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F A U S T  H O R S E 

 
Kantar parciany z serii 

Happy-Go-Lucky firmy HorZe  

w serduszka + uwiąz w identyczny wzór.  

Dostępny kolor: czekoladowy  

w zielone serduszka  

Dostępny rozmiar: shetland, cob 

 

Kup teraz! 39zł >>>  

Rewelacyjny komplet z  kolekcji Happy-Go-Lucky firmy Horze. 

 

W skład kompletu wchodzi:  
*Ciepła wełniana czapka z pomponikiem w kolorze ciemny fiolet, od we-

wnątrz mięciutki polar. Rozmiar uniwersalny. 

*Ciepłe zimowe rękawiczki wełniane z miękką polarową podszewką. Trzypal-

czaste, wzmocnione dodatkowo na dłoniach w celu lepszego chwytu w trakcie 

jazdy. Rękawiczki w kolorze ciemny fiolet, rozmiar uniwersalny. 

*Ciepły wełniany szalik, od wewnątrz podszyty miękkim polarem.Szalik w ko-

lorze ciemny fiolet.  

 

Przy zakupie kompletu zaoszczędzasz 20,00zł !!! Kup teraz! 133zł >>> 

 

Możliwość zakupu bez kompletu: 

 

*Szalik 71,00zł 

*Czapka 36,00zł 

*Rękawiczki 46,00zł 

 
*W razie zakupu pojedynczego produktu proszę  

o wcześniejszy kontakt z naszym sklepem.  

http://www.fausthorse.pl/product_info.php?products_id=808
http://www.fausthorse.pl/product_info.php?cPath=56&products_id=806


  

W Y D A R Z E N I A W Y Ś C I G I 

W dniach 14-16 listopada 2008 odby-
ła się IV międzynarodowa konferen-
cja European Association for Hor-
se Assisted Education (EAHAE*): 
Poszerzając horyzonty – Konie w 
szkoleniach ludzi. 
 
Konferencja została zorganizowana w 
Warca – Farma Sielanka, po raz 
pierwszy na terenie Europy Środkowo
-Wschodniej, a Polska miała zaszczyt 
gościć ponad 70 osób z 17 krajów 
(m.in. z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, 
Węgier, Czech, Anglii, Irlandii, Arabii 
Saudyjskiej, USA i Brazylii), reprezen-
tujących 5 kontynentów. Uczestnicy 
konferencji spotkali się w celu przed-
stawienia światowych trendów w 
szkoleniach ludzi, nawiązania współ-
pracy oraz wymiany doświadczeń. 
 
Organizatorem tego wydarzenia były 
Agata Wiatrowska i Katarzyna 
Lubbe-Kwaśniak z firmy Spirit of 

Leadership, pioniera we wprowadza-
niu na rynek polski szkoleń dla kadr 
zarządzających, wykorzystujących 
pracę człowieka z końmi. 
 
W czasie konferencji odbyło się wiele 
prelekcji uczestników – od prezentacji 
dotyczących sprzedaży i marketingu 
szkoleń z końmi po prezentacje doty-
czące ciekawego wykorzystania pracy 
z końmi. Wszyscy uczestnicy mieli 
możliwość wzięcia udziału ćwicze-
niach z końmi. 
 
Więcej informacji o konferencji, zdję-
cia oraz wrażenia uczestników można 
znaleźć na stronie: www.eahae.org.  
 
EAHAE zrzesza organizacje i firmy 
zajmujące się rozwojem ludzi zarów-
no w ich profesjonalnym, jak i osobi-
stym życiu, wykorzystujące konie ja-
ko katalizator zmian. 

Marek Grzybowski  

Jak zawsze o tej porze roku najbar-
dziej gorącym tematem wyścigowym 
są zmiany kadrowe w stajniach. 
Oczywiście głównie chodzi o czworo-
nożnych przedstawicieli, choć te per-
sonalne też pewnie wzbudzają nie 
mniej emocji. Pojawienie się na torze 
młodzieży wiąże się ściśle ze spotę-
gowaniem ciekawości i przeróżnych 
komentarzy. W związku z tym chcemy 

w skrócie przedstawić naszym czytel-
nikom pierwsze młode, które za-
mieszkały w naszej stajni, przekazać 
informację o „odejściach” oraz dać 
wstępny zarys listy koni starszych, 
które pozostaną z nami na przyszły 
rok.  
 
Już w pierwszych dniach listopada 
dołączyły do naszej kadry trzy ogierki 

zakupione w Anglii 
przez nowego właści-
ciela, P. Myszkow-
skiego. Konie nie ma-
ją jeszcze imion. Wła-
ściciel nie wymyślił też 
jeszcze nazwy stajni 
ani barw, więc z ko-
nieczności użyjemy 
„znaczników” NN. 
Pierwszy NN: (Central 
Park – Crimson Star / 
po Soviet Star), drugi 
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NN (Central Park – Crimson Star / po Soviet Star)  

Foto: Nova 

http://www.eahae.org/



