ECHO PUSZCZY KURPIOWSKIEJ
Uchwałą Ostrołęckiej Okręgowej Rady Łowieckiej z 28.06.1989 r. połączone zostały dwie komisje Propagandy Łowiectwa oraz Tradycji i Obyczajów Łowieckich w jedną komisję Propagandy, Etyki, Tradycji i
Zwyczajów Łowieckich. Przewodniczącym został Kazimierz Jakacki, a członkami: Krzysztof Mielnikiewicz,
Wiesław Siennicki, Kazimierz Banaszek i Leszek Adamczewski. Na jednym z zebrań komisji, na początku
1991 r., K. Mielnikiewicz poddał propozycję wydawania biuletynu - kwartalnika przyrodniczo - łowieckiego,
pt. „Echo Puszczy Kurpiowskiej” .
Inicjatywę z zadowoleniem przyjął S.ylwester Domek, który włączył się w prace redakcyjne. Od początku
powołania pisma ciężar jego redagowania spoczął na K. Mielnikiewiczu, a oprawa graficzna na Wiesławie
Siennickim z Warszawy. Początki były trudne, gazeta klejona była z pasków tekstu pisanego na zwykłej maszynie czcionkowej nienajlepszej jakości. Wklejane były oddzielnie tytuły, zdjęcia i ozdobniki. Zadanie to
spoczywało na kol. W. Siennickim, który przyjeżdżał do Ostrowi Mazowieckiej i od rana do wieczora wspólnie z K. Mielnikiewiczem „lepił” gazetę.
Druk zlecano Jednostce Wojskowej w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej, dowódcą której był Zbigniew
Stawinoga - prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Ostrołęce. Kwartalnik przygotowywany był do druku fotoskładem i drukowany na maszynach offsetowych. Nakład wynosił 650 szt., z czego do kół „zamiejscowych”
kierowano po 4 egzemplarze, pozostałe wysyłano do kół macierzystych. Cena obejmowała jedynie koszty
przygotowania i druku czasopisma. Tak naprawdę należność nie była egzekwowana rygorystycznie i wiele
kół, głównie zamiejscowych, nie regulowało należności. Kwartalnik w 70% finansowany był przez zarząd.
Po 14 latach „Echo Puszczy Kurpiowskiej” przestało się ukazywać. Ostatni 31. numer wydany został zimą
2005 r. Przyczyna zawieszenia wydawania kwartalnika nie tkwiła w kosztach, ale niestety, w braku aktywności kół i niechęci dzielenia się przez ich zarządy swymi osiągnięciami i sukcesami. W uchwale ostatniego
zjazdu okręgowego zabrakło zapisu o kontynuowaniu wydawania „Echa…”, dzięki któremu mamy dziś
dokładną kronikę 14 lat funkcjonowania ostrołęckiego łowiectwa i zarys historii okręgu ostrołęckiego od
1976 r. zamieszczony w numerze specjalnym, wydanym z okazji osiemdziesięciolecia PZŁ. Mam nadzieję, że
znajdzie się w przyszłości działacz łowiecki, który wskrzesi pismo.
„Echo…” przechodziło stopniowe transformację, począwszy od składów redakcyjnych, po szatę graficzną.
Od „siermiężnych” pierwszych numerów czasopisma przeszliśmy przy numerze 19. na kolorowe okładki
i lepszy papier, od numeru 25. okładka jest kolorowa dwustronnie, a w numerach 27 i 28 zamieściliśmy
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kolorową wkładkę wewnętrzną. Pismo drukowane było w JW. w Komorowie, w Firmie PHU „Poligraf ” w
Ostrowi Mazowieckiej, a ostatnie numery w Zakładzie Pracy Chronionej „Gnatowski” w Ostrołęce.
„O Echu…” dwukrotnie pozytywnie wypowiadał się „Łowiec Polski”. Cytaty dotyczące historii i teraźniejszości kurpiowskiego łowiectwa, zamieścił kilkakrotne w swych książkach znany pisarz łowiecki Edward
Szałapak, który z czasopismem i redakcją nawiązał koleżeńskie stosunki. W „Echu…” pisali znani działacze
łowieccy i naukowcy. Wymienię niektórych z nich: prof. dr. hab. Władysława Dynaka - autorytet z dziedziny,
jaką jest kultura łowiecka, wspomnianego wcześniej Edwarda Szałapaka, Zygmunta Jóźwiaka - przewodniczącego Klubu Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej, Witolda Sikorskiego - znanego kolekcjonera,
prof. dr. A. Kryńskiego z SGGW. Wywiadu gazecie udzielali m.in. Jacek Tomaszewski były łowczy krajowy
i Ireneusz Michaś były prezes NRŁ. Nie byłoby pisma bez zaangażowanie wielu członków zespołów redakcyjnych i przychylności władz łowieckich.
Zespoły redakcyjne: w latach 1991 -1996 - Krzysztof Mielnikiewicz, Wiesław Siennicki, w latach 19662000 - Krzysztof Mielnikiewicz, Wiesław Siennicki, Sylwester Domek, Sławomir Olzacki, od 2001 r. Krzysztof
Mielnikiewicz, Grzegorz Ślązak, Henryk Witkowski, Mariusz Rostkowski, Lech Łukaszek. Od 2001 r. powołana została Rada Programowa czasopisma w składzie: Jerzy Ponikiewski, Piotr Bambit, Pantaleon Choiński,
Henryk Soliwoda. Należą się podziękowania tym wszystkim, którzy nawet w najmniejszym stopniu przyczynili się do wydawania „Echa Puszczy Kurpiowskiej”.
„Echo Puszczy Kurpiowskiej” zostało zinwentaryzowane i scharakteryzowane w publikacji „Spotkania z
kulturą łowiecką”, wydanej przez „Łowca Polskiego” w 2001 r., w której podane są składy poszczególnych
zespołów redakcyjnych. Nasz kwartalnik, po „Łowcu Świętokrzyskim” najdłużej wówczas utrzymywał się
na łowieckim regionalnym rynku wydawniczym. Za popularyzację kultury łowieckiej został wyróżniony
3.11.1998 r. Medalem św. Huberta, jako pierwsze regionalne pismo łowieckie oraz Odznaką Za Zasługi Dla
Łowiectwa Ostrołeckiego.

