
 

Sportowcy z Wałbrzycha światową czołówką w powożeniu

Drużynowe vice mistrzostwo świata w powożeniu zaprzęgami 

jednokonnymi w Austrii, srebrny medal mistrzostw świata młodych, 

pięcioletnich koni oraz brązowy medal mist

siedmioletnich koni na Węgrzech to ostatnie sukcesy Bartłomieja Kwiatka z 

Wałbrzycha. Multimedalista trenujący w Stadzie Ogierów Książ w ciągu 

ostatnich dziesięciu lat zdobył dwadzieścia

polski.  

Ostatnie zawody okazały się serią
na Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi (Piber)
Kwiatek wraz z drużyną sięgnął po srebrny medal wśród 22 st
Indywidualnie zajął 6 miejsce na 80

 

Na Węgrzech, gdzie na Mistrzostwach Świata Młodych Koni zaprezentował dwa 
latków oraz w kat. 7-latków 
odpowiednio srebrny i brązowy medal. To ogromny prestiż i wyróżnienie dla samego 
zawodnika ale i znakomitej hodowli śląskich koni z SO Książ.

Trzy medale Mistrzostw Świata w jednym sezonie 

** 

Bartłomiej Kwiatek pochodzi z Poznani
się do Wałbrzycha. Na co dzień trenuje i pracuje w Stadzie Ogierów Książ. Startując w 
barwach Sudeckiego Ludowego Klubu Sportowego Książ. 

Karierę jeździecką rozpoczął w roku 1999 startując jako zawodnik
Gajewniki. Swoją profesję jeździecką w zakresie powożenia zaprzęgami jednokonnymi 
zawdzięcza szeroko zakrojonym zdolnościom oraz tradycjom rodzinnym. Jego ojciec 
Arkadiusz Kwiatek również był powożącym i trenerem koni. Swoje doświ
przekazał synowi -Bartkowi. Bartłomiej Kwiatek jest już dziś uznanym zawodnikiem tej 
dyscypliny.  

 

Sportowcy z Wałbrzycha światową czołówką w powożeniu

 

Drużynowe vice mistrzostwo świata w powożeniu zaprzęgami 

jednokonnymi w Austrii, srebrny medal mistrzostw świata młodych, 

nich koni oraz brązowy medal mistrzostw świata młodych, 

siedmioletnich koni na Węgrzech to ostatnie sukcesy Bartłomieja Kwiatka z 

Wałbrzycha. Multimedalista trenujący w Stadzie Ogierów Książ w ciągu 

ostatnich dziesięciu lat zdobył dwadzieścia dwa medale mistrzostw świata i 

 

okazały się serią sukcesów w wykonaniu sportowca z Wałbrzycha. W Austrii
na Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi (Piber)
Kwiatek wraz z drużyną sięgnął po srebrny medal wśród 22 startujących drużyn. 
Indywidualnie zajął 6 miejsce na 80-ciu zawodników! 

, gdzie na Mistrzostwach Świata Młodych Koni zaprezentował dwa 
latków – w stawce 100 zakwalifikowanych koni na świecie, zdobył 

ebrny i brązowy medal. To ogromny prestiż i wyróżnienie dla samego 
zawodnika ale i znakomitej hodowli śląskich koni z SO Książ. 

Trzy medale Mistrzostw Świata w jednym sezonie – to rekordowy wynik na skalę światową. 

Bartłomiej Kwiatek pochodzi z Poznania. Dokładnie 10 lat temu - w 2006 roku przeprowadził 
się do Wałbrzycha. Na co dzień trenuje i pracuje w Stadzie Ogierów Książ. Startując w 
barwach Sudeckiego Ludowego Klubu Sportowego Książ.  

Karierę jeździecką rozpoczął w roku 1999 startując jako zawodnik Stowarzyszenia Agro
Gajewniki. Swoją profesję jeździecką w zakresie powożenia zaprzęgami jednokonnymi 
zawdzięcza szeroko zakrojonym zdolnościom oraz tradycjom rodzinnym. Jego ojciec 
Arkadiusz Kwiatek również był powożącym i trenerem koni. Swoje doświ

Bartkowi. Bartłomiej Kwiatek jest już dziś uznanym zawodnikiem tej 

 

Sportowcy z Wałbrzycha światową czołówką w powożeniu 

Drużynowe vice mistrzostwo świata w powożeniu zaprzęgami 

jednokonnymi w Austrii, srebrny medal mistrzostw świata młodych, 

rzostw świata młodych, 

siedmioletnich koni na Węgrzech to ostatnie sukcesy Bartłomieja Kwiatka z 

Wałbrzycha. Multimedalista trenujący w Stadzie Ogierów Książ w ciągu 

strzostw świata i 

sukcesów w wykonaniu sportowca z Wałbrzycha. W Austrii 
na Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi (Piber)– Bartłomiej 

artujących drużyn. 

, gdzie na Mistrzostwach Świata Młodych Koni zaprezentował dwa – w kat. 5-
w stawce 100 zakwalifikowanych koni na świecie, zdobył 

ebrny i brązowy medal. To ogromny prestiż i wyróżnienie dla samego 

to rekordowy wynik na skalę światową.  

w 2006 roku przeprowadził 
się do Wałbrzycha. Na co dzień trenuje i pracuje w Stadzie Ogierów Książ. Startując w 

Stowarzyszenia Agro-Aves 
Gajewniki. Swoją profesję jeździecką w zakresie powożenia zaprzęgami jednokonnymi 
zawdzięcza szeroko zakrojonym zdolnościom oraz tradycjom rodzinnym. Jego ojciec 
Arkadiusz Kwiatek również był powożącym i trenerem koni. Swoje doświadczenie i wiedzę 

Bartkowi. Bartłomiej Kwiatek jest już dziś uznanym zawodnikiem tej 



 

Bartek startuje tylko końmi wyhodowanymi w Polsce 
polską, a największa hodowla na świecie znajduj
Książa, razem z zawodnikiem były już w wielu miejscach w Polsce i na świecie 
w Kołobrzegu, na Bulwarze Wiślanym w Krakowie, na Litwie, Węgrzech, w
Czechach, Austrii, Francji czy nawet odległ

Przez ostatnie 10-lat sportowej kariery w SO Książ, Bartłomiej Kwiatek zdobył 22 medale. Jest 
multimedalistą Mistrzostw Świata i Polski. A do jego najważniejszych sukcesów należą:

 

• 2016 – Drużynowy Vice Mistrz Świata w Powożeniu
(AUT) 2016  

• 2016 – srebrny medal Mistrzostw Świata Młodych Koni (Mezohegyes, HUN) z klaczą 
Rebelia – kat. Koni 5-letnich

• 2016 – brązowy medal Mistrzostw Świata Młodych Koni (Mezohegyes HUN) z 
ogierem Bazyli – kat. Koni 7

• 2015 – złoty medal Mistrzostw Świata Młodych Koni (Mezohegyes 
Bazyli w kat. Koni 6-letnich

• 2015 – srebrny medal Mistrzostw Świata Młodych Koni (Mezohegyes HUN) z klaczą 
Frezja w kat. Koni 6-letnich

• 2015 – Vice Mistrz Polski w Powożeniu
• 2015 Złoty Medal Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi, 

Cavaliada Tour 
• 2014 Złoty Medal Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi, 

Cavaliada Tour 
• 2013- Brązowy Medal Halowy Puchar Polski w Powożeniu 

Cavaliada Tour 
• 2013- zwycięzca konkursu Dressage Master na najlepszy wynik w konkursie 

ujeżdżenia podczas zawodów międzynarodowych w sezonie 2013
• 2013- rozpoczęcie udanych startów w kat. zaprzęgów parokonnych i zagranie się na 

Mistrzostwa Świata w Zaprzęgach Parokonnych Topolcianky, Słowacja
• 2012 IV miejsce Mistrzostwa Świata
• 2010 Indywidualny Vice Mistrz Świata
• 2010- zwycięzca Arctic Equestrian Games, Norwegia
• 2007, 2008, 2009, 2010, 

Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI
• 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi
• 2006, 2007, 2008, 200

Polskiego Związku Jeździeckiego
• 2006 – Złoty Medal Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi, 

Janczewo 
•  

Bartek startuje tylko końmi wyhodowanymi w Polsce – rasy śląskiej, która jest rodzimą rasą 
polską, a największa hodowla na świecie znajduje się w Stadzie Ogierów w Książu. Konie z 
Książa, razem z zawodnikiem były już w wielu miejscach w Polsce i na świecie 
w Kołobrzegu, na Bulwarze Wiślanym w Krakowie, na Litwie, Węgrzech, w
Czechach, Austrii, Francji czy nawet odległej o 3 tys. km Portugalii.  

lat sportowej kariery w SO Książ, Bartłomiej Kwiatek zdobył 22 medale. Jest 
multimedalistą Mistrzostw Świata i Polski. A do jego najważniejszych sukcesów należą:

Drużynowy Vice Mistrz Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi Piber 

srebrny medal Mistrzostw Świata Młodych Koni (Mezohegyes, HUN) z klaczą 
letnich 

brązowy medal Mistrzostw Świata Młodych Koni (Mezohegyes HUN) z 
kat. Koni 7-letnich 

złoty medal Mistrzostw Świata Młodych Koni (Mezohegyes 
letnich 

srebrny medal Mistrzostw Świata Młodych Koni (Mezohegyes HUN) z klaczą 
letnich 

Vice Mistrz Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 
2015 Złoty Medal Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi, 

2014 Złoty Medal Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi, 

Brązowy Medal Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 

zwycięzca konkursu Dressage Master na najlepszy wynik w konkursie 
ujeżdżenia podczas zawodów międzynarodowych w sezonie 2013 

rozpoczęcie udanych startów w kat. zaprzęgów parokonnych i zagranie się na 
ostwa Świata w Zaprzęgach Parokonnych Topolcianky, Słowacja

2012 IV miejsce Mistrzostwa Świata- Lezirias, Portugalia 
2010 Indywidualny Vice Mistrz Świata- Pratoni del Vivaro, Włochy 

zwycięzca Arctic Equestrian Games, Norwegia 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013- zwycięzca Rankingu Światowego 
Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI- absolutny światowy rekord!
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015- zwycięzca Rankingu 
Polskiego Związku Jeździeckiego 

Złoty Medal Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi, 

 

rasy śląskiej, która jest rodzimą rasą 
e się w Stadzie Ogierów w Książu. Konie z 

Książa, razem z zawodnikiem były już w wielu miejscach w Polsce i na świecie – nad morzem 
w Kołobrzegu, na Bulwarze Wiślanym w Krakowie, na Litwie, Węgrzech, w Niemczech, 

lat sportowej kariery w SO Książ, Bartłomiej Kwiatek zdobył 22 medale. Jest 
multimedalistą Mistrzostw Świata i Polski. A do jego najważniejszych sukcesów należą: 

Zaprzęgami Jednokonnymi Piber 

srebrny medal Mistrzostw Świata Młodych Koni (Mezohegyes, HUN) z klaczą 

brązowy medal Mistrzostw Świata Młodych Koni (Mezohegyes HUN) z 

złoty medal Mistrzostw Świata Młodych Koni (Mezohegyes – HUN) z ogierem 

srebrny medal Mistrzostw Świata Młodych Koni (Mezohegyes HUN) z klaczą 

 
2015 Złoty Medal Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi, 

2014 Złoty Medal Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi, 

Zaprzęgami Parokonnymi 

zwycięzca konkursu Dressage Master na najlepszy wynik w konkursie 
 

rozpoczęcie udanych startów w kat. zaprzęgów parokonnych i zagranie się na 
ostwa Świata w Zaprzęgach Parokonnych Topolcianky, Słowacja 

 

zwycięzca Rankingu Światowego 
absolutny światowy rekord! 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016- Mistrz Polski 

zwycięzca Rankingu 

Złoty Medal Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi, 



 

• 2009, 2011- zwycięzca prestiżowego pucharu Golden Wheel Cup
międzynarodowych 

• 2008, 2011- zwycięzca zawodów najwyższej rangi CAIO (równoczesny start dwoma 
końmi w tym samym miejscu, w różnej klasyfikacji) Kisber Aszar
rozgrywanych na świecie

• Wielokrotnie zwyciężał na Zawodach Krajowych, Zawodach Międzynarod
CAI 2* i CAI 3* oraz Mistrzostwach Polski Młodych Koni

Listę sukcesów można wymieniać jeszcze długo, a wynik 22 medali w 10 lat mówi sam za siebie. 

Oczywiście we wszystkich sukcesach współudział mają konie 

możliwe. Na przestrzeni lat najbardziej utytułowane to: Eliot, Lokan, Niger, Sonet, Bazyli, Frezja czy 

Rebelia. Na co dzień w treningu jest ich od 8 do 10. 

 

 

Oczywiście nieodłącznym elementem sukcesów są także luzacy 

balansując bryczką i dopilnowując najmniejszy nawet element zaprzęgu i konia. Najwięcej medali z 

Bartkiem zdobył Daniel Kłosowski, który pochodzi z Olsztyna, a do Książa sprowadziła go miłość do 

polskich koni zaprzęgowych.  

Kwiatek nie powiedział jeszcze ostatnie

powożenie zaprzęgami jednokonnymi. Rozpoczął już jednak starty parą i czwórką i jak sam mówi 

docelowo właśnie w królewskiej 

zwycięzca prestiżowego pucharu Golden Wheel Cup- cyklu zawodów 

zwycięzca zawodów najwyższej rangi CAIO (równoczesny start dwoma 
końmi w tym samym miejscu, w różnej klasyfikacji) Kisber Aszar- dotąd dwukrotnie 
rozgrywanych na świecie 
Wielokrotnie zwyciężał na Zawodach Krajowych, Zawodach Międzynarod
CAI 2* i CAI 3* oraz Mistrzostwach Polski Młodych Koni 

Listę sukcesów można wymieniać jeszcze długo, a wynik 22 medali w 10 lat mówi sam za siebie. 

Oczywiście we wszystkich sukcesach współudział mają konie – bez których treningi nie byłyby 

iwe. Na przestrzeni lat najbardziej utytułowane to: Eliot, Lokan, Niger, Sonet, Bazyli, Frezja czy 

Rebelia. Na co dzień w treningu jest ich od 8 do 10.  

Oczywiście nieodłącznym elementem sukcesów są także luzacy – którzy uczestniczą w konkursach, 

jąc bryczką i dopilnowując najmniejszy nawet element zaprzęgu i konia. Najwięcej medali z 

Bartkiem zdobył Daniel Kłosowski, który pochodzi z Olsztyna, a do Książa sprowadziła go miłość do 

Kwiatek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa – na dzisiaj jest mocnym trzonem jeśli chodzi o 

powożenie zaprzęgami jednokonnymi. Rozpoczął już jednak starty parą i czwórką i jak sam mówi 

docelowo właśnie w królewskiej – czterokonnej kategorii chce być najlepszy na świecie.

 

cyklu zawodów 

zwycięzca zawodów najwyższej rangi CAIO (równoczesny start dwoma 
dotąd dwukrotnie 

Wielokrotnie zwyciężał na Zawodach Krajowych, Zawodach Międzynarodowych rangi 

Listę sukcesów można wymieniać jeszcze długo, a wynik 22 medali w 10 lat mówi sam za siebie. 

bez których treningi nie byłyby 

iwe. Na przestrzeni lat najbardziej utytułowane to: Eliot, Lokan, Niger, Sonet, Bazyli, Frezja czy 

którzy uczestniczą w konkursach, 

jąc bryczką i dopilnowując najmniejszy nawet element zaprzęgu i konia. Najwięcej medali z 

Bartkiem zdobył Daniel Kłosowski, który pochodzi z Olsztyna, a do Książa sprowadziła go miłość do 

na dzisiaj jest mocnym trzonem jeśli chodzi o 

powożenie zaprzęgami jednokonnymi. Rozpoczął już jednak starty parą i czwórką i jak sam mówi – 

czterokonnej kategorii chce być najlepszy na świecie. 


