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Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju własnego 
i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

Od Redakcji 
Szanowni czytelnicy. Od dłuższego czasu ilość informacji, które moglibyśmy Wam 
przekazać, przekracza dostępność miejsca na łamach naszego organu. Z konieczności 
dokonujemy więc selekcji, publikując to co uważamy za najistotniejsze, często pozo-
stawiając materiał do kolejnych wydań KP. W najbliższym czasie mam nadzieję na 
powołanie nie tylko nowego redaktora naczelnego „Krótkofalowca Polskiego”, ale 
także na powołanie zespołu redakcyjnego, co powinno przełożyć się na podniesienie 
poziomu i atrakcyjności naszego periodyku.
Tak jak w dotychczasowej praktyce wydawniczej publikujemy relacje z wybranych 
wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim okresie. Tym razem postaraliśmy się za-
mieścić więcej materiałów fotograficznych.

Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK

Informacja prezydium ZG PZK

Złota Odznaka 
Honorowa PZK
Prezydium ZG PZK zawiadamia o za-
miarze nadania ZOH PZK kol. Janowi 
Ćwikła SP2EXN, podstawa: uchwała 
prezydium ZG PZK z dnia 12.07.2012

Relacje ze spotkań

Spotkanie DL-SP
Zaczęło się w zeszłym roku, we Frank-
furcie nad Odrą. Christian DL1BRD 
zapytał nas, czy możemy pomóc w zorga-
nizowaniu pracy radiostacji amatorskiej 
dającej punkty do dyplomu „Śladami 
Teodora Fontane” po polskiej stronie 
Odry. Te pierwsze rozmowy były począt-
kiem współpracy Niemieckiego klubu 
DK0FFO okręgu Y22 z naszym gorzow-
skim klubem „Klon” SP3YPR. Potem, 
w marcu br. uczestniczyliśmy w spotka-
niu członków DARC okręgu Y22, w cza-
sie którego zaprezentowaliśmy działal-
ność naszego klubu. W maju Michael 
DL7UGN przyjechał z kilkoma kolega-
mi do Gorzowa i poprowadził, podczas 
drugiej edycji Gorzowskich Spotkań 
Krótkofalowców, prelekcję o działalności 
DARC. Wtedy też uzgodniliśmy wspólne 
działania plenerowe. 
28 lipca w miejscowościach Gozdowice 
i Czelin położonych nad Odrą, znaj-
dujących się na trasie podróży Teodo-
ra Fantane i na dodatek w granicach 
Cedyńskiego Parku Krajobrazowego 
(SPFF-031), powstały dwie międzynaro-
dowe grupy stacji amatorskich. 

W Czelinie anteny rozłożyliśmy na tere-
nie boiska piłkarskiego położonego wy-
soko na nadodrzańskiej morenie. W Goz-
dowicach gościny udzieliła przystań 
Nadzoru Wodnego Regionalnego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Do 
współpracy zaprosiliśmy także kolegów 
z Dębna. W obu miejscowościach, odda-
lonych od siebie o 7 kilometrów, praco-
wało w sumie 6 polsko-niemieckich sta-
cji KF i UKF. Było słychać znaki stacji 
klubowych SP3YPR i SP1KEN oraz in-
dywidualne znaki kolegów niemieckich 

Radiostacja z międzynarodową obsadą

Praca radiostacji z Czelina – Śladami Teodora 
Fontane
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SP/DL. Trudno wymienić wszystkich 
uczestników tej wyprawy, warto jednak 
przytoczyć liczby. Ze strony niemieckiej 
przybyła grupa 8 nadawców z Frank-
furtu oraz jeden z Beeskow i jeden z Ze-
chin, ze strony polskiej: 10 z Gorzowa, 
1 z Witnicy, 2 z Dębna, 1 Łobza i 1 ze 
Szczecina. Razem 24 osoby i to w mię-
dzynarodowym składzie. To już całkiem 
solidna robocza grupa. Mimo różnicy 
językowej, wspólne działania eterowe, 
a także testy sprzętu i anten oraz zwykłe, 
piknikowe biesiadowanie pozostawiły 
niezapomniane wrażenia. Już umówili-
śmy się na kolejne spotkanie, być może 
teraz po stronie niemieckiej. 
Zdjęcia z tego spotkania można pooglą-
dać na stronach: www.darc.de/distrikte/
y/22/ oraz www.sp3ypr.pl. Polskie tłu-
maczenie regulaminu dyplomu „Śladami 
Teodora Fontane” jest także na stronie 
www.sp3ypr.pl.
Dziękujemy Zarządowi Wodnemu 
w Gozdowicach oraz sołtysowi Czelina 
za umożliwienie krótkofalowcom zorga-
nizowania takiej wspaniałej imprezy.

Rafał SP3HTF

XXIII Międzynarodowe 
Spotkanie 
krótkofalowców 
w Holicach
Wdniach 23–24 sierpnia br. w Holi-
cach k. Parbudic w Czechach odbyło 
się XXIII Międzynarodowe Spotka-
nie Krótkofalowców, w którym wzięły 
udział reprezentacje europejskich orga-
nizacji krótkofalarskich. Zarząd Główny 
Polskiego Związku Krótkofalowców re-
prezentowali Tadeusz SP9HQJ – sekre-
tarz PZK i Eugeniusz SP9IIA – prezes 
Klubu Łączności SP9KJM w Siemiano-
wicach Śl. Dwuosobowa reprezentacja 
PZK przybyła do Holic już 22 sierpnia 
br. w godzinach przedwieczornych, aby 
przygotować stoisko, które wyposażone 
zostało w liczną literaturę krótkofalarską, 
materiały promocyjne i propagandowe, 
karty QSL oraz opracowania, w tym ma-
teriały turystyczne. Udział w tym presti-

żowym spotkaniu był doskonałą okazją 
do wymiany doświadczeń, zacieśnienia 
więzów przyjaźni, a przede wszystkim do 
określenia obszarów współpracy z przed-
stawicielami europejskich organizacji 
krótkofalarskich. 
Spotkanie to odbywało się niejako na 
dwóch płaszczyznach tj. z jednej stro-
ny odbywały się stosowne uzgodnienia 
i spotkania przedstawicieli władz cen-
tralnych poszczególnych europejskich 
organizacji krótkofalarskich, z drugiej 
zaś spotkania nie tylko towarzyskie entu-
zjastów pasm radiowych. Stwierdzić na-
leży, że w roku bieżącym w porównaniu 
z poprzednimi latami przybyła znacznie 
mniejsza reprezentacja europejskich spo-
łeczności krótkofalarskich. 
Dużym powodzeniem cieszył się pchli 
targ tj. giełda sprzętu radiowego – po-
cząwszy od sprzętu demobilowego, a na 
najbardziej nowoczesnych cackach 
nadawczo-odbiorczych skończywszy. Jak 
co roku, na giełdzie nie zabrakło Cze-
sława SP6SNS. W kołach zainteresowań 
odbywały się pokazy i warsztaty, prezen-
tacja sprzętu, liczne wykłady i odczyty. 
W sobotę o godz. 12.00, jak co roku, 
przybyli na spotkanie z różnych zakąt-
ków kraju Polacy ustawili się przed pol-
skim stoiskiem, aby zrobić sobie wspól-
ne zdjęcie. Z racji niewielkiej odległości 
najliczniej reprezentowany był okręg 
SP6 z silną reprezentacją ziębickiego 
klubu krótkofalarskiego, prezes Dol-
nośląskiego OT PZK Waldek 3Z6AEF 
z Kolegami, a także Tadeusz SP6HQT 
– opiekun przemiennika ATV na Gó-
rze Chełmiec. Tym razem (w związku 
ze śmiercią) zabrakło animatora i swo-
istego spiritus movens Jurka Kopacza 
SQ6FHP z Ziębic, który corocznie od 
lat przybywał tu z liczną reprezentacją 
swojego klubu. Ponadto stwierdzono 
obecność Kolegów z SP3 (m.in. SQ3MU, 
SQ3PJQ), SP5 (m.in. SP5AGU, SP5A-
NU, SP5NOV, SP5SMX), SP8 (SP8AJC, 
SP8UZM). Była też duża reprezentacja 
SP9 (m.in. SP9GBR, SP9GLJ, SP9HA, 
SP9IJE, SP9UML, SQ9DXT z małżon-
ką, SQ9ITB, SQ9MUO). Pogoda dopi-
sała, a liczne punkty gastronomiczne 
z posiłkami i napojami powodowały, że 
nikt z uczestników spotkania nie czuł się 
zawiedziony.
Miłym akcentem spotkania była wizyta 
u starosty Miasta Holice Ladislava Ef-
fenberka, który w piątek o godz. 15.00 
przyjął przedstawicieli europejskich or-
ganizacji krótkofalarskich, wsłuchując 
się w specyfikę tego międzynarodowego 
ruchu społecznego i problemy z tym 
związane w poszczególnych krajach eu-
ropejskich. Dodać należy, że starosta 
L. Effenberk udziela daleko idącej po-
mocy miejscowemu klubowi łączności 
OK1KHL i szczyci się z faktu, że klub 
ten jest w ścisłej czołówce czeskich klu-
bów krótkofalarskich. Tadeusz SP9HQJ 

Eugeniusz Kurzeja SP9IIA jako jeden z organiza-
torów polskiego stoiska w  Holicach

Jedno ze stoisk ze sprzętem na pchlim targu

Przedstawiciele słowackich, czeskich i chorwac-
kich organizacji  krótkofalarskich przed budynkiem 
Urzędu Miejskiego w Holicach. Czwarty z 
 lewej – Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Drugi z prawej 
– Eugeniusz Kurzeja SP9IIA

Reprezentacja Polski przy polskim stoisku  
w Holicach

Spotkanie ze starostą Holic. Pierwszy z lewej Tade-
usz Pamięta SP9HQJ. Pierwszy z prawej Eugeniusz 
Kurzeja SP9IIA

Jeden z punktów gastronomicznych

SPRAWY OKOŁO SPORTOWE 
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w imieniu polskich krótkofalowców wrę-
czył staroście Holic okolicznościowe 
pismo i drobne prezenty od prezydenta 
Siemianowic Śląskich w postaci materia-
łów propagujących Siemianowice Śląskie 
i regon śląski, na co starosta zrewanżo-
wał się podobnym podarkiem. Nie zapo-
mniano o wspólnym zdjęciu na tle flagi 
polskiej i czeskiej. Jednym z wymier-
nych efektów tego międzynarodowego 
spotkania było dokonanie ustaleń co do 
wzajemnej współpracy pomiędzy siemia-
nowickim Klubem Łączności SP9KJM 
a holickim Radioklubem OK1KHL. 
W związku z tym, że we wrześniu br. 
w Kokotku k. Lublińca Klub Łączności 
SP9KJM w Siemianowicach Śl., pod pa-
tronatem ZG LOK, organizować będzie 
Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży 
w Wieloboju Łączności i Radiolokacji 
Sportowej, to na zawody te zaproszona 
została 3-osobowa delegacja najlepszych 
zawodników czeskich. Warto wspomnieć, 
że siemianowiccy krótkofalowcy od lat 
specjalizują się w organizowaniu tego 
typu dyscyplin sportowych, natomiast 
radioamatorzy czescy od wielu lat zanie-
chali tych dyscyplin i planują ponowne 
ich przywrócenie. Tak więc udział w  

Mistrzostwach Polski będzie dobrą oka-
zją do nabrania doświadczenia w organi-
zacji tego typu imprez.

Opracował: Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK.

Puchar Europy HST. 
W dniach 22.08.–26.08.2012 r. w Skier-
niewicach odbyły się Międzynarodowe 
Zawody HST „Puchar Europy”. Dla 
zawodników z Polski był to sprawdzian 
przed wyjazdem w październiku na Mi-
strzostwa Świata HST w Szwajcarii. Re-
alizatorem imprezy było Skierniewickie 
Stowarzyszenie Radioorientacji Sporto-
wej na zlecenie Polskiego Związku Krót-
kofalowców. W uroczystym otwarciu 
zawodów uczestniczyli: prezydent Mia-
sta Skierniewic, starosta Skierniewicki, 
prezes Polskiego Związku Krótkofalow-
ców i jego zastępcy oraz inni zaproszeni 
goście. Uroczystość rozpoczęła się wystę-
pem zespołu tanecznego ze Skierniewic. 
Otwarcia zawodów o „Puchar Europy” 
HST dokonał Prezydent Miasta Skier-
niewic. 
W pierwszym dniu padł rekord świa-
ta w konkurencji RUFZ –191942 pkt., 
który uzyskała Teodora Getsova, zawod-
niczka Bułgarii. W zawodach druży-
nowo zwyciężyła ekipa Białorusi przed 
Rosją i Bułgarią. Nasza drużyna zajęła 
4. miejsce wśród 8 zespołów, zdobywając 
12 brązowych medali. W naszej ekipie 
wyróżnił się młody zawodnik Seweryn 
Ciszewski w kategori M-16 zdobywając 4 
brązowe medale. 
Po dwudniowych zmaganiach sporto-
wych trzeci dzień pobytu organizatorzy 
przeznaczyli na wycieczkę do miasta 
Łodzi, w tym czasie sprawnie działają-
ce biuro zawodów pod kierownictwem 
Zbyszka SP2JNK zastęcy prezesa PZK 
ds. Sportowych i Ilony Kubik informa-
tyka z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 
3 dokonało podsumowania wyników 
i przygotowało dyplomy oraz medale dla 
zwycięzców w poszczególnych katego-
riach. Zakończenie mistrzostw to występ 
ludowego zespołu oraz ceremonia wrę-

czenia dyplomów, medali i pucharów.
Wręczenia Certyfikatu osiągnięcia 
Rekordu Świata zawodniczce z Bułga-
rii dokonał zastęca prezesa ds. Spor-
towych Zbyszek SP2JNK.
Medale, dyplomy i puchary wręczali 
zaproszeni goście. Podziękowanie 
za wspaniale zorganizowane zawody 
wygłosił sędzia Główny zawodów Oli-
vier Tabakovski z Macedonii Z32TO 
oraz wspomniał o swoim przyjacielu 
Fredku SP7HOR, którego odwiedził 
w szpitalu w Warszawie, życząc mu 
szybkiego powrotu do zdrowia. 
Zamknięcia mistrzostw dokonała 
pani prezydent Skierniewic. Nale-
ży nadmienić, że nad całokształtem 
przebiegu zawodów czuwał leżący 
w szpitalu Alfred Cwenar SP7HOR, 
będący w stałym kontakcie ze swoim 
zastępcą Janem Kulhawik oraz z ca-
łym zespołem organizatorów.
Zawody przebiegały w spokojnej, ko-
leżeńskiej atmosferze, co sprzyjało 
osiąganiu bardzo dobrych wyników.
Szczególne podziękowania należą się 
Henrykowi Kobyleckiemu dyrek-
torowi ZSZ Nr 3 bardzo przyjazne-
mu telegrafistom oraz Adamowi Mu-
cha, informatykowi i organizatorowi 
wszystkich sal i stanowisk do prowa-
dzenia konkurencji, dzięki którego 
zaangażowaniu wszystko to stało się 
możliwe.

Vy 73 Zbyszek SP2JNK

Z lewej Karel Kostal OK1SQK – główny organi-
zator spotkania w ramach Czeskiego Radio-
klubu. Z prawej Sveta Majce OK1VEY, działacz 
holickiego klubu OK1KHL, pomysłodawca 
i wieloletni organizator spotkań międzynarodo-
wych w Holicach

Trofea w Pucharze Europy – uśmiechy zawodni-
ków są najlepszą nagrodą dla organizatorów

Uczestnicy „Pucharu Europy HST” Skierniewice 2012 
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INFORMACJE 

SP3CMO s.k
Informujemy, że po długiej i cięż-
kiej chorobie do krainy wiecznych 
DX-ów odszedł kol. Witold Malec 
SP3CMO. 

Zarząd OT08
SP2JK s.k. 
18 sierpnia po ciężkiej chorobie od-
szedł od nas Wojciech Lidke SP2JK.

Koledzy z Pomorskiego Oddziału 
Terenowego PZK

SP7IL s.k. 
W dniu 19 sierpnia odszedł od nas 
do krainy wiecznych dx-ów Janek 
Bulzacki SP7IL.

Koleżanki i koledzy OT15 Łódź

SP9NSP s.k
W dniu 19-08-2012 po długiej i cięż-
kiej chorobie do krainy wiecznych 
DX-ów odszedł nasz kolega Stani-
sław Łypik SP9NSP.

W imieniu Zarządu OT-12 
Andrzej SP9XUD

Silent Key 

Szybka telegrafia w PZK
Przez 8 lat tj. od roku 2000 przez kolej-
ne prezydia były podejmowane próby 
reaktywacji tej niegdyś bardzo znanej 
dyscypliny krótkofalarskiej. W dawnych 
czasach tj. w latach 60. 70. i 80. PZK 
liczyło się w tym sporcie na arenie mię-
dzynarodowej. Byliśmy także organizato-
rami mistrzostw HST IARU. O historii 
HST w PZK napiszę więcej w którymś 
z kolejnych numerów „Krótkofalowca 
Polskiego”.
Po prawie 20 latach marazmu przełom 
nastąpił dopiero w 2008 roku. Powrót 
SP zainaugurował wyjazd 10-osobowej 
ekipy połączonej LOK i PZK na Mi-
strzostwa do Pordenone we Włoszech. 
Przywieźliśmy nawet medal i jako repre-
zentacja PZK znaleźliśmy się w środku 
stawki. Nasz start był możliwy dzięki 
inicjatywie Alfreda SP7HOR, Donaty 
SP5HNK oraz Jurka SP3SLU. W repre-
zentacji z naszej strony wzięła udział 
także Wanda SP7IWA, znana bardzo 
aktywna „DX-ówka”. Następne kroki do 
powrotu HST do PZK to także działania 
Alfreda SP7HOR. Alfred przy ogrom-
nym poparciu Olivera Tabakowskiego 
Z32TO, przewodniczącego Grupy Ro-
boczej HST R1 IARU rok później zor-
ganizował Otwarte Mistrzostwa Polski 
HST – „Puchar Europy”. Jako że apetyt 
rósł w miarę jedzenia w 80. jubileuszu 
PZK, a więc w 2010 r. Alfred z naszą 
pomocą zorganizował Mistrzostwa HST 
I Regionu IARU. Był to ogromny sukces 
organizacyjny i medialny promujący 80-
-lecie PZK. Od tego czasu już kolejny 
drugi rok odbywa się w Skierniewicach 
„Puchar Europy” stanowiący eliminacje 
do kolejnych Mistrzostw HST R1 IARU. 
Wszystko to staje się możliwe dzię-
ki talentom organizacyjnym Alfreda 
SP7HOR i Jego współpracowników, na-
szemu z nimi współdziałaniu.
HST może stać się oficjalną dyscypliną 
sportową w ramach sportów nieolimpij-
skich. Będziemy o to zabiegać.

Piotr SP2JMR

Wyprawa 5T 
Polscy krótkofalowcy organizują kolejną 
DX-pedycję. Tym razem celem polskiej 
wyprawy jest Mauretania (5T). Wypra-
wa będzie używać znaku 5T0SP i bę-
dzie pracować na pasmach w terminie 
2012.11.24–2012.12.10. Członkowie wy-
prawy już posiadają licencję i zezwolenie 
na pracę. Wielką pomoc w tym względzie 
okazał Jean 5T0JL. Bilety lotnicze są już 
zakupione. Organizatorzy kompletują 
sprzęt i wyposażenie.
W skład wyprawy wchodzą (alfabe-
tycznie): SP2EBG, SP3CYY, SP3GEM, 
SP6EQZ, SP6FXY, SP6IXF oraz 5J0JL. 
Zespół posiada bogate doświadczenia 
z wcześniejszych DX-pedycji, w któ-

rych uczestniczyli członkowie zespołu.  
Wyprawa będzie aktywna na wszystkich 
pasmach fal krótkich, emisjami CW, SSB 
i RTTY. W tej chwili trwa jeszcze wyja-
śnianie, czy będzie możliwa także praca 
na 6 metrach. Nie wiadomo, czy z QTH 
wyprawy będzie dostęp do Internetu. 
Jeśli tak, łączności będą codziennie ła-
dowane do ClubLog. Jeśli nie, łączności 
zostaną umieszczone w ClubLog po za-
kończeniu wyprawy. Strona internetowa 
wyprawy: http://www.5t0sp.dxing.pl/ 
QSL manager zostanie podany w póź-
niejszym terminie.

Info: Tomek SP5UAF

Zjazd SPOTC 
W dniach 31.08.12–2.09.12 w miejsco-
wości Soczewka odbył się XXIII Zjazd 
Klubu Seniorów PZK „SPOTC”. Zjazd 
był zjazdem sprawozdawczo-wyborczym. 
W wyniku wyborów Zarząd SPOTC 
pozostał bez zamian. Pomimo małej fre-
kwencji zjazd był bardzo udany. Więcej 
informacji na stronie SPOTC. Gratu-
lujemy nowemu Zarządowi i życzymy 
dalszej owocnej działalności. Powyżej 
zdjęcie zbiorowe uczestników XXIII 
Zjazdu SPOTC.

Piotr SP2JMR

Konferencja ARISS
Grupa ARISS POLSKA informuje, że 
na 20 października br. planowana jest II 
Ogólnopolska Konferencja uczestników 
Programu ARISS. Konferencja odbędzie 
się w Pustkowie-Osiedlu koło Dębicy 
w gościnnych murach Centrum Kultury 
i Bibliotek Gminy Dębica. Konferen-
cję współorganizują szkoły z Brzeźnicy 
i Stobiernej, które przygotowują się do 
łączności z ISS. Serdecznie zapraszamy 

do udziału w konferencji wszystkich 
zainteresowanych tematyką ARISS – za-
równo krótkofalowców, jak i przedstawi-
cieli szkół. Informacje na temat zgłoszeń 
do udziału w konferencji, noclegów itp. 
podane zostaną na stronie internetowej 
konferencji: www.konferencja.krotkofa-
lowcy.org. Jednocześnie na prośbę obec-
nego koordynatora ARISS, zapraszamy 
do zgłaszania się chętnych środowisk 
celem organizacji III Konferencji w 2013 
roku.

Hubert Hajduk SQ9AO

Uczestnicy XXIV Zjazdu SPOTC


