
Historia Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach 

W latach 60 i 70 Zrzeszenie Studentów Polskich organizowało na terenie całego kraju 
„Wczasy w Siodle”. 
Studenci Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Akademii Sztuk Pięknych oraz 
Akademii Medycznej trafili do Stada Ogierów w Koźlu. Tam powołano Akademicki Klub 
Jeździecki. W momencie gdy studentom uniemożliwiono tam jazdy konnej, zaczęli szukać 
nowych miejsc na doskonalenie swoich umiejętności a tym samym założenie własnych 
Ośrodków. 
W Zbrosławicach były niezagospodarowane tereny należące do zakonu boromeuszek. 

Ówczesny prezes międzyuczelnianego Akademickiego Klubu Jeździeckiego Wojciech Ginko 
udał się na rozmowy do zakonu sióstr Boromeuszek i przedstawił im swoją wizję przyszłego 
Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach. Zgodę na wydzierżawienie ziemi i zabudowań 
siostry uzależniły od decyzji biskupa opolskiego. Biskup opolski wydał zgodę na dzierżawę 
bo uznał że zostanie ona wykorzystana w dobrym celu. 

4 marca 1973 roku do Zbrosławic przyjechały pierwsze konie, które zapoczątkowały historię 
Ośrodka. 
Dzięki pracowitości i pomysłowości licznej rzeszy miłośników koni ośrodek zaczął się 
rozwijać. Wyremontowano stary młyn, wybudowano fińskie domki, nowoczesne przestronne 
stajnie oraz trzy kryte ujeżdżalnie. Z biegiem czasu Ośrodek Jeździecki został przekształcony 
w Zakład Treningowy Koni. 

W latach 80-tych intensywnie rozwinął się tu sport jeździecki; zarówno w dyscyplinie 
skoków jak i ujeżdżenia. Kilku wychowanków klubu uzyskało tytuły Mistrzów i wice-
Mistrzów Polski. 

Obecnie na terenie Ośrodka prowadzona jest działalność sportowa i rekreacyjna. 
Istnieje tu Klub Jeździecki Zbrosławice, którego członkowie reprezentują barwy klubowe na 
zawodach rangi regionalnej, ogólnopolskiej i mistrzostwach Polski. 

W latach 90 intensywnie rozwinęła się tu rekreacja konna. 

Na terenie Ośrodka zaczęto organizować: 

 obozy jeździeckie dla dzieci i młodzieży 
 wycieczki szkolne jedno i wielodniowe 
  szkółki jeździeckie dla początkujących i zaawansowanych 

Ponadto działa tu Ognisko TKKF „Centaur”, które szkoli przyszłych instruktorów rekreacji za 
specjalnością jazda konna. 
Zbrosławice leżą 35 kilometrów od Katowic. Jest to mała miejscowość tym różniąca się od 
innych, że jest to podobno najczystsze powietrze na Śląsku, co  

 


