
Od Redakcji
Tak wiem, obiecałem. Czasami tak bywa, że słowa się nie do-

trzymuje. Postaram się zrehabilitować jak najszybciej. Mam nadzie-
ję, że obiecana relacja z  Friedrichshafen ukaże się już niedługo.

W tym numerze zamieściliśmy sporo ciekawych treści. Opisów 
wydarzeń ostatniego miesiąca – a właściwie dwóch. Tyle tego się 
działo! Spotkania u premiera, wyjazdy, zjazdy i zloty. Wszystkie 
te eventy pokazują, że nie jesteśmy odludkami, ale potrafimy się 
razem zmówić i zebrać i zawsze wspólnym mianownikiem tych spo-
tkań jest nasze hobby – krótkofalarstwo. 

Cieszy mnie osobiście zainteresowanie „Krótkofalowcem”. Dostajemy od Was sporo 
listów z komentarzami, słowami zachęty, a i niekiedy krytyki – też potrzebnej. Listów z proś-
bami o więcej relacji, więcej opisów. Staramy się, jak tylko możemy, aby spełnić życzenia 
naszych czytelników, zawsze mając nadzieję, że kolejny numer będzie tym lepszym.
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Krótkofalowcy  
u Premiera

W dniu 28 lipca w siedzibie Minister-
stwa Gospodarki w Warszawie odbyło 
się spotkanie przedstawicieli Polskiego 
Związku Krótkofalowców z Januszem 
Piechocińskim, wicepremierem Rządu 
RP. Głównym celem było uroczyste od-
znaczenie premiera Medalem im. Braci 
Odyńców za zasługi dla rozwoju krótko-
falarstwa. Dekoracji medalem  w imie-
niu wszystkich krótkofalowców Rzeczy-
pospolitej dokonał Jerzy Jakubowski 
SP7CBG, prezes PZK.

Spotkanie upłynęło w bardzo przy-
jaznej i konstruktywnej atmosferze. 
Ze strony PZK w spotkaniu uczestniczyli: 
Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK, 
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU z-ca pre-
zesa ds. młodzieży i szkolenia, Tomasz 
Ciepielowski SP5CCC oraz piszący te 
słowa Piotr SP2JMR.

info. SP2JMR
fot. SP5CCC 

GRAwERTOn MEDALU IM. BRACI ODyńCów DLA PREMIERA

PREZES PZK ODZnACZA MEDALEM IM. BRACI ODyńCów JAnUSZA PIECHO-
CIńSKIEGO, wICEPREMIERA RZąDU RP

ROZMOwy Z PREMIEREM w TRAKCIE SPOTKAnIA

PREMIER JAnUSZ PIECHOCIńśKI PO ODZnACZEnIU
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Obóz młodzieżowy 
YOTA 2014 w Finlandii

W dniach od 15.07. do 22.07.2014 
w Fińskim Virrat, 200 km na północ 
od Helsinek, odbył się międzynarodowy 
obóz młodzieżowy YOTA (Youngsters 
On The Air). Formalnie impreza wpisana 
była w unijny program Erasmus+, oferu-
jący wsparcie finansowe dla organizacji 
działających w obszarze edukacji, wy-
miany kulturowej i szkolenia młodzieży 
w Europie. YOTA to 7 dni prób ulepszenia 
światowego krótkofalarstwa rękoma 
młodzieży... 

Uczestniczyliśmy w rozmaitych for-
mach warsztatów, projektów, panelach 
dyskusyjnych i zabawach edukacyjnych, 
jakie organizatorzy przygotowali z my-
ślą o „Młodych w eterze”. Reprezentacja 
PZK w składzie: Magda SQ3TGZ, Ka-
rol SP8HMZ, Michał SQ2KLZ, Wojtek 
SQ6PWJ, doskonale integrowała się i po-
rozumiewała z ekipami pozostałych kra-
jów: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, 
Finlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hisz-
panii, Litwy, Holandii, Słowacji, Rumunii, 
Czech i Szwecji. Nadrzędny cel działań 
YOTA to integracja, trening i praktyczne 
ćwiczenia w obszarach szeroko rozumia-
nego krótkofalarstwa, przygotowujące 
młodych liderów, którzy podejmą się 
dalszej pracy nad popularyzacją naszego 
hobby – krótkofalarstwa wśród swoich 
rówieśników, często patrzących na świat 
głównie przez pryzmat Internetu. Przy-
kładowo treningi te i warsztaty nauczy-
ły uczestników obozu przeprowadzić 
skrócone zawody ARDF dla początku-
jących, zorganizować „off-air contest” 
– niezwykle dynamiczną grę terenową 
z ustną wymianą raportów podobnie jak 
w zawodach CQWW, zorganizować pracę 
zespołową przy montażu układów radio-
wych z tzw. kitów, bądź przy budowie 
prostych anten. 

Niezapomniane były podchody tere-
nowe z użyciem radiotelefonów i z za-

gadkami krótkofalarskimi, rozgrywane 
w białą noc, występującą na tej szeroko-
ści geograficznej. Karol SP8HMZ (16 lat) 
wygłosił w ostatnim dniu YOTA prelek-
cję na temat stworzonego przez siebie 
portalu społecznościowego krótkofa-
lowców – HamWorld, na którym jest za-
rejestrowanych już 600 użytkowników. 
Od rana do późnych godzin nocnych nada-
wała radiostacja okolicznościowa OH2Y-
OTA obsługiwana przez zespoły narodowe 
wg ustalonych grafików. Dzięki wsparciu 
fińskich krótkofalowców, młodzież miała 
do dyspozycji 2 stanowiska KF i 2 UKF, an-
teny kierunkowe na masztach o wysokości 
37m i 20m, zestaw do pracy via satelity 
i inne urozmaicenia techniczne.

Miłym akcentem dla nas Polaków były 
pochwały krótkofalowców zagranicz-
nych pod adresem ekspedycji DX-owych 
organizowanych w ostatnim czasie przez 
Polskę, a także słowa uznania za spo-
sób pracy stacji SN0HQ reprezentującej 
PZK w zawodach IARU. Wśród gości ofi-
cjalnych najważniejszą osobą był Hans 
PB2T, wspierający YOTA z ramienia I Re-
gionu IARU.

Jerzy SP3SLU

28 spotkanie 
krótkofalowców 
na Kopie Biskupiej

Jak co roku w pierwszy pełny week-
end sierpnia odbyło się 28. doroczne 
spotkanie krótkofalowców na Kopie 
Biskupiej. Bazą tych spotkań jest tzw. 
Chatka Tadka, czyli domek uzbrojony 
w 27-metrowy maszt antenowy zbudo-
wany staraniem wielu krótkofalowców 
pod kierownictwem Tadeusza Pardeli 
SP6MRC. Domek zaopatrzony jest w za-
silanie, a na maszcie jest zamontowane 
solidne urządzenie obrotowe, co stanowi 
podstawę do możliwości pracy w zawo-
dach, zwłaszcza UKF.

Jest to o tyle istotne, że antena znaj-
duje się ponad 1 km n.p.m. Oczywiście 

AUTOBUS „yOTA 2014” nA LOTnISKU w HELSInKACH

wIDOK nA JEZIORO

wIECZóR KULTUR, EKIPA SP Z TRADyCyJnyMI POLSKIMI 
SPECJAŁAMI

Z RADIOSTACJI OH2yOTA nADAJą: SP8HMZ, SQ3TGZ, SQ2KLZ

wARSZTATy ELEKTROnICZnE, MOnTAż TREnAżERów Cw I AnTEn

BAZA KRóTKOFALARSKA nA KOPIE BISKUPIEJ
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można także pracować na FM, wykorzy-
stując zamontowaną na stałe na maszcie 
antenę bazową. W domku swoje po-
mieszczenie znalazły także przemiennik 
oraz węzeł APRS.

Spotkania mają zwykle integracyjny 
charakter i sprzyjają wymianie doświad-
czeń oraz pracy zarówno na UKF jak i na KF 
z pięknie położonego terenowego QTH.

Tegoroczne spotkanie jak większość 
dotychczasowych otworzył Tadeusz 
SP6MRC, dziękując obecnym za przyby-
cie, a następnie przekazał głos mnie, czyli 
piszącemu te słowa, a spędzającemu 
tu krótki urlopik Piotrowi SP2JMR. Jak 
przystało na członka Zespołu SN0HQ, 
wykorzystałem i tę okazję do promo-
wania naszego startu w Mistrzostwach 
HF IARU i ku swojemu zdziwieniu do-
wiedziałem się, że wielu aktywnych 
i znanych krótkofalowców nie wie, kiedy 
się te mistrzostwa odbywają i dlaczego 
mamy nawiązywać łączności ze stacją 
SN0HQ. Stąd wniosek, że być może nale-
ży wysyłać zaproszenia via e-mail na in-
dywidualne i klubowe adresy.

Piotr SP2JMR

Zlot 
w Gliczarowie Górnym

W dniach 26 i 27 lipca br. odbył się 
XV Zlot Krótkofalowców w Gliczarowie 
Górnym. W pierwszym dniu, po otwarciu 
spotkania był egzamin na świadectwo 
operatora. Do egzaminu przystąpiło 13 
osób. Wśród nich byli uczestnicy obozu 
PZK w Poroninie. Komisja egzaminacyjna 
bardzo wysoko oceniła wiadomości posia-
dane przez zdających. Wszyscy uczestnicy 
zdali egzamin z wynikiem bardzo dobrym.

Zgodnie z programem o godz. 14.30 
miał się odbyć występ iluzjonisty Zbyszka 
SP3MST – BROZI MAGIC SHOW. Na ten 
pokaz przyszła na piechotę z Poronina 
do Gliczarowa Górnego młodzież z obozu 
z nadzieją na wspaniałą zabawę. Niestety 

magik się nie pojawił, jak również nie 
przesłał żadnej informacji o powodzie 
swojej nieobecności. W drugim dniu Zlotu 
w godzinach popołudniowych pożegnali-
śmy gościnny Gliczarów Górny.

Bożena SP9MAT

Kruszwickie Spotkanie 
Krótkofalowców

W dniach 4-6 lipca w ośrodku Żeglar-
skim Popiel przy ul. Żeglarskiej 1 w Krusz-
wicy odbyło się 6. spotkanie zainicjowane 
przez klub SP2KCW, a obejmujące człon-
ków Bydgoskiego OT PZK oraz wszyst-
kich krótkofalowców zainteresowanych 
wspólnym spędzeniem czasu, wymianą 
doświadczeń oraz pracą na radiostacji 
z grodu nad jeziorem Gopło.

W tym roku spotkanie miało charakter 
uroczysty, a to z powodu odznaczenia 
trzech naszych Kolegów: Jurka SP2BZR, 
Janka SP2X (ex SP2EXN) oraz Andrzeja 
SP2CA (ex SP2FHS) złotymi Odznakami 
Honorowymi PZK. Odznaczenia w imie-
niu ZG PZK dokonał piszący te słowa 
Piotr SP2JMR wiceprezes PZK.

Spotkanie otworzył i wstępne słowo 
wygłosił Roman SP2GTJ członek i filar 
klubu SP2KCW z Inowrocławia.

Po otwarciu i odznaczeniach przyszedł 
czas na prezentacje. Było ich dwie: Zbysz-
ka SP2IU o wyprawach zamkowych oraz 

Przemka SP7VC o wyprawie krótkofa-
larskiej wokół Skandynawii. Obie były 
bardzo ciekawe. Ponadto można było 
obejrzeć wystawki sprzętu demobilowe-
go oraz współczesnego firmy Kenwood.

Pewną atrakcją spotkania był rejs stat-
kiem „Rusałka” po jeziorze Gopło.

W sumie w spotkaniu uczestniczyło 
ponad 150 osób, wśród nich byli człon-
kowie OT04, OT27, OT26 oraz OT15 
w osobie jego prezesa Przemka SP7VC. 
Pogoda dopisała, organizatorzy zapra-
szają za rok w pierwszy weekend lipca.

Piotr SP2JMR

UCZESTnICy SPOTKAnIA nA KOPIE BISKUPIEJ 2014
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ZDJęCIE UCZESTnIKów SPOTKAnIA w KRUSZwICy

OD LEwEJ: ZBySZEK SQ2ETn PREZES ByDGOSKIEGO OT PZK ORAZ ODZnACZE-
nI ZOH PZK: JAn SP2X (SP2EXn), AnDRZEJ SP2CA (SP2FHS), JUREK SP2BZR

ODZnACZEnI ZOH PZK OD LEwEJ: JAn SP2X (SP2EXn), AnDRZEJ SP2CA (SP2FHS), 
JUREK SP2BZR ORAZ PIOTR SP2JMR wICEPREZES PZK JAKO ODZnCZAJąCy

PRZEMEK SP7VC PRZyGOTOwUJE SIę DO PREZEnTACJI
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Puchar Europy 
HST 2014

Puchar Europy HST 2014 – memoriał 
Alfreda Cwenara SP7HOR, Skierniewice 
2-5.07.2014.

Pomysł na reanimację szybkiej tele-
grafii po latach stagnacji w SP wywo-
dzi się od Alfreda Cwenara SP7HOR 
ze Skierniewic, wielkiego animatora krót-
kofalarstwa we wszelkich jego dziedzi-
nach. Alfered w uzgodnieniu z prezesem 
PZK w 2008 roku zorganizował pierwszy 
„Puchar Europy HST”. Zawody te odby-
wały się co roku aż do 2012 r. włącznie. 
Z okazji 80-lecia PZK w 2010 roku śp. 
Alfred SP7HOR przy współudziale PZK 
zorganizował Mistrzostwa HST w Ra-
wie Mazowieckiej i Skierniewicach. Było 
to swoiste uwieńczenie Jego starań w za-
kresie uaktywnienia tej dyscypliny spor-
tu krótkofalarskiego w SP.

W uznaniu zasług śp. Alfreda dla roz-
woju krótkofalarstwa prezydium ZG PZK 
w 2013 r. podjęło uchwałę o cyklicznej 
organizacji zawodów międzynarodo-
wych pod nazwą „Puchar Europy – Me-
moriał Alfreda Cwenara SP7HOR”. Puchar, 
o którym poniżej był pierwszą impre-
zą po rocznej przerwie zorganizowaną 
przez PZK przy współudziale SSRS. 

SP2JMR

Mistrzostwa Pucharu Europy w Szyb-
kiej Telegrafii Sportowej (HST) 2014 – 
Memoriał Alfreda Cwenara. Impreza, 
zorganizowana przez Polski Związek 
Krótkofalowców przy współudziale Ligi 
Obrony Kraju oraz Skierniewickiego Sto-
warzyszenia Radioorientacji Sportowej, 
stanowi pewnego rodzaju hołd złożony 
jej Patronowi, którym jest Kol. Alfred 
Cwenar SP7HOR.

Kiedy na miejscu byli już wszyscy 
uczestnicy i goście oraz organizatorzy 
wspomnianych Mistrzostw (reprezen-
tanci Rosji, Białorusi, Serbii, Rumunii, 
Bułgarii oraz Polski, a także obserwa-
torzy z Włoch) – ostatni z nich dotarli 
do Skierniewic krótko przed północą... 
Łącznie było nas wszystkich 54 osób, 
a główny nadzór nad całością realiza-
cji przedsięwzięcia sprawowali Kole-
dzy: Zbigniew Mądrzyński SP2JNK, 
wiceprezes Zarządu Głównego PZK 
ds. Sportowych, Jan Kulhawik, prezes 
Organizacji Powiatowej LOK w Skier-

niewicach, Adam Mucha SP2-26-376, 
twórca oprogramowania do HST, Marek 
Kubisiak SP2-26-377, prezes Skiernie-
wickiego Stowarzyszenia Radioorien-
tacji Sportowej, Marek Kluz SP8BVN, 
przedstawiciel PZK w ramach Grupy Ro-
boczej ds. HST 1. Regionu IARU, Ma-
rian Marciniewicz SP8LZC, wiceprze-
wodniczący Komisji Łączności Zarządu 
Głównego LOK, a także Koleżanka Ilona 
i Kolega Grzegorz z Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 3 im. W. Rzymowskiego 
w Skierniewicach. Głównym sędzią mi-
strzostw oraz przewodniczącym jury był 
Kol. Oliver Tabakovski Z32TO, prze-
wodniczący GR HST 1. Regionu IARU. 
W realizacji imprezy brał także udział 
Kol. Jerzy Kucharski SP5BLD – redaktor 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego, 
oraz piszący te słowa Paweł Zakrzewski 
SP7TEV – oficer łącznikowy IARU–PZK. 
W czwartek głos zabrali Koledzy Jan, Zbi-
gniew oraz Oliver. W trakcie ceremonii 
otwarcia miała miejsce uroczystość od-
znaczenia Odznakami Honorowymi PZK, 
a otrzymali je Koledzy Andrzej Maros 
SP7HQ i Stefan Zasowski SP7ER. Go-
ściem specjalnym był również Kol. Wło-
dzimierz Stachowicz SP7NWM – prezes 
OT-24 PZK w Skierniewicach. 

Spośród polskich uczestników, naj-
lepsze wyniki uzyskali Koledzy: Ma-
rek SP8BVN (srebro i brąz), Tadeusz 
SP1RKR (trzy brązy) oraz Seweryn SP1-
22037 (trzy srebra). 

Wszystkie konkurencje przebiega-
ły jednocześnie – trwając niekiedy aż 
do godzin wieczornych…!

W ostatni dzień Mistrzostw większość 
zagranicznych uczestników imprezy wzię-
ła udział w zorganizowanej wycieczce 
do Warszawy. Wszyscy wrócili do Skier-
niewic bardzo zadowoleni, bo zrekonstru-
owane historyczne centrum Warszawy 
zrobiło na nich rzeczywiście ogromne 
wrażenie, którego długo nie zapomną…

Po południu, punktualnie o godz. 
16.00 rozpoczęła się uroczystość oficjal-
nego podsumowania Mistrzostw. Całość 
ceremonii prowadzili Koledzy Jan Kul-
hawik oraz Oliver Tabakovski, na język 
angielski wszystko tłumaczył niżej podpi-
sany, a całość rejestrował dźwiękowo i wi-
zualnie nieoceniony Kol Jurek SP5BLD. 
Medale (łącznie ok. 150, a może nawet 
więcej – z uwagi na liczbę kategorii w po-
szczególnych konkurencjach) oraz oko-
licznościowe dyplomy wręczali m.in. pani 
Lucyna Cwenar, Henryk Kobyłecki, pre-
zydent Skierniewic Leszek Trębski oraz 
inne ważne osoby. Na zakończenie spe-
cjalne podziękowania wygłosili przedsta-
wiciele dwóch zespołów: Białorusi i Rosji, 
które to zespoły okazały się absolutnymi 
liderami w kontekście wyników uzyska-
nych zarówno indywidualnie, jak i druży-

nowo. Specjalne podziękowania należą 
się Kol. Markowi SP8BVN, który dosko-
nale przetłumaczył te podziękowania 
z języka rosyjskiego na polski. Warto także 
wspomnieć, że przy wręczaniu niektó-
rych medali odtwarzany był każdorazowo 
hymn kraju, z którego pochodził dany 
zespól lub zawodnicy indywidualni. 

Wieczorem, w reprezentacyjnej sali 
miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
OSiR w Skierniewicach, odbył się po-
żegnalny bankiet, a tuż po nim miała 
miejsce bardzo udana zabawa taneczna, 
którą – w myśl wcześniejszych uzgod-
nień – trzeba było niestety zakończyć już 
ok. godz. 22.00.

Niejako zupełnie niespodziewanie 
nadeszła niedziela – dzień wyjazdu. Co 
prawda pożegnaniom nie było końca, ale 
cóż w takiej chwili można począć – do 
spotkania przy najbliższej okazji!

Opracowanie: Paweł  SP7TEV
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