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Agusiowe 
Różowy domek z kwitnącymi na filetowo pelargoniami, w doniczkach zawieszonych przy
wejściu, stoi na końcu zabudowań w Trzebani. Wokół częściowo drewniane, a w części
metalowe opłotowanie. Po jednej stronie domu stajnia, po drugiej hala. Z tyłu wzgórze
morenowe porośnięte drzewami. W bramie witają dwa psy, trzy inne wylegują się w po-
bliżu wejścia do domu. Na padoku w słońcu wygrzewa się Kluska - świnia wietnamska,
obok Gamoń i Kometa - kucyki.

Jest słoneczny, ciepły poranek,
słońce przygrzewa, siadamy przy
drewnianym stole, na drewnia-
nych ławach, na kolana wspina
się kot, drugi wchodzi na stół i
mości się obok notatnika.

Takie sielankowe, spokojne
życie, w zgodzie z naturą, toczy
się tuż obok, w ośrodku konnym
nazwanym "Agusiowe konie" od
imienia właścicielki - Agnieszki
Krzystyniak i jej ukochanych zwie-
rząt. 

- Taką pasję miałam od za-

wsze, nikt nie wie skąd, być może

odziedziczyłam ją po pradziadku,

który był ułanem. Nie umiałam

jeszcze dobrze chodzić, a już

ciągnęło mnie do koni - opowiada
Agnieszka Krzystyniak. - Robi-

łam więc wszystko, aby być jak

najbliżej nich.

Po zdaniu matury rozpoczęła
studia na wydziale Akademii Wy-
chowania Fizycznego, wybrała
specjalizację gimnastyka korek-
cyjna, potem kursy z zakresu hi-
poterapii, instruktora rekreacji,
uprawnienia opiekuna dzieci. W
chwilach wolnych udzielała się
jako wolontariuszka w stadninie
koni w Jeziorkach. Wtedy właśnie
pojawiła się myśl, aby robić coś na
swój rachunek.

- Bardzo pomogli rodzice. Tata

marzył o domku na wsi. Kupił pole

w Trzebani, potem dokupił jeszcze

łąkę. W sumie dwa hektary ziemi.

Na tej ziemi zbudowaliśmy dom.

Nie był jeszcze wykończony, a ja

już nie mogłam się doczekać i w

nim zamieszkałam. 

To było dziewięć lat temu.
Potem zaczęła się ciężka praca.

- Na gliniany teren nawoziliśmy

tony żwiru, pomagali rodzice,

dziadkowie, przyjaciele. Robiliśmy

drewniane płoty. Teraz wymie-

niamy je na metalowe. Tata sam

wybudował stajnię dla koni.

Kiedy wszystko było już przy-
gotowane kupili konia. Pierwszy
był Gamoń - konik polski. Miał
wtedy półtora roku. Dziś jest ulu-
bieńcem najmłodszych. Na Ga-

Aluta.
Oprócz siedemnastu koni pani

Agnieszki jest jeszcze siedem hote-
lowych, w sumie 24 konie. Codzien-
nie trzeba je nakarmić, zrobić
porządek w boksach, wyprowadzić
na padoki, uporządkować obejście.

Pracy w ośrodku jeździeckim
"Agusiowe konie" nie brakuje. A do
pomocy przyjeżdżają dzieci i mło-

moniu kłusem jeździ nawet 3,5 -
letnia dziewczynka. Gamoń pra-
cuje też w hipoterapii z dziećmi
niepełnosprawnymi.

Z czasem koni przybywało.
Wspólnymi siłami wykupiono 20 -
letnią Lukrecję, w tym samym
wieku jest też Tercja i o rok młod-
szy Dolar, w młodszym gronie
znajdują się: Triada, Tequila,
Gamoń, Cynamon, Horsa, Bony,
Poli, Wena, Aluta, Kometa, Celta,
Zodolia, Robin, najmłodsze są:
dwuletni Łajdak i roczny Tristan, a
jeszcze w te wakacje na świat ma
przyjść źrebak, którego matką jest

dzież z pasją. Nie leżą tu na słońcu,
nie spędzają czasu przed kompute-
rem czy telewizorem, ale pomagają -
czyszczą konie, grabią teren, wyno-
szą śmieci. Każdy ma coś do zrobie-
nia i każdy robi to z przyjemnością, bo
nagrodą jest kontakt z ukochanymi
zwierzętami i przyjaźń - taka między-
ludzka i taka między człowiekiem a
koniem.

- W okresie wakacyjnym jazdy

konne zaczynamy już od godziny

10.00. Zdarza się, że trwają do 20.00.

W czasie roku szkolnego jazdy rozpo-

czynamy po południu, a najwięcej

chętnych przychodzi w weekendy.
Kluska

Jaś, Ola i Viktoria


