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Od Redakcji
Jestem wychowankiem kołobrzeskiego klubu SP1KQR. Tam się
krótkofalarsko narodziłem i wychowałem. Miałem wielu mentorów
– starszych wiekiem i doświadczeniem kolegów. To tam nawiązałem
swoje pierwsze QSO, dostałem swoją pierwszą QSL i miałem wiele
innych wspaniałych osiągnięć. W grupie zawsze raźniej, tak samo
i w klubach – po prostu lepiej jest połączyć siły w jakiejkolwiek inicjatywie niż samemu coś tam sobie ciułać. Toteż zawsze cieszę się, kiedy
na naszych łamach pojawia się temat klubowy. A w tym numerze jest
ich kilka, zatem nie przedłużając już wstępu, zapraszam do lektury.

Hamfest 2015
Najważniejsze wydarzenie międzynarodowe w Regionie 1. IARU mamy już za sobą.
W tym numerze „Krótkofalowca Polskiego”
zamieszczamy tylko zdjęcie grupowe obsady naszego stoiska. Więcej informacji
w „Świecie Radio” lub „Krótkofalowcu Polskim” nr 9/2015.
Piotr SP2JMR

Kluby
Kluby krótkofalarskie są podstawą rozwoju naszego wspaniałego hobby. To w nich
młodzi przyszli krótkofalowcy zapoznają
się z zasadami pracy w eterze, z techniką,
która w przyszłości będzie im służyć, a także
poznają lokalne społeczności krótkofalarskie. To oczywiście brzmi jak jakiś komunał.
Jest to jednak najczystsza prawda. W ciągu
ostatnich 20 lat nastąpiła zasadnicza zmiana
w pozycji krótkofalarstwa w społeczeństwie,
a wśród młodzieży w szczególności. Głównym powodem jest lawinowy wręcz rozwój
internetu oraz telefonii komórkowej i ogólna dostępność tych mediów oraz zmiana
postaw młodych ludzi i często skrajnie konsumpcjonistyczne nastawienie do życia.

Vy 73! Remi SQ7AN

Co z tego wynika dla krótkofalarstwa?
Odpowiedź jest jedna: starzejemy się jako
grupa hobbystyczna. Niby nic takiego, ale
jednak. To istotne na przyszłość, bo to na
nas, obecnie funkcjonujących krótkofalowcach spoczywa ciężar zachowania ciągłości,
a nawet rozwoju krótkofalarstwa. Możemy
oczywiście czekać, tylko na co? Krótkofalarstwo to nie tylko hobby, to często sposób
na życie oraz na zabezpieczenie całych społeczności na wypadek cyberataków, klęsk
żywiołowych lub katastrof. Trzeba o tym
mówić i uświadamiać społeczeństwu naszą
rolę. Musimy także znaleźć sposób na trwałe
zainteresowanie młodzieży lub nawet dzieci
łącznością i techniką radiową. Kierunek, który
reprezentuje „Radioraektywacja”, wydaje się
słuszny. Lekcje prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjach pozwalają młodym
ludziom poznać podstawy łączności radiowej
i często jest to prawdziwa fascynacja radiem.
Dla dalszego rozwoju konieczny jest jednak
permanentny kontakt ze społecznością krótkofalarską: w klubie, oddziale PZK czy przez
kontakty z aktywnymi krótkofalowcami. Młodzi ludzie, aby być w przyszłości krótkofalowcami, powinni „połknąć bakcyla” pracy
w eterze. Nieważne czy będzie to DX-ing,

zawody, praca terenowa, UKF, ARISS i satelity,
konstrukcje dla początkujących, czy też łączność cyfrowa. Ważne jest, aby nie chcieli już
od tego odchodzić. Aby mimo przeciwności
losowych i przerw w uprawianiu naszego
hobby wracali do nas. Jak tego dokonać? Naprawdę nie wiem, choć są i jaskółki, które nie
czynią wszakże wiosny, ale pozwalają mieć
nadzieję. Przykładem może być klub SP6PYP
w Oławie, w którym jeden seniorów DX-ingu i contestingu, kapitan zespołu SN0HQ
Tomasz Niewodniczański SP6T skutecznie
zaraża młodych ludzi krótkofalarstwem. Czy
wytrzyma to próbę czasu? A jeśli tak, to potrzeba kilkudziesięciu lub kilkuset takich Tomków, którzy poszliby za przykładem SP6T. Są
i inne przykłady klubów, takich jak SP1KMK,
SP3PGR, SP3POW, SP6PSR, SP5PRF, SP1PMY
i pewnie wielu innych, w których pracuje się
z młodzieżą. Proszę o napisanie o waszych
doświadczeniach z pracą wśród młodzieży
na adres sekretariatu ZG PZK lub elektronicznie na sp2jmr@pzk.org.pl. Zależy nam na
wymianie doświadczeń i łamy „Krótkofalowca Polskiego” lub „Świata Radio” są do tego
najodpowiedniejszym miejscem. Ponadto
informacja o osiągnięciach oraz o potrzebach
aktywnych klubów może być podstawą do
skoordynowanej pomocy dla nich.
Jest jeszcze inny aspekt działalności klubowej. Chodzi mianowicie o popularyzację
krótkofalarstwa w społecznościach lokalnych. Można to osiągnąć przez współpracę z władzami, udział w uroczystościach
miejskich, gminnych czy powiatowych oraz
oczywiście szkolnych. To kolejny ważny
dla nas temat. To się opłaca, ponieważ dla
ludzi, którzy zwykle boją się nieznanego
krótkofalowiec przestaje być zagrożeniem.
Oni spotkali się oko w oko z pracującą stacją
i antenami wiszącymi tuż obok. A jeśli ktoś
z obsady radiostacji potrafi wytłumaczyć, do
czego ta zabawa może się przydać i w czym
pomóc, to przeciwnicy stają się sojusznikami. Poniżej prezentujemy kilka relacji
właśnie z jubileuszy i oraz innych spotkań,
walnie przyczyniających się do popularyzacji krótkofalarstwa.
Piotr SP2JMR
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50 lat SP8PAB
13 czerwca 1965 roku kilkunastu miłośników radia z Sanoka założyło Bieszczadzki Klub Krótkofalowców PZK przy
Powiatowym Domu Kultury w Sanoku.
Klub ten przetrwał do dziś pod nieco
zmienioną nazwą w związku ze zmianą
nazwy domu kultury, z powiatowego na
sanocki.
6 czerwca 2015 r. w sobotę w Sanockim Domu Kultury odbyło się uroczyste
spotkanie krótkofalowców z okazji tego
jubileuszu. W spotkaniu uczestniczył honorowy patron jubileuszu, burmistrz naszego
miasta Tadeusz Pióro, prezes i wiceprezes
Polskiego Związku Krótkofalowców; Jerzy Jakubowski SP7CBG i Piotr Skrzypczak
SP2JMR. Wśród zaproszonych gości były
delegacje klubów z Podkarpacia oraz ze
Lwowa.
Za wspieranie działalności Bieszczadzkiego Klubu Krótkofalowców SP8PAB,
dyrektor Sanockiego Domu Kultury Waldemar Szybiak odznaczony został Medalem imienia Braci Odyńców. Za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie krótkofalarstwa
Odznaki Honorowe PZK otrzymali: Piotr
Puchała SP8WJW, Jerzy Cetnar SP8GKB,
Marian Gawlewicz SP8BOZ, Andrzej Rogaliński SP8NFH, Ryszard Wajda SP8IQR.
Odznaczenia wręczył prezes PZK Jerzy
Jakubowski SP7CBG. Burmistrz miasta Tadeusz Pióro na ręce prezesa klubu Józefa
Gosztyły SP8HDP przekazał list gratulacyjny i okolicznościowe upominki. Historię
klubu w formie prezentacji multimedialnej przedstawił wychowanek klubu kol.
Tomasz Ciepielowski SP5CCC. W czasie
spotkania czynna była wystawa sprzętu
krótkofalarskiego. Uroczystość uświetnił
występ zespołu Flamenco SDK, kierowanego przez panią choreograf Wiesławę
Skorek. Po części oficjalnej i wspólnym
zdjęciu uczestnicy jubileuszowej uroczystości spotkali się przy ognisku, gdzie
wspomnieniom nie było końca.
Rafał SQ8JS
Autor zdjęć Rafał Łuczyński SQ8JS

45 Lat SP8PEF
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 13
czerwca br. w Sali Lustrzanej kamienicy
Attavantich w jarosławskim rynku odbyła
się długo zapowiadana uroczystość.
Wzięło w niej udział około 50 osób,
zaproszonych gości i członków Jarosławskiego OT PZK (OT35). Oddział ten
i sam klub mają ogromne osiągnięcia
na polu popularyzacji krótkofalarstwa
oraz wiedzy o nim w społeczeństwie,
przez co wśród mieszkańców Jarosławia
i okolic ukształtowany jest wizerunek
krótkofalowców jako ludzi pozytywnie
zakręconych, promujących swój region
oraz przydatnych przy różnych okazjach
oraz stanowiących zaplecze dla łączności
na wypadek wszelkich kataklizmów czy
awarii. Taka działalność ułatwia krótkofalowcom uprawianie ich hobby, ponieważ
mają oni społeczną akceptację dla swoich działań. Tak było od początku jarosławskiego krótkofalarstwa, gdy Zbyszek
SP8AUP, wówczas nasłuchowiec, w 1970
roku zakładał Międzyzakładowy Klub
Krótkofalowców, obecnie przy Burmistrzu
Miasta Jarosławia SP8PEF.
Ta aktywność społeczna Zbyszka i jego
kolegów klubowych znalazła swoje odzwierciedlenie wśród obecnych na uroczystości. Wzięli w niej udział:
• Jacek Wojtas, podkarpacki kurator oświaty, przedstawiciel wojewody podkarpackiego, który otrzymał Medal im Braci
Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa nr 22 przyznany uchwałą prezydium ZG PZK z dnia 7 lutego 2015 r.
• Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski
• Marcin Zaborniak, wiceburmistrz Jarosławia
• Zbigniew Piskorz, przewodniczący Rady
Powiatu Jarosławskiego
• Janusz Szkodny SP8DRG, przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
• Bogdan Wołoszyn SP8HNX, dyrektor
Wydz. Oświaty Miasta Jarosławia
• Marcin Krawczyk, dyrektor Delegatury
UKE w Rzeszowie wraz z dwoma współpracownikami.

Na szczególną uwagę zasługuje Małgorzata Młynarska, która od Zarządu OT 35
otrzymała grawerton z podziękowaniem
za wieloletnią pomoc w opracowywaniu
materiałów informacyjnych i propagandowych dla potrzeb jarosławskich krótkofalowców.
Uroczystość prowadził Zbyszek SP8AUP,
a w imieniu odznaczonych głos zabrali Jacek
Wojtas oraz Bogdan Wołoszyn SP8HNX,
podkreślając ważność tej uroczystości i dziękując za otrzymane odznaczenia.
Wśród gości byli także uczestnicy z za
granicy w osobach Grzegorza Belyka
UR5WFO, wiceprezesa Zarządu LKK, Jana
Germatnego OM8GY oraz z małżonkami.
Obecni byli także Józek SP8HDP, były członek klubu SP8PEF, prezes sanockiego klubu
SP8PAB oraz Andrzej SQ7B, były Award
Manger PZK.
Po części oficjalnej goście zaproszeni
zostali do restauracji „U Słowika” na skromny poczęstunek.
ZG PZK reprezentował piszący te słowa
Piotr SP2JMR wiceprezes PZK.
Piotr SP2JMR

ZBYSZEK SP8AUP OTRZYMUJE STATUETKĘ OD ZG PZK

ZŁOTE KRZYŻE ZASŁUGI ZA DZIAŁALNOŚĆ NA POLU KRZEWIENIA KRÓTKOFALARSTWA OTRZYMALI (OD LEWEJ): BENEDYKT SP8IQQ, TADEUSZ SP9IE,
BOGDAN SP8HNX

ODZNACZENI W TOWARZYSTWIE PREZESA OT35 I SP8PEF ZBYSZKA SP8AUP PODCZAS UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 45-LECIA SP8PEF

Z okazji 45-lecia klubu SP8PEF Złotym
Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz
rozwoju i propagowania krótkofalarstwa
odznaczeni zostali:
• Benedykt Brodowicz SP8IQQ
• Tadeusz Lewko SP8IE
• Bogdan Wołoszyn SP8HNX
Medale „Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na Terenie Miasta Jarosławia”
otrzymali:
• Anita Banaś SP8TCQ
• Paweł Dąbrowski, pracownik del. UKE
w Rzeszowie
• Zbigniew Kołodziej, pracownik del. UKE
w Rzeszowie.
To tylko najważniejsze wyróżnienia,
które otrzymali uczestnicy tego spotkania.
Pozostałe to okolicznościowe grawertony.

UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 45-LECIA SP8PEF
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CQ SO1AMS z m/v
„Nawigator XXI”
W dniach 12–14 czerwca 2015 r. w czasie Zlotu Żaglowców w Szczecinie z pokładu statku szkolno-badawczego Akademii
Morskiej w Szczecinie pracowała stacja
SO1AMS. Ekipa klubu SP1KNJ pod wodzą
Ryszarda SP1ASU przeprowadziła kilkadziesiąt QSOs. W jej skład wchodzili: Marek
SP1MWP, Sławek SP1NVM i Janusz SP1TMN.
Była to też okazja do zapoznania studentów AM z krótkofalarstwem.
Za przykładem pani Pauli, III oficera
„Nawigatra XXI”, która pierwsza zrobiła QSO
poszli studenci I roku nawigacji AM. Wszyscy, którzy zrobili QSO, otrzymali potwierdzenie w postaci dyplomu. Mam nadzieję,
że to nie ostatni kontakt ze studentami AM
w Szczecinie.
Janusz SP1TMN

OFICER Z „NAWIGATORA XXI” PO PIERWSZEJ ŁĄCZNOSCI

STUDENCI I OPERATORZY PO PIERWSZYM QSO, Z LEWEJ RYSZARD SP1ASU,
PO PRAWEJ MAREK SP1MWP

Bachorze 2015
Tak się składa, że większość spotkań
krótkofalarskich odbywa się na południu
Polski lub w jej centralnej części. Naturalne
więc było, że Piotr SP2LQP zaproponował
pozostałym członkom Zarządu Bydgoskiego
OT PZK (OT04) oraz zarządom oddziałów
terenowych PZK z rejonu północnocentralnego wspólne zorganizowanie spotkania
środowiskowego. Popularność ubiegłorocznego spotkania w Krojantach potwierdziła
słuszność „diagnozy” oraz potrzebę organizacji spotkania 2–3-dniowego.
Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane 19–21 czerwca br. Jak i poprzednio, organizatorem był Piotr SP2LQP przy
współpracy z Zachodniopomorskim, Środkowopomorskim, Pomorskim, Żuławskim,
Toruńskim, Nadnoteckim OT PZK.
Spotkanie zgromadziło ponad 200
uczestników, pogoda była odpowiednia.
Oprócz celów integracyjnych spotkanie
było bogate w treści popularyzatorskie.
Było kilknaście prelekcji, w tym Armanda SP3QFE opowiadająca o łącznościach
i sprzęcie w ramach ARISS, a także Marka SP2MKO jednego z najznakomitszych
UKF-owców SP i nie tylko, traktująca o antenach, ich dopasowaniu i skuteczności.
W sumie prelekcji było aż 12, pogrupowanych w bloki rozdzielone porami posiłków. Organizatorzy zadbali także o rodziny
krótkofalowców, organizując bloki zajęć dla
XYL i YL towarzyszących oraz dla dzieci.
Potwierdziło się, że takie spotkania są
bardzo potrzebne, a jego formuła oparta
na Łosiowym wzorcu, tj. wymiana doświadczeń, spora giełda oraz integracja sprawdziła się i tym razem. Prezydium ZG PZK było
reprezentowane przez Zbyszka SP2JNK
zastępcę prezesa ds. sportu oraz piszącego
tę relację Piotra SP2JMR.
Podziękowania należą się bezpośrednim organizatorom w osobach Piotra
SP2LQP, Wojtka SP2ALT, Darka SP2HQY,
oraz zarządom wymienionych wcześniej
oddziałów terenowych.
Spotkanie doczekało się artykułu w „Gazecie Pomorskiej”, która mimo paru błędów

przybliża szerokiemu gremium czytelników
nasze wspaniałe hobby.
Więcej informacji o spotkaniu na stronach oddziałowych w tym na www.pzk.
bydgoszcz.pl.
Piotr SP2JMR

Silent Keys

W ostatnim czasie odeszli
od nas na zawsze:

SP5BFW Stefan Wyporski s.k.
W dniu 26 czerwca br. zmarł nagle w wieku 83 lat Stefan
Wyporski SP5BFW, wieloletni członek ZG PZK. Za swą
działalność organizacyjną wyróżniony był odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Posiadał Honorową
Odznakę PZK nr 84. Był członkiem SPOTC. Pogrzeb odbył
się 29 czerwca br. Spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym w Siedlcach. Cześć Jego Pamięci.

SQ6OR Jan Okapiec s.k.
W dniu 21 czerwca 2015 roku zmarł w wieku 67 lat, po
długiej chorobie członek Sudeckiego OT PZK – pełniący
funkcję Oddziałowego QSL Managera kol. Jan Okapiec
SQ6OR. Będzie nam Ciebie brakowało – wspaniały
kolego Janie!

SP1MZ Bogusław Podleżański s.k.
W sobotę 13 czerwca w wieku 83 lat zmarł nasz Kolega
Bogusław Podleżański SP1MZ. W 1957 roku Bogdan
założył w Stargardzie Szczecińskim klub SP1KCJ, którego
kierownikiem był do końca.

SP1FHM Andrzej Kosiarski s.k.
W dniu 15.06.2015 zmarł nagle nasz serdeczny Kolega,
krótkofalowiec z krwi i kości, znakomity telegrafista
Andrzej Kosiarski SP1FMH z Debrzna. Miał 67 lat.
Andrzej był członkiem Środkowopomorskiego Oddziału
Polskiego Związku Krótkofalowców w Koszalinie.

SP2JDG Grzegorz Nowicki s.k.
W dniu 5 czerwca odszedł od nas w wieku 77 lat
Grzegorz Nowicki SP2JDG, wieloletni członek
Bydgoskiego OT PZK. Był aktywnym członkiem klubów
SP2PBY i SP2PAQ.
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