Zarząd Okręgowy PZŁ informuje, że w dniach 4-5 lipca 2017 r. odbędzie się kurs
„Szlachetnej sztuki wabienia”. Kurs obejmuje 8 godzin zajęć, podczas których kursant dowie
się na czym polega sztuka wabienia, jakich używać wabików, w jaki sposób wydobyć odpowiedni
dźwięk oraz jak zainteresować i sprowokować wabioną zwierzynę.
Program kursu:
04.07 - rozpoczęcie godz. 17.00 czas trwania około 3,5 - 4 godzin wykładów
- historia i rozwój wabiarstwa jako metody polowań
- rodzaje wabików, ich budowa oraz działanie
- wabienie jako metoda polowania (zagadnienia ogólne)
- wabienie ptaków (metody wabienia jarząbków , słonek , cietrzewi , bażantów, przepiórek,
kaczek , gęsi , łysek itp. )
- wabienie saren
05.07 - godz. 16.00 czas trwania około 3,5 – 4 godzin wykładów
- terenowe ćwiczenia z wabienia ptaków i saren
- wabienie dzików (metody wabienia dzików)
- wabienie danieli
- budowa i działanie wabików do wabienia jeleni byków
- technika wabienia jeleni byków i łosi byków
- Wabienie pozostałych gatunków - chronionych
Kurs daje praktyczne podstawy do wabienia w/w gatunków.

Kurs prowadzi Kol. Sławomir Pawlikowski
Właściciel biura polowań. Urodzony w 1970 roku w Rabce-Zdroju. Z wykształcenia fotograf.
Myśliwy-selekcjoner – od kilkunastu lat członek Polskiego Związku Łowieckiego. Ceniony w
Polsce i za granicą wabiarz zwierzyny, autor licznych specjalistycznych publikacji książkowych i
prasowych, znany myśliwym z występów w TV „Darz Bór” oraz występów w VIII edycji
programu „Mam talent” (TVN 2015r.) Felietonista „Gazety Łowieckiej”. W chwili obecnej w
Polskim Związku Łowieckim sprawuje funkcję Prezesa Klubu Wabiarzy Zwierzyny PZŁ -Sekcji
Wabienia Drapieżników.
Od najmłodszych lat pasjonat łowiectwa i propagowania kultury łowieckiej. Członek Klubu
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Oddziału Tarnowskiego. W swojej rodzinie jest już co
najmniej szóstym pokoleniem polującym. Prowadzi pokazy i kursy wabienia zwierzyny, oraz
poluje przy użyciu tej wspaniałej-szlachetnej metody polowań. Posiada również uprawnienia do
wyceny medalowej trofeów zwierząt łownych CIC na szczeblu krajowym oraz uprawnienia do
oceny prawidłowości odstrzału i określania wieku zwierzyny. Łowiectwo to jego pasja, której
poświęca cały swój czas. Oprócz organizacji polowań, zajmuję się organizowaniem imprez
promujących kulturę i sztukę łowiecką oraz spotkań integracyjnych na poziomie krajowym i
międzynarodowym.
W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie myśliwych oraz sympatyków wabienia
zwierzyny, w ofercie firmy znalazły się szkolenia oraz pokazy wabienia zwierzyny prowadzone
dla Kół Łowieckich oraz myśliwych indywidualnych. Szeroka oferta w tym zakresie to szkolenia i
pokazy wabienia obejmujące wabienie zwierzyny łownej (jeleniowate, drapieżniki i ptaki łowne),
jak i wabienie gatunków chronionych. Oferta szkoleń z wabienia skierowana jest nie tylko do
myśliwych, ale także do fotografów przyrody, chcących w prosty sposób uwiecznić na
fotografiach rzadkie i trudne do sfotografowania w inny sposób, chronione gatunki ssaków i
ptaków. Firma zajmuje się również sprzedażą wabików najlepszych światowych firm dostępnych
w internetowym sklepie Pawlikowski Hunting-Travel.
Koszt uczestnictwa w kursie to 100 zł płatny przelewem na konto ZO PZŁ w Zielonej Górze:
70 1090 1535 0000 0000 5301 9163

Zgłoszenia na kurs przyjmuje ZO PZŁ w Zielonej Górze pod numerem 68 32 72 370 lub drogą
mailową zo.zielonagora@pzlow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca br.
PS. W czasie kursu będzie możliwość zakupu wabików

