
Łowiec Polski - krótka historia zasłużonego dla historii i kultury ło-
wieckiej czasopisma

(artykuł jest fragmentem pierwszej wersji rozdziału 7.2. „Czasopisma łowieckie”, zamieszczonego w 
książce - podręczniku dla nowo wstępujących pt. „Kultura łowiecka” pod red. prof. dr. hab. Dariusza J. 

Gwiazdowicza, wydanej przez oficynę „Forest” i ZG PZŁ w 2018 r.

W drugiej połowie XIX wieku, polscy myśliwi, podporządkowani rygorom prawa zaborców, karani za 
próby rozwijania działalności niepodległościowej i organizacyjnej, zwłaszcza w zaborze pruskim i rosyjskim, 
bolejący nad degradacją łowisk i wyniszczaniem zwierzyny podjęli próby porozumiewania się, tworzenia ide-
owych organizacji łowieckich, a za ich pośrednictwem ratowania resztek łowieckiego dziedzictwa.

W rudnych uwarunkowaniach polityczno - gospodarczych niezbędne okazało się stworzenie forum dys-
kusji, wymiany poglądów na najbardziej zasadnicze sprawy, których skala przerastała możliwości lokalnych 
towarzystw. Taką możliwość dawała prasa myśliwska, pozwalająca na wymianę poglądów na ważne tematy, 
jak: ustawodawstwo łowieckie, walka z kłusownictwem, etyka łowiecka, kynologia czy język łowiecki.

Zapisane na kartach prasy fakty, stworzyły kronikę polskiego łowiectwa dokumentującą jego historię i 
kulturę. Fakty niezapisane giną w mroku dziejów. Dzięki prasie łowieckiej nie utraciliśmy nic ze swej bogatej 
historii, będącej, jak mawiał Cyceron nauczycielką życia. 

Prawdziwą wartość naszych pism naprawdę docenia ten, komu przyszło sięgnąć do historii łowiectwa, 
opracować zbiór kolekcjonerski, czy też poczytać dobre, stare opowiadania o zapomnianych już łowach, popa-
trzeć na fotografie nieistniejącego już łowieckiego raju.
1899 – 1914 

Pojawienie się 1 kwietnia 1899 r. na rynku wydawniczym Łowca Polskiego (ŁP) z podtytułem Dwuty-
godnik ilustrowany, poświęcony myślistwu, broni i hodowli psów myśliwskich zawdzięczamy myśliwemu 
wielkiej miary i wyjątkowej kultury Janowi Sztolcmanowi, autorowi ponad 350 artykułów naukowych i popu-
laryzatorskich. Trudne zabiegi u władz carskich o zgodę na rejestrację pisma zabrały J. Sztolcmanowi około 
trzech lat. 

Cele, jakim miał służyć ŁP określiła redakcja w artykule wstępnym zamieszczonym na okładce pierwszego 
numeru, zilustrowanej winietą Juliana Fałata. Czytamy o przekazywaniu informacji o hodowli i ochronie zwie-
rzyny, o krzewieniu zasad etyki łowieckiej, nowinkach o brani, amunicji i teorii strzału, psach myśliwskich. 
Redakcja zapewniała, że: nie zaniedbamy niczego, co ma związek z myślistwem, co może być pożyteczne lub 
ciekawe dla prawdziwych miłośników łowiectwa. Warto zauważyć, że cele stawiane przez J. Sztolcmana przed 



ponad 120 laty, są nadal aktualne i kontynuowane w dzisiejszym ŁP oraz czasopismach łowieckich regional-
nych.

W pierwszym okresie wydawniczym (1899 - 1914) ŁP z uwagi na uwarunkowania polityczne, restrykcyjną 
cenzurę, redakcja skupia się na publikacjach o charakterze praktycznym, zamieszcza artykuły historyczne, opi-
nie praktyków na temat broni, hodowli, kynologii. Sporo jest też informacji w dziale korespondencyjnym i w 
drobiazgach myśliwskich, w których czytelnicy dzielą się uwagami na temat kłusownictwa, stanów zwierzyny 
i osobliwości przyrodniczych. Możliwość wymiany poglądów na szpaltach ŁP, kontaktów i udzielania porad w 
czasach tłumienia wszelkich przejawów życia obywatelskiego ma wymowę patriotyczną.

Szata graficzna pisma była skromna. Beletrystyka łowiecka nie była mocną stroną, w porównaniu z galicyj-
skim Łowcem, chociaż na kilka lat przed I wojną pojawiły się w ŁP nieliczne opowiadania m.in: Włodzimierza 
Korsaka, Władysława Czerniejewskiego, Stanisława Zaborowskiego czy Juliana Ejsmonda.

Plonem konkursów ogłaszanych przez redakcję były monografie przyrodniczo - łowieckie, obecnie rarytasy 
kolekcjonerskie, jak: Kuropatwa szara czyli pospolita J. Biesiekierskiego, Cietrzew W. Korsaka, Kuropatwa sza-
ra, Zając pospolity, Sarna W. Stephana, Głuszec J Oreńskiego i wiele innych. Wydawane i wznawiane też były 
kolejne pomniki literatury łowieckiej, jak; Myślistwo z ogary Jana hr. Ostroroga (1901, dodatek do nr. 18 ŁP), 
Ornitologia łowiecka Jana Sztolcmana (1901, dodatek do nr. 6 ŁP) i in.

Książki wydawane przez „Łowca Polskiego” w okresie zaborów 

Wybuch wojny przerwał wydawanie rozwijającego się i coraz ciekawszego czasopisma o wzrastającym sys-
tematycznie nakładzie od 1500 egz. w 1899 r. do 5000 egz. w 1914 r., wychodzącym co dwa tygodnie na 16 
stronach (Kryński 1969). Ostatni przedwojenny numer ukazał się 1 sierpnia 1914 r. Treść jego niczym nie 
zdradzała zbliżającej się wojny. 

1924 -1944 
Na kolejnym zjeździe zjednoczeniowym 9 lipca 1923 r. CZPSŁ podjęto uchwałę o wznowieniu wydawania 

Łowca Polskiego. Podczas posiedzenia zarządu 7 września 1923 r. zatwierdzono treść odezwy J. Sztolcmana w 
sprawie wznowienia ŁP, zaapelowano do stowarzyszeń o zadeklarowaniu liczby prenumeratorów, a tam gdzie 
to możliwe wprowadzenie obowiązkowej prenumeraty. 11 października 1923 r. obecni na posiedzeniu wydzia-
łu wykonawczego wpłacili na rozwój związku i ŁP ponad 30 milionów marek (inflacja), w tym S. Lilpop 7,7 
mln, a W. Szperling 10 mln. ŁP jako miesięcznik ukazał się 1 kwietnia 1924 r.

Komitet redakcyjny, podany w pierwszym numerze stanowili znani działacze: prof. Janusz Domaniewski, 
Herman Knothe, Stanisław Lilpop, Jan hr. Morstin, Feliks Rożyński, Władysław Słonczyński, Jan Sztolcman – 
redaktor naczelny, Wacław Szperling, Kazimierz Świderski. Sekretariat i administrację powierzono Jerzemu 
Oreńskiemu. ŁP jako organ CZPSŁ był w znacznie lepszej sytuacji niż pozostałe pisma łowieckie. Stabilność 
finansowa i współpraca ze znakomitymi autorami, a wśród nich naukowcami, pisarzami, artystami i praktyka-
mi łowieckimi zapewniła pismu dynamiczny rozwój.



Jan Sztolcman

Komitet redakcyjny „Łowca Polskiego” w 1924 r.



W czerwcu 1926 roku ŁP połączył się z Przeglądem Myśliwskim i Łowiectwem Polskim. Julian Ejsmond 
został zastępcą Jana Sztolcmana, a Władysław Janta-Połczyński wszedł w skład zespołu redakcyjnego ŁP. 
Po śmierci Jana Sztolcmana w kwietniu 1928 r. ŁP przeszedł w redakcyjne ręce Juliana Ejsmonda, młodego 
pisarza i poety. Nie redagował on pisma samodzielnie, bowiem 9 maja 1928 r. Wydział Wykonawczy powołał 
na współredaktora Walentego Garczyńskiego. Chodziło, według opinii ówczesnych działaczy łowieckich, o 
zapewnienie równowagi między fachowo - informacyjnym, a artystyczno - literackim charakterem pisma. 
J. Ejsmond oprócz literatury wprowadził do ŁP humor i satyrę, szata graficzna pisma nabrała walorów ar-
tystycznych. Po tragicznej śmierci J. Ejsmonda 29 czerwca 1930 r. pismem do II wojny światowej kierował 
Walenty Garczyński.

Łowiec międzywojenny jest żywą kroniką tamtych czasów, skarbnicą wiedzy dla publicystów i badaczy 
wszystkich dziedzin łowiectwa. Publikował szczegółowe protokóły zebrań na wszystkich szczeblach organiza-
cyjnych, komunikaty, sprawozdania łowczych powiatowych, które są dzisiaj szczególnie cenne dla odtwarzania 
historii łowiectwa regionalnego. Istotną rolę odegrał ŁP w dyskusji nad prawem łowieckim, uchwalonym w 
1927 r. i kolejnymi przekształceniami związku. Drukował wiele porad praktycznych, pomagających zagospo-
darowywać łowiska, zwalczać szkodnictwo łowieckie, chronić przyrodę, efektywniej prowadzić polowania, po-
znać broń i balistykę. Służył temu Biuletyn Instytutu Łowiectwa zamieszczany w ŁP od 1929 r. Sporo miejsca 
poświęcało pismo krzewieniu kultury i etyki łowieckiej. Sprawozdania z wystaw, zawodów, strzeleckich, kon-
kursów kynologicznych, były stałą rubryką ŁP. Mniej pisano o tradycjach łowieckich. Na bieżąco relacjonowa-
no przebieg polowań reprezentacyjnych i dyplomatycznych w Spale i Białowieży oraz w majątkach ziemskich. 

Redakcja kontynuowała działalność wydawniczą zapoczątkowaną przez J. Sztolcmana w pierwszych latach 
XX w. Oprócz kalendarzy były to przeważnie niskonakładowe broszury, stano-
wiące dziś dużą wartość kolekcjonerską. 

Najbardziej znanymi autorami beletrystyki łowieckiej zamieszczanej w ŁP, 
zwłaszcza w ostatniej dekadzie przedwojennej byli: Tytus Karpowicz, Włodzi-
mierz Korsak, Stefan Krzywoszewski, Leopold Pac-Pomarnacki, Władysław Jan-
ta-Połczyński, Janusz Regulski, Paweł Szumilas (Zajdler), Mieczysław Mniszek 
Tchorznicki, Władysław Zabiełło i in.

Znakomite grafiki i obrazy udostępniali: Jarosław Kirylenko, Stanisław Ostoja
-Chrostowski, Kamil Mackiewicz, Zofia Fijałkowska, Włodzimierz Korsak, Jerzy 
Kossak, Edmund Bartłomiejczyk, Aleksander Jakimczuk. Witold Pikiel. Repro-
dukowano też obrazy i grafiki znanych mistrzów malarstwa 

We wrześniu 1926 roku ogłoszony zostaje Wielki Myśliwski Konkurs Fotogra-
ficzny, na który nadchodzi 21 zdjęć. Już w listopadowym numerze jury ogłasza 
laureatów konkursu i publikuje nagrodzone fotografie. Konkurs fotograficzny 



jest kontynuowany, a w 2016 r. obchodził 90-lecie istnienia. Wysokiej klasy fotografie Włodzimierza Puchal-
skiego, Włodzimierza Korsaka, Zofii Chomentowskiej, adm. Michała Borowskiego, T Markowskiego, inż. E. 
Woynickiego, W. Wysockiego z powodzeniem konkurowały jakością z pracami w innych czasopismach.

Ostatni 17 numer ŁP ukazał się z datą 1 września 1939 r. w nakładzie 6500 egz. Walenty Garczyński za-
mieścił w ostatniej chwili odezwę Do wszystkich członków PZŁ i prenumeratorów Łowca Polskiego, w której 
wyrażał nadzieję na ograniczoną działalność wydawniczą podczas okupacji i kontakt z prenumeratorami za 
pośrednictwem rozsyłanych biuletynów.

Zamierzenia redakcji były zbyt optymistyczne. Łowiec Polski, tak jak inne pisma, został rozkazami władz 
niemieckich zlikwidowany. Podczas okupacji poszczególni członkowie Komitetu Redakcyjnego i współpra-
cownicy piszą dalej. Piszą w nadziei, że praca ich zostanie wykorzystana dla dobra łowiectwa polskiego po 
zwycięskim zakończeniu wojny. (Kowalski 1948). 

Zbierający się w konspiracji członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej urządzili 3 listopada 1942 r. w mieszka-
niu kol. Andrzeja Śliwińskiego skromny obchód hubertowy, zapraszając na tę uroczystość działaczy łowieckich. 
Wielką atrakcją zebrania było odczytanie specjalnego numeru ŁP, który kilku kolegów wspólnie opracowało.

Na treść pisma złożyły się prace: Jerzego Dylewskiego: 3 listopad w kartkach i zapiskach myśliwego, Walen-
tego Garczyńskiego: Przemiany pojęć o prawidłowym łowiectwie; Zbigniewa Kowalskiego: Jesteśmy jako wilki 
w sznurach. Rękopisy artykułów spłonęły w Warszawie w 1944 r. (Kowalski 1949).

Ostatni przedwojenny nr ŁP



1945 – 2000 
Wiara we wznowienie ŁP okazała się słuszna. W kilka miesięcy po przeniesieniu siedziby władz łowieckich 
z Lublina do Warszawy, podczas trwającej jeszcze wojny, ukazuje się we wrześniu 1945 r. Biuletyn Informa-
cyjny Łowiec Polski Organ Polskiego Związku Łowieckiego. Biuletyn miał za zadanie ułatwić i skoordynować 
prace podnoszące łowiectwo krajowe do poziomu, odpowiadającego jego znaczeniu gospodarczemu i kultu-
ralnemu. Cztery numery, w nakładzie po 300 egz., odbite powielaczowo na słabym, pękającym dziś papie-
rze, były rozprowadzane za pośrednictwem działających już kilku Okręgowych Rad Łowieckich.



Oryginalne pierwsze strony powielaczowego numeru Łowca Polskiego z września 1945 r.



Drukowany 24. stronicowy numer Łowca Polskiego, z okładką ozdobioną grafiką Stanisława Ostoja-Chro-
stowskiego ukazał się 1 kwietnia 1946 r., jako dwumiesięcznik i do dzisiaj cieszy myśliwych swą obecnością. 
Powrócili do pisma przedwojenni autorzy: Włodzimierz Korsak, Stefan Krzywoszewski, Leopold Pac-Pomar-
nacki, Mieczysław Mniszek-Tchorznicki, Władysław Zabiełło, Witołd Ziembicki, Jerzy Dylewski, Józef Wła-
dysław Kobylański i in. Nakład pisma systematycznie wzrastał od 3 tys. egz. w 1946 r. do 33 tys. egz. w końcu 
1948 r. Był on wynikiem uchwały NRŁ z 16.04.1947 r., nakazującej obowiązkową prenumeratę w ramach 
zwiększonej składki członkowskiej.

Czytając pierwsze cztery powojenne roczniki ŁP, można odnieść wrażenie, pomijając zamieszczane aktu-
alności, że nic się w linii redakcyjnej nie zmieniło. Prof. Józef Gieysztor redaguje pismo apolitycznie, atrak-
cyjne treściowo, znajdujemy w nim sporo literatury, artykułów fachowych, reportaży. Redaktorzy piszą o 
mszach hubertowskich z udziałem ministrów, a św. Hubert pojawia się w tytułach artykułów. Braki edytorskie 
niweluje treść.

Sytuacja zmienia się w ostatnich miesiącach 1949 r. ŁP oddaje łamy ideologom, gloryfikującym ideologię 
marksistowsko - leninowską, przyjaźń polsko-radziecką, jawnie krytykującym przedwojennych działaczy po-
chodzenia „burżuazyjno-obszarniczego”. Niemal w każdym numerze pojawiają się teksty w stylu: Faktem jest, 
że do odradzającego się po wojnie PZŁ wcisnęli się kadrowi działacze przedwojennego sanacyjnego związku, 
wychowani w mentalności i stylu sanacyjno-faszystowskim. (...) W pierwszym etapie przede wszystkim muszą 
być usunięci z szeregów Związku żywioły klasowo obce, wrogie, żyjące z eksploatacji cudzej pracy, jak wszelkiego 
rodzaju przedsiębiorcy przemysłowi, kupcy, młynarze, kamienicznicy, kapitaliści, spekulanci, rozmaitego typu 
kombinatorzy i im podobni. Z władz związku muszą odejść przedwojenni kadrowcy o mentalności i stylu sana-
cyjno-faszystowskim (Ihnatowicz 1950). 

Józef Gieysztor, Rudolf Kryspin, Zbigniew Kowalski, 

Witold Wudel, Leon Popławski, Józef jastrzębiec Szczepkowski



Pod koniec 1950 r. rezygnuje z kierowania pismem Józef Gieysztor, pozostając w komitecie redakcyjnym. 
Zastępuje go Rudolf Kryspin (1951-1952). Lata te w historii ŁP nie należą do udanych. Zaniechanie beletrysty-
ki, upolitycznione artykuły, jałowe dyskusje, sprawiają że pismo staje się nieciekawe. Sporo miejsca poświęca 
redakcja jednostronnej dyskusji nad dekretem o prawie łowieckim. Pismo wychodzi w nakładzie 39.200 egz.

W kolejnych latach ŁP kierują: Zbigniew Kowalski (grudzień 1952 - wrzesień 1954), Witold Wudel (paź-
dziernik 1954-1956). Radykalnych zmian nie widać, pomimo że Zbigniew Kowalski, literat, pisarz i działacz 
łowiecki nakłania do współpracy kilku pisarzy i dziennikarzy i publikuje artykuły przedwojennych autorów. 
Zasługą Z. Kowalskiego jest zwiększenie formatu pisma i przejście na kolorowy druk rotograwiurowy. Łowiec 
nadal jest miesięcznikiem, ukazuje się na 16 kolumnach w nakładzie ok. 35 tys. egz. Pomimo negatywnych 
ocen pracy redakcyjnej trzeba potraktować ŁP, jako niezastąpioną kronikę wydarzeń. Łowiec walczył z kłu-
sownictwem, drukował ciekawe artykuły fachowe, omawiał nowości wydawnicze, ogłaszał konkursy, składał 
sprawozdania z zawodów strzeleckich i z życia kół, relacjonował akcję wilczą i polowania. Pojawiły się rysunki 
Stanisława Rozwadowskiego, który z pismem współpracował kilkadziesiąt lat. 

Po 1956 r. w ŁP daje się zauważyć październikową odwilż. Redaktorem naczelnym zostaje Leon Popławski 
(1957-1958), dotychczasowy członek redakcji. Wraz z sekretarzem, dziennikarzem i literatem Stanisławem 
Mierzeńskim, spełnia postulaty zjazdowe i czyni ŁP dwutygodnikiem. Teksty polityczne zanikają, większy na-
cisk kładzie redakcja na wiedzę praktyczną, reportaże, opowiadania i poezję. Pojawiają się oczekiwane artykuły 
o historii łowiectwa, tradycjach i zwyczajach łowieckich.

Od marca 1959 r. ŁP przez trzynaście lat, kierował utalentowany publicysta Józef J. Szczepkowski. Rolę 
organu prasowego PZŁ spełniał ŁP należycie. Sprawozdania związkowe były zwięzłe, rzeczowe i we właści-
wych proporcjach., tematyka różnorodna. Wprowadzono porady prawne i udostępniono łamy czytelnikom 
mającym różne spojrzenie na łowiectwo. Na łamy ŁP powróciła beletrystyka. Zasługą J. Szczepańskiego i J. 
Szczepkowskiego było zainicjowanie dyskusji o potrzebie kultywowania tradycji łowieckich. Stanisław Hop-
pe rozpoczął upowszechnianie języka łowieckiego. Stanisław Rozwadowski pięknymi grafikami, Włodzimierz 
Puchalski doskonałymi zdjęciami uatrakcyjniali pismo borykające się trudnościami rynkowymi. Od marca 
1963 r., przez kilka lat, co drugi numer miał zmniejszoną objętość z powodu ograniczonego przydziału papie-
ru, zachwiała się terminowość wydawania, nie udało się wprowadzić kolorowego druku. 

Ster ŁP od kwietnia 1973 r., po śmierci Józefa J. Szczepkowskiego, obejmuje Albin Kryński. Utrzymuje on 
poziom pisma, a nawet wzbogaca go o ciekawe opowiadania, wspomnienia i wywiady. Skomplikowana sytu-
acja polityczno - społeczna w kraju odbija się niekorzystnie na całej prasie branżowo-hobbystycznej. Ostatni 
podwójny 17/18 numer ŁP przed wprowadzeniem stanu wojennego ukazuje się we wrześniu 1981 r.

Albin Kryński,
Zygmunt Golański
Halina Nehring



Źródło: Łowiec Polski, rys. J. Żebrowski, 1965 r.



Po siedmiomiesięcznej przerwie ukazuje się ŁP pod redakcją zawodowego dziennikarza Zygmunta Go-
lańskiego z opracowaniem graficznym Andrzeja Arcimowicza. W 1982 r. redakcja wydaje cztery numery, re-
zygnując z druku zaległych. Łowiec kontynuuje styl wydawniczy sprzed stanu wojennego, wzbogacając go 
o informacje z terenu, zgodnie z uchwałą XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ, nakazującą zmianę kon-
cepcji redakcyjnej wydawnictwa ŁP w kierunku uczynienia go w szerszym zakresie trybuną myśliwych. Zjazd 
poleca szerzej propagować w ŁP wzorce dobrej gospodarki i postaw członków PZŁ, przywrócić publikowanie list 
osób odznaczonych medalami „Złom”. Ściślejszą współpracę nawiązuje Arkady Brzezicki najstarszy, zasłużo-
ny współpracownik pisma, otaczany powszechnym szacunkiem. Interesujące artykuły piszą: Bogdan Czeszko, 
Kazimierz Winkler, Mieczysław Mazaraki, Józef Kiszkurno. Tematy praktyczne i szkoleniowe podejmują na-
ukowcy: Ryszard Dzięciołowski, Bogusław Fruziński, Zygmunt Pielowski, Edward Frankiewicz, Ignacy Stacho-
wiak. Ciekawe felietony od ponad dwudziestu lat zamieszcza Zbigniew Siedlecki. 

Czerwcowy numer ŁP z 1983 r. ukazał się pod redakcją Haliny Nehring, specjalizującej się w popularyzo-
waniu historii i kultury łowieckiej, co wpłynęło na kształt pisma. Pojawiają się nastrojowe ilustracje Mirosława 
Pokory, artykuły historyczne Mieczysława Mazarakiego, Arkady Brzezicki rozpoczyna szeroką dyskusję na 
temat kultury i etyki łowieckiej. Codzienność redakcyjną zakłócają trudności wydawnicze, brak i słaba ja-
kość papieru, pogorszenie jakości druku, nieterminowość. O tych kłopotach wspominał na łamach Kultury 
Łowieckiej Bohdan Jasiewicz kolejny redaktor naczelny ŁP: Jeździliśmy po papierniach, szukaliśmy protekcji 
miejscowych myśliwych aby kupić papier. „Łowiec drukowany był w Domu Słowa Polskiego”, opóźnienia 3- mie-
sięczne były jeszcze znośne. (...) Doszły inne problemy. Padł „Ruch” i zawaliła się dystrybucja, poczta przestała 
rozprowadzać czasopismo, spadała prenumerata. Nieszczęsny popiwek powodował, że ZG PZŁ musiał do „Łowca 
Polskiego” dopłacać.

Po 1989 r. Kolejne zmiany w ŁP nastąpiły wiosną 1989. Powstała Spółka z o.o. Wydawnictwo Łowiec Pol-
ski, zadaniem której było wydawanie oprócz czasopisma, książek i akcydensów. Zgromadzeniem wspólników 
został ZG PZŁ, powołano Radę Nadzorczą. Pierwszym prezesem spółki i redaktorem naczelnym został Ro-
man Wysocki, dotychczasowy członek kolegium redakcyjnego, członkami zarządu Jerzy Zawitaj - zastępca 
redaktora naczelnego i Stefan Pańtak wieloletni sekretarz redakcji. Opracowanie graficzne powierzono Ewie 
Domańskiej Ilkiewicz (Pańtak 1999). 

W nowej szacie graficznej, w pełnym kolorze, na papierze kredowym z drukarni w Ciechanowie ukazał ŁP, 
ku zadowoleniu myśliwych, w lipcu 1991 r. 

Po sześciu miesiącach zrezygnował z funkcji redaktora naczelnego Roman Wysocki, a na jego miejsce Zgro-
madzenie Wspólników powołało Wojciecha Morawskiego. 

Bohdan jasiewicz, Roman Wysocki, Jan Wójcik, Zygmunt Golański, Wojciech Morawski



Źródło: Łowiec Polski, rys. Jacek Frankowski



Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych XX w. była w historii łowiectwa czasem walki o utrzymanie dotych-
czasowego modelu, szukaniem we wszystkich środowiskach, z sejmem włącznie, sprzymierzeńców popierają-
cych najkorzystniejsze rozwiązania dla myśliwych, którzy w ankiecie ogłoszonej na łamach ŁP wypowiedzieli 
się zdecydowanie przeciw prywatyzacji łowiectwa. Łowiec aktywnie włączył się w obronę uchwalonego w 1995 
r. prawa łowieckiego. Nakład pisma utrzymywał się na poziomie ok. 45 tys. egzemplarzy. Druk i kolportaż 
był terminowy, jakość dobra, tematyka różnorodna, aczkolwiek, jak pisał Wacław Przybylski: pismo zmierzało 
bardziej w kierunku ochrony przyrody niż samego łowiectwa . Było co prawda w nim miejsce dla literatury, kul-
tury i tradycji łowieckich, ale przeważały fachowe artykuły popularnonaukowe, teoretyczne, zbyt obszerne jak na 
formułę magazynu, pisane dość trudnym językiem, nie zawsze zrozumiałe dla przeciętnego myśliwego. (Pańtak 

1999) W 1992 r. ukazały się pierwsze pozycje Biblioteki Bele-
trystyki Łowieckiej, redagowanej przez Jana Kiryjowa. 

W marcu 1998 r. dokonano kolejnych zmian personal-
nych i organizacyjnych. Rozdzielono funkcję prezesa i re-
daktora naczelnego. Prezesem spółki został Wojciech Cie-
plak, który zajął się marketingiem, ekonomiką i organizacją, 
co zaowocowało unowocześnieniem systemu wydawania 
Łowca, skróceniem cyklu wydawniczego i zmniejszeniem 
kosztów (Mielnikiewicz 1999). Redaktor naczelną została Jo-
anna Leśniak, sekretarzem i redaktorem-fotoreporterem po-
zostali Stefan Pańtak i Andrzej Wierzbieniec. Przeniesiono 
druk do Warszawy, uporządkowano działy, zrezygnowano z 
materiałów teoretycznych na rzecz hodowli i praktyki, nie 
zaniedbując innych działów. W sekrety kuchni myśliwskiej 
zaczął wprowadzać czytelników Grzegorz Russak.

Joanna Leśniak i Wojciech Cieplak

Od lewej:  Robert Terentjew, Roman Wysocki, Jan Wójcik, Augustyn Mroczkowski, Paweł Gdula,  Zygmunt 
Łabędzki, Arkady Brzezicki, Wiesław Zieliński, Joanna Leśniak, Jan Kiryjow, Andrzej Wierzbieniec, Bohdan 
Jasiewicz



Kolejna zmiana miała miejsce w lutym 2004 r. Funkcję redaktora naczelnego po Joannie Leśniak przejmuje 
prezes zarządu spółki Wojciech Cieplak, który po kilku miesiącach przechodzi na stanowisko Łowczego Okrę-
gowego w Warszawie, pozostając w składzie zespołu redakcyjnego. Jego miejsce w maju 2004 r. zajmuje Jan 
Wójcik, a prezesem Wydawnictwa Łowiec Polski Paweł Gdula. Łowiec realizuje dotychczasową linię wydaw-
niczą, nie angażuje się politycznie, rzetelnie relacjonuje wydarzenia związkowe. Po raz kolejny staje w obronie 
dotychczasowego prawa łowieckiego, publikuje wypowiedzi myśliwych, przyrodników, wybitnych naukowców 
podzielających opinię Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie utrzymania utrwalonego od kilkudziesięciu 
lat modelu łowiectwa i związanych z nim tradycji. W 2005 r. zarząd spółki wraz z redakcją ŁP podejmuje wie-
loletni program edukacji przyrodniczej Ożywić pola. Jego celem jest ochrona różnorodności przyrodniczej pól 
oraz edukacja młodzieży przez umożliwienie bezpośredniego oddziaływania na środowisko naturalne. De-
terminacja ŁP w kontynuowanie konkursu Ożywić pola, wydawanie materiałów edukacyjnych (książki, płyty 
DVD, tablic edukacyjnych), mimo wycofania się NFOŚ ze współfinansowania programu, jest godna pochwały.

W marcu 2006 r. następuje reorganizacja kierownictwa spółki. Jan Wójcik zostaje wiceprezesem zarządu, a 
Paweł Gdula łączy stanowiska prezesa wydawnictwa i redaktora naczelnego ŁP. 

Za kadencji Pawła Gduli pismo w dobie komputeryzacji i tabloidyzacji, kryzysu rynku prasy prasy, utrzy-
muje poziom wydawniczy, przeciwdziała spadkowi nakładu, który jest zdecydowanie mniejszy od podobnych 
tytułów na rynku. Podstawowym przesłaniem pisma jest aktywną działalność mająca na celu popularyzowa-
nie łowiectwa w społeczeństwie, jak również podnoszenie poziomu wiedzy myśliwych, promowania kultury 
łowieckiej i ochrony przyrody. (Gdula 2015). Służą temu poza artykułami w Łowcu Polskim m.in.: konkursy 
Ożywić pola, Fotograficzny im. Włodzimierza Puchalskiego, wspieranie medialne bądź współorganizowa-
nie ogólnopolskich imprez kulturalnych (Hubertus Spalski, Kongres Kultury Łowieckiej), działania na rzecz 
ochrony głuszca i innych gatunków w ramach współpracy ze szkołami. W celu komunikowania się z czytelni-
kami i stworzenia wirtualnego archiwum fotograficznego uruchomiono portal internetowy. Redakcja wdroży-
ła wydanie elektroniczne pisma przystosowane do nowoczesnych komunikatorów internetowych.

Szerzenie kultury łowieckiej na łamach ŁP realizowane jest poprzez: publikowanie fragmentów literatury 
łowieckiej, przybliżanie historii łowiectwa, np. w trwającym od 1993 r. cyklu autorskim Piotra Załęskiego, re-
lacje z dużych imprez kulturalnych, propagowanie kuchni myśliwskiej (Grzegorz Russak, Robert Makłowicz), 
tradycji i języka łowieckiego (Jerzy Bralczyk).

 Od 2019 redaktorem naczelnym jest Bartosz Marzec. W 2020 roku dokonano restrukturyzacji „Spółki Ło-
wiec Polski”, a redakcję włączono w struktury Zarządu Głównego PZŁ.

Jachranka 2013. Andrzej Gdula przed zdjęciem - Grand  Prix konkursu fotografocznego „Łowca Polskiego” 
im. Włodzimierza Puchalskiego. Od lewej Andrzej Wierzbieniec i Mirosław Głogowski




