
I WARSZTATY ŁOWIECKIE DLA KOBIET 

„DIANA PO POLOWANIU” 
 

TERMIN: 27.02.-01.03.2015r. 

MIEJSCE: Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny STRZELNICA w Kochcicach  

NOCLEG: OSR STRZELNICA w Kochcicach www.osr-strzelnica.pl 

                    Hotel Zamek Lubliniec http://www.zameklubliniec.pl/ 

 

 
HARMONOGRAM: 

 

PIĄTEK (27 LUTEGO): 

 
        do 12:00    Przyjazd i zakwaterowanie  

13:00 - 14:00    Obiad 

14:00 - 14:30    Otwarcie warsztatów  

14:30 – 18:30   Warsztaty wabienia jeleni oraz drapieżników 

                          Uczestniczki zostaną podzielone na dwie grupy, które wymiennie będą uczestniczyły 

w warsztatach wabienia jeleni, a następnie drapieżników. Prowadzący pomogą 

w wyborze wabika oraz przekażą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat szlachetnej 

sztuki wabienia. Każda z uczestniczek spróbuje swoich sił w wabieniu. 

18:45 - 20:15    Projekcja filmu „Testament Łowiecki” autorstwa Kol. Pawła Kowalskiego 

                          Wzruszający film opowiadany przez doświadczonego myśliwego.  

20:30 -              Biesiada myśliwska  

                          Podczas biesiady odbędzie się  koncert Centralnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej 

Mieczysława Leśniczaka, połączony ze wspólnym śpiewem uczestniczek  pod 

przewodnictwem solisty Sławomira Krama. 

 
SOBOTA (28 LUTEGO): 

 
08:00 - 08:30    Śniadanie 

08:30 - 13:00    Warsztaty kulinarne  

                          Warsztaty poprowadzi Kol. Krzysztof Lechowski - znawca kuchni myśliwskiej, 

założyciel firmy Provincja, twórca i organizator programu „Oswajamy dziczyznę” 

promującego zastosowanie dziczyzny i innych darów lasu we współczesnej kuchni. 

Podczas warsztatów odbędzie się między innymi pokaz rozbioru tuszy, prezentacja 

oraz degustacją win stosowanych w kuchni myśliwskiej, a także kilka słów o 

przyprawach i ziołach stosowanych do dziczyzny. Każda Diana będzie brała czynny 

udział w warsztatach, przygotowane dania będą degustowane przez uczestników. 



13:00 - 14:00   Obiad 

14:30 – 17:30    Zawody strzeleckie lub wykłady tematyczne 

Koleżanki, które zadeklarowały udział w zawodach strzeleckich, będą strzelały 

skrócony wielobój myśliwski na konkurencjach skeet, trap oraz przeloty.  

Diany które nie będą  brały udziału w zawodach  zapraszamy na wykłady z zakresu: 

• konserwacja broni  

• elaboracja amunicji myśliwskiej  

18:00 - 19:30    Omówienie strategii Klubu Dian PZŁ 

20:00 -              Kolacja. 

 

NIEDZIELA (01 MARCA): 

 

08:00 - 09:00    Śniadanie 

09:00 – 11:00   Warsztaty z zakresu kynologii łowieckiej  

Prowadzący warsztaty omówi na co zwrócić uwagę przy wyborze szczenięcia z miotu. 

Szczegółowo przekaże od czego zacząć naukę? Jakie metody zastosować? Teoretyczna 

wiedza zostanie uzupełniona  praktycznym pokazem pracy ze szczeniakiem przez 

zabawę.  

11:00 - 12:30    Pokaz sokolniczy 

                          Podczas praktycznego pokazu prowadzący opowie między innymi jak zostać 

sokolnikiem? Jakie ptaki są wykorzystywane w sokolnictwie? A także od czego 

rozpocząć pracę z ptakiem łowczym oraz z jakimi problemami można się spotkać? 

12:30 -              Odjazd uczestników. 

 


