na 7 rodach męskich, których ilość jest nierównomierna. Oprócz rodów bardzo licznych mamy 

także takie, które są w niebezpieczeństwie zaniku, co przy małej populacji ślązaków stwarza 

zagrożenie dla funkcjonowania tej rasy. 

 



 

Tabela nr 3. Ilość ogierów w poszczególnych rodach 

 
 

Najliczniej reprezentowany jest ród ogiera Edelman, a najmniej jest ogierów z rodu Roland oraz  

wywodzących się z pełnej krwi. 

 Po przeanalizowaniu rodowodów całej populacji hodowlanej koni śląskich, komisja widząc 

duże spokrewnienie w rodach męskich i liniach żeńskich podjęła w 2014 roku decyzję o sprowadzeniu 

ogiera rasy ciężki gorącokrwisty ze stada ogierów w Moritzburgu z nieistniejącego u nas rodu L. 

Odpowiada on naszym warunkom eksterieru i rodowodu,  aby uzyskać wpis do Księgi. Ogier krył na 

punkcie w Olszowej (woj. opolskie). Potomstwo ogiera Lord Udo będzie wpisane do naszej Księgi i 

mamy nadzieję, że kilka ogierków zakwalifikuje się do ZT w 2018 roku. Drugim ogierem, jaki trafił do 

SO Książ jest Eckermann z rodu Edelmann z odgałęzienia rodu Eidam. 

Uznanie tych ogierów w Polsce jest ważnym wydarzeniem. Dopuszczenie w przyszłości takich 

ogierów będzie bardzo rygorystycznie analizowane i nie stworzy to problemu w hodowli. 

Jednocześnie Komisja wystąpiła do instytutu zootechniki w sprawie uznania potomstwa żeńskiego po 

tych ogierach w programach ochronnych. Odpowiedź instytutu w tej sprawie jest do chwili obecnej 

nieznana. 

 

Członkowie komisji księgi oceniają konie na wszystkich wystawach hodowlanych oraz na Krajowym 

Czempionacie Młodzieży organizowanym tradycyjnie w Książu. Impreza ta cieszy się dużym 

zainteresowaniem hodowców.  

Komisja bierze aktywny udział w promocji tej wartościowej rasy. Konie rasy śląskiej doskonale 

sprawdzają się w zawodach zaprzęgowych w kraju i za granicą. Od lat zajmują czołowe miejsca w 

MPMK.W 2015r na pierwszych Mistrzostwach Świata Młodych Koni organizowanych na Węgrzech w 

kategorii koni 6-letnich mistrzem świata został Bartłomiej Kwiatek powożący ogierem Bazyli (hod. SO 

Książ, wł. Grzegorz Świątek), v-ce mistrzem Bartłomiej Kwiatek i  klacz Frezja (hod. SO Książ, wł. 

Grzegorz Świątek), pozostałe konie Imbred, Sonet i Lawenda ukończyły mistrzostwa na czołowych 

miejscach. 

Cieszy rosnąca świadomość hodowców, którzy z coraz większą rozwagą dobierają ogiery do swoich 

klaczy i współpracują z komisją w sprawie utrzymania zagrożonych rodów, co pozwala z optymizmem 

patrzeć w przyszłość tej pięknej rasy koni. 


