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Od Redakcji 
Na Nowy Rok 2012
Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy. Rozpoczął się Nowy 
Rok 2012 ważny nie tylko dla naszej organizacji. Z całą pew-
nością będzie on bogaty w wydarzenia i to w bardzo wielu 
dziedzinach naszego życia. Dla PZK i jego członków może 
to być nawet rok przełomowy.
Zanim napiszę o przyszłości, pozwolę sobie na kilka zdań 
dotyczących sytuacji bieżącej w PZK. Liczba członków przy-
rasta, choć może zbyt wolno jak na nasze oczekiwania. 
Prowadzimy działalność wspierającą w sprawach o na-
sze prawo do posiadania i eksploatacji anten krótkofalar-
skich, konsultujemy projekty aktów prawnych dotyczących  

krótkofalarstwa, podejmujemy także własne inicjatywy w stanowieniu prawa, wspie-
ramy wszelkie działania lokalne popularyzujące krótkofalarstwo, kontynuujemy 
współpracę z TP „EmiTel” – naszym sponsorem strategicznym w dziedzinie stacji 
bezobsługowych. Można by tu wymieniać wiele spraw zmierzających do umocnienia 
naszej pozycji w środowisku krótkofalarskim.
W sprawach organizacyjnych nasze stowarzyszenie miało nieco problemów wyni-
kających z szerokich możliwości interpretacyjnych przepisów prawa przez najróż-
niejsze podmioty zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Efektem tychże były trzy 
Nadzwyczajne Zjazdy Delegatów PZK odbyte kolejno w 2009, 2010 oraz 2011 roku. 
Potrzeba zwołania dwóch pierwszych wynikła z uchwały KZD z 2008 r. i zamiaru 
zreformowania PZK. 
Reforma miała zmienić oblicze wewnętrzne naszego Związku, obniżyć koszty jego 
funkcjonowania kosztem pewnego ograniczenia demokracji, co przełożyłoby się 
niewątpliwie na lepszą efektywność naszej działalności. Z różnych powodów do tego 
jednak nie doszło i obecnie mamy Statut z 2008 r. z poprawkami. 
Odnośnie naszej sytuacji wewnętrznej to jest ona przedmiotem ataków i manipulacji 
ze strony 5 osób, którzy mają widocznie swoje ukryte cele w destabilizowaniu sytu-
acji wewnątrz PZK, a być może ich działania są projekcją ich nastrojów. W każdym 
razie udaje im się nieco spowolnić działalność prezydium ZG PZK i to poprzez ko-
nieczność składania wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących wydumanych przez nich 
problemów. 
Przejdźmy jednak do bieżącego roku. W tym roku poza Krajowym Zjazdem Dele-
gatów, mamy zamiar zorganizować obóz szkoleniowy PZK, rozpocząć działalność 
gospodarczą oraz przymierzyć się do inwestycji w gminie Rudniki, czyli w miejscu 
naszych corocznych spotkań „ŁOŚ”. Docelowo powinien tam powstać niewielki 
ośrodek sportowo-szkoleniowy PZK.
Rok 2012 to rok EURO 2012. Z tej okazji organizujemy szereg aktywności oraz akcję 
dyplomową, której koordynatorem jest Waldemar Sznajder 3Z6AEF.
To tylko najważniejsze nasze zamierzenia. Większość działalności PZK zależy 
przecież od aktywności lokalnych społeczności, oddziałów terenowych, klubów lub 
współpracujących z PZK stowarzyszeń. 
Nasze możliwości zależą nie tylko od szczerych chęci, nakładu pracy i czasu, ale  
także od posiadanych funduszy.
Kończąc ten wstępny materiał, dziękuję Wam drogie Koleżanki i Koledzy za wasz 
wkład w naszą działalność. Szczególne podziękowania kieruję do naszych darczyń-
ców, którzy w różny sposób tj. np. poprzez odpis 1% od podatku na PZK jako OPP 
czy też poprzez darowizny bezpośrednie pomogli w realizacji wszelkich przedsię-
wzięć w ubiegłym 2011 roku.
Życzę wszystkim członkom i sympatykom PZK zdrowia i realizacji wszystkich  
planów w tym nowym roku 2012.

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK



2 KRÓTKOFALOWIEC 
POLSKI 1/2012

AKTUALNOŚCI 

Posiedzenie prezydium ZG 
PZK w 2.12. 2011 r.
Prezydium obradowało przez ponad  
6 godzin w pełnym składzie. Główne 
cele posiedzenia zostały zrealizowane. 
1.Prezydium przeanalizowało projekt 

prowizorium budżetowego na 2012 r. 
opracowany przez kol. Sławka SP2JMB 
– skarbnika PZK. Podczas dysku-
sji wzięto pod uwagę m.in. wnioski 
przedmiotowe dotyczące dofinansowa-
nia przedsięwzięć ze środków budżetu 
centralnego PZK w tym ARISS, wnio-
sek SP3PKC oraz OT13 dot. prze-
miennika SR6J. 

Przy okazji projektowanych kosztów 
na ARISS Tadeusz SP9HQJ omówił 
Pierwszą Konferencję ARISS Koło 
15.10.11. Prezydium wyraża podzięko-
wanie dla kol. Armanda Budzianow-
skiego SP3QFE koordynatora ARISS 
SP za inicjatywę i ogromny wkład pracy 
w realizację programu ARISS w Polsce. 
Projekt prowizorium budżetowego zosta-
nie w najbliższym czasie opublikowany 
na portalu PZK wraz z protokołem po-
siedzenia.
2. Prezydium podjęło uchwały
– O ogłoszeniu zamiaru organizacji 

obozu szkoleniowego dla przyszłych  
krótkofalowców. 

– O zamiarze podjęcia działalności go-
spodarczej. 

– O permanentnym poszukiwaniu osób 
chętnych do podejmowania działań 
w zakresie działalności PZK m.in. 
przez ogłoszenie w komunikatach se-
kretariatu ZG PZK.

3. Strategia dla PZK – możliwości jej 
realizacji. Po dogłębnej analizie „Stra-
tegii dla PZK” prezydium uważa, że 
dokument ten był przygotowywany 
jako pierwszy z dokumentów będących 
obowiązującymi po reformie PZK. 

W związku z nieuchwaleniem przez 
NKZD zmian w strukturze i formie 
funkcjonowania związku „Strategia dla 
PZK” pozostaje dokumentem kierun-
kowym dla kolejnego Zjazdu Delegatów 
PZK. 
Prezydium ZG PZK widzi potrzebę, 
aby kolejny KZD ponownie zajął się 
rozpatrzeniem możliwości i organizacyj-
nych, personalnych oraz finansowych 
dla wdrożenia tejże strategii.
4. Prezydium ZG PZK przyznało me-

dal im. braci Odyńców za zasługi dla 
rozwoju krótkofalarstwa” nr 4 kol. 
Jerzemu Kucharskiemu SP5BLD re-
daktorowi naczelnemu Radiowego 
Biuletynu Informacyjnego PZK za 
długoletnie redagowanie i emitowanie 
RBI. 

5. Wybór miejsca Krajowego Zjazdu  
Delegatów PZK. 

Prezydium przeanalizowało trzy oferty 
złożone przez Jerzego Gomoliszewskiego 

SP3SLU z klubu SP3KWA, Huberta 
Hajduka SQ8AOL z klubu SP8KKM 
oraz Andrzeja Augustyna SQ1EIX 
z SPDXC. 
Prezydium wybrało ofertę Jerzego 
SP3SLU i wnioskuje do ZG PZK w spra-
wie zwołania KZD PZK w terminie 
19–20 maja 2012 r., miejsce KZD to 
ośrodek „Zacisze” w Łowiczu. W wybo-
rze miejsca wzięto pod uwagę m.in. opty-
malną lokalizację miejsca zjazdu.

Piotr SP2 JMR

Zebranie sprawozdawcze 
ON PZK w Pile 
W dniu 3 grudnia br. w Ujściu k/Pi-
ły odbyło się Zebranie Sprawozdawcze  
Oddziału Nadnoteckiego PZK w Pile.
Zebranie odbyło się w drugim terminie, 
czyli o godz.10.30 (1. termin 10.00).
Na 122 członków obecnych było 41, co 
stanowi 32,78% członków ON PZK.
Podczas zebrania dla uhonorowania  
zasług i działalność na rzecz ON PZK 
członków wręczono grawertony:
Kol. SP3CMA dla swojej grupy otrzymał 
grawerton oraz dyplom z zorganizowanie 
grupy radiorycerzy, pracę grupy z zam-
ków na szlaku Wedlów.
Kol. SP3MFC reprezentujący kluby 
SP3KLZ, SP3ZKP za prowadzenie 
szkoleń oraz organizacje egzaminów na 
świadectwo uzdolnienia i prace z parków 
krajobrazowych.
Kol. SP3SLD ze Śremu, prezes klubu 
SP3PKC, za propagowanie krótkofa-
larstwa na terenie powiatu śremskiego 
i powiatów ościennych.
Kol. SP3QYW wraz z grupą za moderni-
zację przemiennika pilskiego SR3N.
Odwołano z funkcji skarbnika oddziału 
na jego własną prośbę kol. SP3CFM. Na 
zebraniu zarządu, które odbyło się zaraz 
po zakończeniu zebrania sprawozdaw-
czego, powierzono funkcję skarbnika 
byłemu doradcy formalno-finasowemu 
kol. SP3UY.
Dołączono do zarządu kol. SQ3KLI, no-
wego członka naszego oddziału. 
Aktualny skład zarządu ON PZK:
SP3EA – prezes, Qsl manager
SP3BTK – sekretarz, administrator stro-

ny oddziałowej.
SP3UY – skarbnik 
SP3VBF – członek zarządu – instruktor 

do spraw szkolenia.
SQ3KLI – członek (planowana funkcja 

do spraw współpracy z młodzieżą)
Wybrano dwóch delegatów i na KZD 

w osobach:
Kol. SP3AMY Józef Wojcieszak
Kol. SP3MFC Kazimierz Janucik
Zarząd składa podziękowanie właścicie-
lowi pizzerii w Ujściu kol. Krzysztofowi 
SP3EPG za udostępnienie lokalu oraz 
zorganizowanie naszego zebrania.
Prezes ON PZK w Pile, Adam SP3EA

Po Walnym Zebraniu 
OT 18
W dniu 20.11.2011 r. odbyło się wal-
ne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
członków OT-18 w Rzeszowie, w trakcie 
którego wybrano nowy Zarząd Oddziału, 
Komisję Rewizyjną oraz Delegata na 
KZD. 5-osobowy zarząd OT-18 PZK 
w Rzeszowie:
Bogdan SP8BRE, prezes
Łukasz SP8TJU, sekretarz
Mariusz SQ8OGK, skarbnik
Andrzej SP8BRQ, członek zarządu
Adam SQ8JLU, członek zarządu
Zygmunt SQ8LSC, zastępca członka  

zarządu 
Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
Janusz SP8RHQ, przewodniczący 
Jan SP8FHK, członek komisji
Tomasz SQ8MHI, członek komisji
Leszek SP8IRZ, zastępca członka komi-

sji rewizyjnej.
Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów 

– Łukasz SP8TJU
zastępca delegata na Krajowy Zjazd  

Delegatów – Mariusz SQ8OGK.
Prezes OT-18 w Rzeszowie, Bogdan 

SP8BRE 

I Spotkanie Nestorów 
Krótkofalarstwa
Z inicjatywy zarządu Śląskiego Od-
działu Terenowego Polskiego Związku 
Krótkofalowców, 27 listopada 2011 r. 
o godz. 10.00 w Domu Kultury „Che-
mik” w Siemianowicach Śląskich odbyło 
się I Spotkanie Nestorów Krótkofalar-
stwa.Wzięło w nim udział ponad 60 
osób posiadających co najmniej 25-letni 
staż krótkofalarski. Wśród uczestników 
spotkania były osoby, które swą krótko-
falarską przygodę zaczęły już w latach  
50. ubiegłego stulecia. Celem spotkania 
była integracja śląskiego środowiska 
krótkofalowców, rozpoznanie oczekiwań, 
a w razie potrzeby udzielenie daleko 
idącej pomocy osobom w starszym wie-
ku – zwłaszcza w sprawach antenowych 
i w zwalczaniu biurokratycznych barier 
utrudniających uprawianie tego wspa-
niałego hobby.
W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele siemianowickich władz: wice-
prezydent miasta Siemianowice Ślą-
skie Dariusz Bochenek, przewodniczący 
Rady Miasta Adam Cebula, członek 
Rady Miasta i kierownik Domu Kultury 
„Chemik” Zbigniew Krupski. Obecny 
był również przewodniczący Rady Nad-
zorczej Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Wiesław Jaźwiec. Na spo-
tkanie przybył prezes Polskiego Związ-
ku Krótkofalowców Piotr Skrzypczak 
SP2JMR oraz Sekretarz PZK Tadeusz 
Pamięta – mieszkaniec Siemianowic 
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Śląskich, będący jednocześnie członkiem 
Klubu Łączności SP9KJM w Siemia-
nowicach Śląskich. Sprawą medialną ze 
strony PZK zajął się redaktor naczelny 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego 
PZK Jerzy Kucharski SP5BLD, przygo-
towując materiał filmowy i radiowy dla 
potrzeb RBI.
Prowadzący spotkanie prezes Śląskiego 
Oddziału Terenowego PZK w Siemiano-
wicach Śląskich Andrzej Marzec SP9N-
WE po powitaniu zebranych i wstępnej 
prezentacji, zarządził uczczenie minutą 
ciszy, pamięć ostatnio zmarłych krótko-
falowców. Zabierając głos, wiceprezydent 
miasta Siemianowic Dariusz Bochenek 
zwrócił uwagę na ogromną i pozytywną 
rolę środowiska krótkofalowców w dzia-
łaniach na rzecz lokalnej społeczności, 
która dostrzegana jest i doceniana nie 
tylko przez społeczeństwo, ale również 
przez władze miasta, udzielające w miarę 
swoich możliwości pomocy temu ru-
chowi społecznemu. O pozytywnych 
aspektach oddziaływania krótkofalow-
ców na kształtowanie dzieci i młodzieży 
w szkołach nie omieszkał wspomnieć 
przewodniczący Rady Miasta Siemiano-
wic Adam Cebula. Warto w tym miej-
scu wspomnieć chociażby o wzajemnej, 
owocnej współpracy siemianowickiego 
Klubu Łączności SP9KJM z uczniami 
– kadetami klas o profilu policyjnym 
miejscowego Liceum Ogólnokształcą-
cego im. J.J. Śniadeckiech, gdzie dzię-
ki krótkofalowcom utworzono sekcję 
strzelecką i propagowane są tam akcenty 
krótkofalarskie. Prezes PZK pogratu-
lował pomysłodawcom i wykonawcom 
przedsięwzięcia, podkreślając, że tego 
typu inicjatywa integruje lokalne śro-
dowisko krótkofalarskie, a dzięki temu 
można pokonywać różnego typu bariery 
poprzez udzielenie sobie wzajemnej po-
mocy. Przy okazji zapoznał zebranych 
z aktualną sytuacją w PZK.
W dalszej części spotkania prezes PZK 
Piotr Skrzypczak SP2JMR wręczył pa-
miątkowy grawerton Jerzemu Zajdzie 
SP9BGS za dotychczasową aktywność 
i zaangażowanie na rzecz PZK. War-
to w tym miejscu wspomnieć, że Jerzy 
Zajda 12 kwietnia 2010 roku z terenu 
Zespołu Szkół Technicznych w Katowi-
cach-Piotrowicach, w ramach programu 
edukacyjnego dla dzieci i młodzieży 
ARISS, wraz z grupą młodzieży szkolnej 
pozytywnie zrealizował projekt polega-
jący na nawiązaniu bezpośredniej łącz-
ności z załogą międzynarodowej stacji 
orbitalnej. 
Krótki rys historyczny śląskiego ru-
chu krótkofalarskiego na terenie Śląska 
przedstawił autor ciekawego opracowa-
nia Zbigniew Gala-Opalski SP9LDB. 
Z informacji przekazanych przez Zbysz-
ka można się było dowiedzieć wiele 
ciekawych rzeczy, zwłaszcza w okresie 
pierwszych lat 50., kiedy to ruch krótko-

falarski traktowany był przez ówczesne 
władze z niezwykłą ostrożnością i nie 
było wówczas sprzyjającego klimatu do 
uprawiania tego hobby. Ożywienie krót-
kofalarstwa nastąpiło w późniejszych 
latatach 60. i 70. Zabierając głos w dys-
kusji, sekretarz PZK – Tadeusz Pamięta 
SP9HQJ, autor wydanej 2 lata temu mo-
nografii dotyczącej historii siemianowic-
kiego Klubu Łączności SP9KJM, zaape-
lował do zebranych o pomoc w zakresie 
materiałów historycznych dotyczących 
historii krótkofalarstwa na terenie Ślą-
ska i Zagłębia. Obecnie kol. Tadeusz 
SP9HQJ jest już niemal na półmetku 
wydania kolejnego opracowania – mono-
grafii, tym razem na temat piekarskiego 
Klubu Łączności SP9KRT w Piekarach 
Śląskich. Kolejnym zamierzeniem Ta-
deusza jest wydanie publikacji obrazu-
jącej historię krótkofalarstwa na terenie 
Śląska i Zagłębia i jest zainteresowany 
wszelkimi informacjami dotyczącymi tej  
problematyki. 
W chwili obecnej posiada zbyt mało 
materiałów źródłowych, aby pokusić się 
o napisanie rzetelnego i obiektywnego 
opracowania w tej sprawie. Jest zatem 
prośba i apel Tadeusza o dostarczanie 
wszelkich materiałów historycznych, aby 
na tej podstawie zostało wydane kolejne 
opracowanie. Gra jest bowiem warta 
przysłowiowej świeczki, ponieważ będzie 
to inspirujący materiał wyjściowy dla na-
stępnych pokoleń krótkofalarskich. 
Oddziałowy QSL Manager – Artur Słu-
żałek SQ9BDB zapoznał zebranych z za-
sadami dystrybucji kart QSL potwier-
dzających łączność w PZK i odniósł się 
do praktycznych aspektów opracowywa-
nia kart, w tym wymiarów i ich segre-
gowania przed wysyłką do Centralnego 
Biura QSL w Bydgoszczy. Przy okazji 
podzielił się wiedzą co liczby i jakości 
przekazywanych kart 
Prezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR 
na spotkanie nie przybył z pustymi ręka-
mi. W imieniu Zarządu Głównego wrę-
czył bowiem 5 egzemplarzy opracowania 
pt. „Lwowski Klub Krótkofalowców. 
Zarys dziejów” otrzymanych w darze 
od Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC, 
współautora tejże publikacji. Otrzymali 
je najbardziej znani aktywiści śląskiego 
ruchu krótkofalarskiego. Wśród wyróż-
nionych tą publikacją znaleźli się mię-
dzy innymi: Andrzej Marzec SP9NWE 
– prezes Śląskiego Oddziału Terenowego 
w Siemianowicach Śl., 
Eugeniusz Kurzeja SP9IIA – prezes 
siemianowickiego Klubu Łączno-
ści SP9KJM oraz Maciej Kędzierski 
SP9DQY – wieloletni członek najwyż-
szych władz PZK.
W dalszej części spotkania głos za-
brał między innymi Jacek Ziemniak 
SP9CSW, przybliżając zebranym historię 
uruchomienia w latach 70. pierwsze-
go w kraju przemiennika UKF SR9E 

na Podzamczu i późniejsze jego losy, 
zwłaszcza w aspekcie stanu wojennego. 
W małych grupach zebrani wspominali 
dawne czasy, ożyły wspomnienia. Opo-
wiadano o wielu przygodach, ciekawych 
epizodach związanych z uprawianiem 
krótkofalarskiego hobby. Na przestrzeni 
lat, w związku ze śmiercią, krótkofalar-
skie szeregi opuściło wielu znakomitych 
nadawców, których wspominali Nesto-
rzy. Z kronikarskiego obowiązku należy 
dodać, że w spotkaniu wziął udział znany 
powszechnie krótkofalowiec – podróżnik 
i żeglarz, kapitan jachtowy Janusz Sło-
wiński SP9YI z Mierzęcic, który w czasie 
kolejnego rejsu cudem uszedł z życiem, 
kiedy to silny sztorm złamał maszt który 
przygniótł Janusza. W ostatniej chwili 
chilijska straż przybrzeżna ewakuowała 
Janusza z jachtu „Bona Terra”, który 
w chwilę później wraz z całym sprzętem 
zatonął na dnie w okolicy przylądka 
Horn. Zebranie zakończyło się około 
godz. 14.00, choć wiele osób nadal pozo-
stało w pomieszczeniach Domu Kultury 
„Chemik”, by kontynuować rozpoczęte 
wcześniej wątki. Wszyscy powrócili do 
domów niezwykle usatysfakcjonowa-
ni żywiąc nadzieję na dalsze tego typu  
spotkania.

Tadeusz Pamięta SP9HQJ
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SP7UYL s.k. 
Grażyna Przybylska-Kokoszka 

SP7UYL. 
Cześć Jej pamięci!

SP9LLH s.k.
Jan Wołosiewicz SP9LLH.  

Cześć Jego pamięci!

Silent Key 

SP3PKC w ofensywie
W dniu 23 listopada odbyło się uro-
czyste podpisanie listu intencyjnego 
o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół 
Technicznych im. Hipolita Cegielskiego 
w Śremie a Klubem Krótkofalowców 
SP3PKC – LAMBDA. Ze strony PZK 
osobą podpisującą będzie Piotr Skrzyp-
czak SP2JMR prezes PZK.
Zadaniem jest nawiązywanie i pomoc 
w działaniach na rzecz szerzenia idei 
krótkofalarstwa wśród młodzieży, jako 
jednego z elementów nawiązywania 
i przekazywania informacji oraz powo-
łanie Szkolnego Koła Krótkofalowców 
przy Zespole Szkół Technicznych im. 
Hipolita Cegielskiego w Śremie. 
Osoby podpisujące list będą wzajemnie 
wspierać się wiedzą, sprzętem oraz po-
siadaną bazą w celu realizacji założonych 
zadań. 
Celem współpracy jest:
– szerzenie wśród młodzieży idei krótko-

falarstwa
– możliwość realizacji zainteresowań 

i wiedzy 
– zapoznanie się ze sprzętem oraz jego 

budową i obsługą 
– poznawanie teorii i praktycznych 

umiejętności w zakresie radia elektro-
niki, języków obcych 

– nawiązanie łączności radiowej przy po-
mocy sprzętu krótkofalarskiego z ludź-
mi różnych narodowości oraz między-
narodowymi stacjami kosmicznymi

– branie udziału przez młodzież w zawo-
dach radioamatorskich

– uczestniczenie w edukacyjnej telekon-
ferencji młodzieży z astronautą prze-
bywającym w przestrzeni kosmicznej,

– zajęcia z zakresu łączności kryzysowej. 
Piotr SP2JMR

Nagroda dla Ewy SP5HEN
Konkurs „Mazury Cud Natury” odbył 
się pod patronatem Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego. Jury w składzie: Piotr 
Korzeniewski (przewodniczący), Kata-
rzyna Michalak i Irena Piłatowska-Mą-
dry przyznało:
I nagrodę Ewie Michałowskiej SP5HEN 
za audycję „Szlakiem błękitnej nostal-
gii”, przygotowaną przy współpracy  
Wiesława Paszty SQ5ABG.
Nagrody wręczył pan Radosław Zawadz-
ki, Dyrektor Departamentu Koordynacji 
Promocji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Gratulacje złożył także Prezes KRRiT 
Jan Dworak oraz Prezes Zarządu Pol-
skiego Radia Andrzej Siezieniewski.
Celem konkursu „Mazury Cud Natury” 
była prezentacja w reportażach i doku-
mentach radiowych regionu warmińsko-
-mazurskiego, a w szczególności jego 
walorów turystycznych i kulturalnych. 

Udział w konkursie mogli wziąć wszy-
scy reportażyści rozgłośni regionalnych 
radia publicznego w Polsce, ogólnopol-
skich programów Polskiego Radia oraz 
Studia Reportażu i Dokumentu, a także 
twórcy niezależni. 
Trzeba też pamiętać, że pracowała w tym 
roku stacja okolicznościowa z Olsztyna 
SN0N7W propagująca Mazury. 

Wiesław SQ5ABG

Żeglarstwo morskie 
– życiowa pasja 
krótkofalowca
16 listopada 2011 r. w Podkarpackim 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rze-
szowie miało miejsce fascynujące spo-
tkanie z wybitnym żeglarzem i znanym 
krótkofalowcem kapitanem Januszem 
Słowińskim SP9YI oraz Andrzejem Ku-
charczykiem – redaktorem, dziennika-
rzem, wydawcą, współautorem książek.
Goście opowiadali o swoich żeglarskich 
przygodach na jachcie „Bona Terra” oraz 
podróżach po Ameryce Południowej. 
Podczas prezentacji licznych zdjęć oraz 
dwóch filmów, wzbogaconych piękną 
narracją i muzyką, uczestnicy (krótko-
falowcy, żeglarze, nauczyciele, młodzież 
i dzieci) mieli możliwość poznać historię 
budowy jachtu, jego wyposażenie oraz 
posłuchać wesołych wypowiedzi człon-
ków załogi o sobie. 
Następnie przenieśliśmy się w niezwykły 
świat Atlantyku, Falkalandów-Malwi-
nów, Ziemi Ognistej, przylądka Horn, 
Ziemi Ognistej, Georgii, Szetlandów 
Płd. (z polską bazą naukową im. H. Arc-
towskiego, w której Janusz SP9YI pra-
cował jako radiooperator HF0APAS)... 
i Antarktydy. 
Opowieściom towarzyszyły refleksje do-
tyczące znaczenia zgranego zespołu jach-
towego, osobowości, charakteru każdego 
członka załogi, siły wspólnych marzeń 
i realnych trudów żeglowania miesiąca-
mi po morzach i oceanach.
Osobnym fragmentem spotkania były 
wspomnienia z podróży po Argentynie 
wzbogacone widokami Buenos Aires, 
Mar del Plata, Andów, Pampy, lodow-
ców... i  argentyńskiego tanga.
Zdjęcia zachwycały pięknem natury 
tamtejszych niezwykłych i często zu-
pełnie dziewiczych zakątków, a bardzo 
ciekawa i barwna narracja prowadzona 
przez obu Gości sprawiły, że spotkanie 
z planowanych dwóch godzin przedłuży-
ło się do czterech. 
Końcowa relacja z wręcz nieprawdopo-
dobnych zdarzeń – kilku godzin akcji 
ratowania kapitana Janusza Słowińskie-
go z tonącej w potężnym sztormie „Bona 
Terry” – wysłuchana była w zupełnej 
ciszy. Wspominając te dramatyczne 
chwile, bohater wydarzeń snuł refleksje 

dotyczące ogromu sił natury i ludzkiego 
pragnienia przeżycia. 
Oficjalna część spotkania zakończyła 
się gromkimi oklaskami wyrażającymi 
podziękowanie za wspaniałą, momenta-
mi trzymającą w napięciu podróżniczą 
gawędę. 
Potem było wiele żeglarskich i krótkofa-
larskich pytań oraz możliwość otrzyma-
nia bogato ilustrowanej książki „Ostatni 
rejs Bona Terry” z pamiątkowym wpi-
sem Gości. 
Książkę można nabyć, pisząc na adres  
redaktora  Andrzeja  Kucharczyka 
ak@pajpress.com.pl.

Piotr Ożarski SP8MRD


