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Od Redakcji
Bardzo ważnym wydarzeniem jest podjęta na ostatnim posiedzeniu ZG PZK w Warszawie uchwała, 

ustalająca wysokość składek członkowskich dla młodzieży uczącej się do 26. roku życia na kwotę 16 zł. 
Nie nadwyręży to na pewno uczniowskiej czy studenckiej kieszeni, a może zaowocować przypływem no-
wych, młodych adeptów krótkofalarstwa. Oczywiście samo to nie przyjdzie. Trzeba pamiętać o tym, że ci 
młodzi ludzie muszą mieć gdzie wpłacić składkę i nawiązać kontakt z działającym klubem i oddziałem: 
terenowym. I tu olbrzymie pole do popisu działających aktywnie klubów i OT. Mogę przytoczyć już przy-
kład Praski OT PZK, który powiększy się w styczniu o 20 nowych młodych członków klubu harcerskie-
go SP5ZHG. Poza tym w numerze styczniowym relacje z posiedzenia ZG PZK i Jubileuszowego Zjazdu 
Lubelskiego OT PZK, wybory oraz inauguracja nowej siedziby radioklubu SP8PEF w Jarosławskim OT 
PZK oraz początki chyba najstarszego klubu w Polsce SP5KAB. Miłej lektury.

VY 73! Wiesław SQ5ABG

Zarząd Główny PZK uchwala 
na rok składkowy 2008 składkę 
członkowską dla osób poniżej 
20. roku życia i osób uczących 
się do 26. roku życia, do końca 
roku kalendarzowego, w którym 
kończą one 26 lat, na poziomie 
składki członka nadzwyczajnego 
tj. 16 zł w skali roku z możliwo-
ścią opłacenia w dwóch ratach 
półrocznych. Zgodnie z Regula-
minem Opłacania Składek PZK, 
weryfikacji uprawnień do zniżki
dokonują Oddziały Terenowe 
PZK. Pozostałe składki człon-
kowskie pozostają bez zmian. W 
związku z powyższym składki 
na rok 2008 przedstawiają się 
następująco.
1. Składka wpisowa 10 zł
2. Składka dla członka nadzwy-

czajnego SWL – 16 zł
3. Składka ulgowa dla członka 

zwyczajnego od 71. roku życia 
– 60 zł

4. Składka dla członka zwyczaj-
nego – 80 zł

5. Składka ulgowa dla człon-
ka zwyczajnego do 20 lat lub 
uczącego się do 26 lat – 16 zł 

6. Składka dla członka wspoma-
gającego – 6 zł

7. Kluby zarejestrowane w OT 
PZK – 0 zł
 Zarząd Główny PZK obniża-

jąc składkę, kierował się chęcią 
ułatwienia młodym krótkofa-
lowcom pełnego uruchomienia 
się pod własnym znakiem. Z po-
siadanych informacji wynika, że 
spory odsetek rozpoczynających 
swoją przygodę krótkofalarską 

kolegów uważa składkę PZK za 
dodatkowe utrudnienie. Podej-
mując powyższą uchwałę ZG 
PZK miał na celu zmniejszenie 
progu finansowego, którego po-
konanie warunkuje uruchomie-
nie własnej stacji.

Obniżenie składki dla mło-
dzieży jak i pozostawienie po-
zostałych pozycji składek – po-
mimo inflacji – na dotychcza-
sowym poziomie jest możliwe 
głównie dzięki poprawie dys-
cypliny opłacania składek oraz 
dzięki wpływom z 1 % dla PZK 
jako OPP. 

Jako prezes PZK dziękuję za 
współpracę i konsultacje kol. Ma-
riuszowi Milce SQ6IU, Szefowi 
Inspektoratu Łączności GK ZHP. 

Piotr SP2JMR

Komunikat składkowy na 2008 rok

To było już kolejne, VI Posie-
dzenie ZG PZK, które odbyło się 
w sali konferencyjnej UKE przy 
ul. Kasprzaka 18/20. Odbywanie 
posiedzeń w tak prestiżowym 
miejscu stało się możliwe dzięki 
uprzejmości prezesów najpierw 
URTiP, a później UKE. Za obec-
ne jesteśmy bardzo wdzięczni 
Annie Streżyńskiej, prezes UKE 
i Mariuszowi Czyżakowi, dy-
rektorowi generalnemu UKE. 
Nad całością Posiedzenia czuwał 
Kol. Marek Ambroziak SP5IYI, 
pod którego opieką jak zwykle 
czuliśmy się jak wspaniale. Pod 
względem frekwencji posiedze-

nie było bardzo udane. Człon-
ków ZG + GKR + gości było 
łącznie 44 osoby. Z przedstawi-
cieli OT w ZG PZK zabrakło 
tylko: OT 33, OT 29, OT12, OT 
16, OT 18, OT26 oraz skarbnika 
Aleksandra SP2UKA. 

Zarząd Główny podjął nastę-
pujące uchwały:
1. Uchwalił budżet na 2007. 

Uchwała zaległa z posiedzenia 
19.05.07.

2. Uchwalił przesunięcia środ-
ków w ramach prowizorium 
budżetowego na rok 2007, w 
oparciu o jego wykonanie za 9 
miesięcy br.

3. Przyjął projekt budżetu PZK 
na rok 2008.

4. Zarząd Główny PZK prze-
znaczył nadwyżkę środków 
z wyprawy na Agalegę na cele 
pożytku publicznego, zawarte 
w Statucie PZK.

5. ZG PZK uchwalił składki 
członkowskie PZK, zgodnie 
z komunikatem składkowym.

6. ZG PZK przyjął termin XVI 
Zjazdu PZK na 17-18 maja 
2008 w ośrodku wypoczynko-
wym Siemion w Szczyrku.

7. ZG PZK uchwalił zmiany w 
ordynacji wyborczej na XVI 
Zjazd PZK. Ordynacja wybor-

Posiedzenie ZG PZK 17.11.07 
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cza stanowi załącznik do ko-
munikatu. Uchwała ta została 
podjęta m.in. na skutek wystą-
pień kol. Witolda SP5UHW 
oraz po zasięgnięciu opinii 
organu nadzorującego PZK.

8. Zarząd Główny PZK na wnio-
sek grupy inicjatywnej powo-
łał Oddział PZK w Gliwicach, 
nadając jednocześnie nowemu 
OT numer 50. Nowy oddział 
zostanie zarejestrowany w 
strukturze PZK pod nazwą 
Gliwicki Oddział Terenowy 
PZK OT nr 50.
Zarząd Główny PZK przy-

znał odznaki Honorowe PZK 
następującym kolegom:
1. SP8GRS Wojciech Kawa 

– OT 05, OH nr 694
2.  SP8JPR Ryszard Gerlicki 

– OT 05, OH nr 695
3. SP8SRS Tadeusz Zawidlak 

– OT 05, OH nr 696
4. SP8GYR Kazimierz Kacz-

maryk – OT 05, OH nr 697
5. SP8AJC Wilhelm Wrona 

– OT 05, OH nr 698
6. SP2PZH Klub PZK przy 

Politechnice Gdańskiej 
– OT 09, OH nr 699

7. SP6GB Ziemowit Bogatkow-
ski – OT 01, OH nr 700

8. SP9QMK – Stanisław Ko-
siński – OT 06, OH nr 701

9. SP6OUQ Ryszard Drykie-
wicz – OT 11, OH nr 702

10. SP6FBR Krzysztof Gruby 
– OT 11, OH nr 703

11. SP6EQZ Włodzimierz Herej 
– OT 01, OH nr 704

12. SP6CCI Bolesław Konieczny 
– OT 01, OH nr 705

13. SP8HDP Józef Gosztyła 
– OT 05 , OH nr 706

14. SP9ATE Lesław Strylski 
– OT 10, OH nr 707

15. SP9BNM Andrzej Jacek 
NIEZBECKI – OT 10, OH 
nr 708

16. SP9BPE Tadeusz Czuba 
– OT 10, OH nr 709

17. SP9BQG Andrzej Rodko 
– OT 10, OH nr 710

18. SP9CFP Tomasz Janicki 
– OT 10, OH nr 711

19. SP9DTH Julian Żółty – OT 
10, OH nr 712

20. SP9DWT Zbigniew Kulczak 
– OT 10, OH nr 713

21. SP9GXW Stanisław Rem-
biesa – OT 10, OH nr 714

22. SP9IBJ Zdzisław Zając – OT 
10, OH nr 715

23. SP9JRA Roman Hruby 
– OT 10, OH nr 716

24. SP9JZU Zbigniew Ciernia 
– OT 10, OH nr 717

25. SP9LLA Kazimierz Mali-
nowski – OT 10, OH nr 718

26. SP9ODM Jerzy Stopa – OT 
10, OH nr 719

27. SP9RQH Krzysztof Kurow-
ski – OT 10, OH nr 720

28. SP9VNL Władysław Ćwiert-

niak – OT 10, OH nr 721
29. SQ9YF Ryszard Grzesiak 

– OT 10, OH nr 722
30. SP1NQF Adam Zach – OT 

22, OH nr 723
31. SP2IST Mieczysław Serhej 

– OT 09, OH nr 724
Podczas posiedzenia ZG 

PZK, pod nieobecność piszącego 
tę relację prezesa PZK, Prezy-
dium ZG PZK skierowało do 
ogłoszenia zamiar odznaczenia 
ZOH PZK Piotra Skrzypczaka 
SP2JMR – na wniosek Zarządu 
Jarosławskiego Oddziału PZK 
(OT35).

Jeszcze raz dziękuję w imie-
niu wszystkich uczestników po-
siedzenia Markowi SP5IYI za 
znakomitą organizację sobotnie-
go zgromadzenia. 

SP2JMR

W dniu 25 listopada 2007 
roku odbył się Jubileuszowy 
Zjazd Lubelskiego Oddziału 
Polskiego Związku Krótkofa-
lowców. Oddział ten został po-
wołany uchwałą Zarządu Głów-
nego PZK 23 czerwca 1957 roku, 
a 27 października 1957 roku 
odbyło się zebranie założyciel-
skie Oddziału Wojewódzkiego 
PZK. Założycielami OW PZK 
w Lublinie byli Edward Kaw-
czyński SP8CK, Władysław 
Socha SP8SZ, Zbigniew Ryb-
ka SP8HR, Jerzy Miśkiewicz 
SP8TK. W tym samym dniu 
powołano do życia Lubelski 
Klub Krótkofalowców SP8PLU. 
Siedzibą pierwszego OW PZK, 
jak również klubu SP8PLU, był 
Młodzieżowy Dom Kultury „Za-
mek” w Lublinie, mieszczący 
się na Zamku Lubelskim. Po 
zmianie adresu, siedzibą Od-

działu i klubu był Młodzieżowy 
Dom Kultury „Pod Akacją” w 
Lublinie przy ul. Grodzkiej 11. 
Okrągła, 50. rocznica tamtych 
wydarzeń została upamiętniona 
przez Lubelski Oddział PZK, 
a Jubileuszowy Zjazd w dniu 25 
listopada zamyka oficjalną część
jubileuszu.

Jubileuszowy Zjazd odbył 
się w Sali Kolumnowej Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie. W 
zjeździe wzięło udział około 100 
osób. Gośćmi byli: I wicewoje-
woda lubelski – Grzegorz Jawor, 
prezes Lubelskiego Zarządu Wo-
jewódzkiego LOK – Stanisław 
Dąbrowski, dyrektor LOK Lu-
blin – Anna Malinowska, dele-
gat szefa Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego – mjr Janusz Ka-
sperek, komendant Obrony Cy-
wilnej Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie – Wojciech Opara, przedstawiciel Młodzieżowego 

Domu Kultury „Pod Akacją” w 
Lublinie, dyrektor Delegatury 
UKE w Lublinie Władysław 
Zwierzchowski SP8DXO. List 
gratulacyjny z okazji jubileuszu 
nadesłał marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego Jarosław Zdroj-
kowski. Zarząd Główny PZK 
reprezentował Piotr Skrzypczak 
SP2JMR – prezes ZG PZK.

Licznie dopisali członko-
wie OT PZK w Lublinie, któ-
rzy przyjechali z terenu całego 

województwa lubelskiego – w 
tym nestorzy ruchu krótkofalar-
skiego tacy jak Miron Papliń-
ski SP8UA, Mieczysław Lalik 
– SP8ATH, Stanisław Berezecki 
– SP8BJJ. Zjawili się również ci, 
którzy obecnie nie zajmują się 
krótkofalarstwem, a w swoim 
czasie wnieśli duży wkład w roz-
wój oddziału: Marek Nowosad 
– ex SP8EMO, Jurek Więckow-
ski – ex SP8JRQ i Marek Sójka 
– ex SP8GMG. 

Program zjazdu poświęcony 
był w całości tematyce jubile-
uszowej. Zjazd otworzył i powi-
tał gości prezes Lubelskiego Od-

Jubileuszowy zjazd Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców

Widok na salę zjazdu jubileuszowego

Adolf Borowik SP8CGS i Piotr 
SP2JMR w dyskusjach kuluarowych
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działu Jerzy Kowalski SP8HPW. 
Następny był SP8TK, który w 
interesujący sposób pokazał roz-
wój krótkofalarstwa w Polsce i na 
tym tle historię Oddziału Wo-
jewódzkiego PZK w Lublinie. 
Można z całą odpowiedzialno-
ścią stwierdzić, iż Jurek SP8TK 
jest olbrzymią kopalnią wiedzy 
na temat historii PZK, wiedzy 
popartej dokumentami, które 
dziś mają wartość historyczną 
i pokazują różne koleje losu na-
szego związku. Następnie głos 
zabrał Władysław Zwierzchow-
ski SP8DXO, który zaprezento-
wał oryginalną teczkę SP8PLU 
i zacytował najistotniejsze fak-
ty z historii Lubelskiego Klu-
bu Krótkofalowców SP8PLU, 
oparte na oryginalnych doku-
mentach, będących w archiwach 
UKE. Wystąpienia dyr. Zwierz-
chowskiego były uzupełniane 
wypowiedziami kolegów, którzy 
szerzej prezentowali to, co za-

wierała teczka. Były to różne 
wydarzenia: praca z terenowego 
QTH, pomoc w pozyskaniu le-
ków, zapewnienie łączności w 
czasie powodzi, prezentacja dzia-
łalności klubu SP8PLU na placu 
Litewskim w Lublinie, praca 
pod znakiem okolicznościowym 
SN8JP w czasie wizyty papieża 
Jana Pawła II w Lublinie w 1987 
roku, itd. Ciekawe wystąpienie 
miał również Ireneusz Haczew-
ski, który opowiedział o swej 
działalności opozycyjnej i kon-
strukcjach nadajników do emisji 
programów „Solidarności” na 
częstotliwościach programów 
radiowych i telewizyjnych po 
ogłoszeniu stanu wojennego w 
1981 roku. 

Odrębną częścią zjazdu było 
wręczenie dyplomów i wyróż-
nień jubileuszowych. Medale 
I Wicewojewody Lubelskiego 
otrzymali: Jerzy Miśkiewicz 
SP8TK i  Henryk Żurański 

SP8DHJ. Dyplomy Gratulacyjne 
Wojewody Lubelskiego otrzyma-
li: Andrzej Koba SP8BWR, An-
drzej Oręczuk SP8DHN i Jerzy 
Kowalski SP8HPW.

Zarząd Główny PZK uhono-
rował okolicznościowymi gra-
wertonami Młodzieżowy Dom 
Kultury „Pod Akacją” w Lubli-
nie oraz następujących kolegów: 
Jerzego Miśkiewicza SP8TK, 
Adolfa Borowika SP8CGS, An-
drzeja Kobę SP8BWR, Henryka 
Żurańskiego SP8DHJ, Jacka Sie-
ronia SP8BAI, Andrzeja Baluka 
SP8FNA, Adama Stachurskiego 
SP8FNB, Ryszarda Nowakow-
skiego SP8HKT, Stefana Wypor-
skiego SP5BFW. Dyplomy jubi-
leuszowe ZG PZK otrzymali ko-
ledzy: SP5IKO, SP8BJJ, SP5KP, 
SP8UA, SP8AWL, SP8GNF, 
SP8ONZ, SP8DIP, SP8DHN, 
SP8NR, SP8DYY, SP8BAB, 
SP8GQU, SP8LBK, SP7ATH, 
Wojciech Opara – komendant 
OC w Lublinie.

W ostatniej części zjazdu ju-
bileuszowego wręczono dyplomy 
jubileuszowe wydawane przez 
OT PZK w Lublinie za QSO w 
okresie od 23 czerwca do 27 paź-
dziernika 2007 roku. 

Atmosfera zjazdu była praw-
dziwie koleżeńska. Było to spo-
tkanie wielu pokoleń. Obok 
nestorów, takich jak SP8TK, 
SP8UA czy SP8CGS, w zjeździe 
udział brali również najmłodsi 
członkowie OT PZK w Lubli-
nie, którzy znaki wywoławcze 
i licencje SWL otrzymali kilka 
miesięcy temu. Wielu młodych 
członków oddziału z wielkim 
zainteresowaniem wysłuchiwa-

ło kolejnych wystąpień. Wielu 
wprost twierdziło, iż dopiero 
zjazd otworzył im oczy na długą 
i skomplikowaną historię ruchu 
krótkofalarskiego w Polsce i na 
Lubelszczyźnie. Zdjęcia prezen-
tujące fragmenty zjazdu można 
obejrzeć na stronie Lubelskiego 
Oddziału PZK www.sp8-ral.com 
(zakładka „Spotkania”). 

Wszystkich zainteresowanych 
Oddziałem PZK w Lublinie za-
praszam na wyżej wymienioną 
stronę internetową, jak również 
na spotkania oddziału w każdą 
drugą niedzielę miesiąca oraz w 
każdy czwartek na przemiennik 
SR8L o godz. 20.00 czasu lokal-
nego. 

Jerzy Kowalski SP8HPW
Prezes Oddziału Lubelskiego PZK

 Jerzy Miśkiewicz SP8TK (stoi przy mikrofonie) prezentuje historię oddziału. 
Siedzą od lewej: Piotr Skrzypczak  SP2JMR, prezes ZG PZK, Jerzy Kowalski 
SP8HPW, prezes OT PZK w Lublinie, Władysław Zwierzchowski SP8DXO, 
dyrektor Delegatury UKE w Lublinie

I wicewojewoda lubelski Grzegorz 
Jawor wręcza dyplom gratulacyjny 
Jerzemu Kowalskiemu SP8HPW

W dniu 27 września odbyło 
się kolejne (pierwsze miało miej-
sce w 1970 roku) zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze Zarządu 
Międzyzakładowego Klubu Pol-
skiego Związku Krótkofalowców 
przy burmistrzu Miasta Jarosła-
wia SP8PEF. Po spełnieniu nie-
zbędnych procedur statutowych 
przystąpiono do wyboru prezesa 
i zarządu klubu. W głosowaniu 
tajnym wybrano następujący 
skład zarządu:
 Zbigniew Guzowski SP8AUP 

– prezes

 Tadeusz Lewko SP8IE – se-
kretarz 

 Krzysztof Guzowski SP8RHH 
– skarbnik 

 Krzysztof Jaśkiewicz SP8FCL 
– członek 

 Mariusz Błądek SP5MDB/8 
– członek 
Ponadto zebrani powoła-

li czteroosobowy zespół w celu 
stworzenia i prowadzenia strony 
internetowej klubu i Jarosław-
skiego Oddziału Terenowego 
PZK na oficjalnej stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta Jaro-

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OT w Jarosławiu 

Zarząd wraz z burmistrzem przy tablicach na budynku Urzędu Miasta, infor-
mujących o siedzibie oddziału i klubu. Od lewej: Krzysztof SP8FCL, Tadeusz 
SP8IE, Zbyszek SP8AUP, burmistrz Andrzej Wyczawski, Mariusz SP5MDB/8, 
Krzysztof SP8RHH



4 KRÓTKOFALOWIEC 
POLSKI 

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI

1/2008

sławia, tj. www.jaroslaw.pl. Na 
prowadzenie takiej strony jaro-
sławscy krótkofalowcy otrzymali 
akceptację burmistrza miasta. 
W skład zespołu weszli: Anita 
Banaś SP8TCQ, Mariusz Błą-
dek SP5MDB/8, Paweł Lewko 
SQ8FEB, Radosław Froń SQ8L-
HI.

Dowodem uznania pracy 
członków klubu jest przyznanie 
jarosławskim krótkofalowcom 
przez burmistrza Jarosławia no-
wego pomieszczenia klubowe-
go w budynku Urzędu Miasta 
przy ulicy Rynek 6 na 4. piętrze. 
W pomieszczeniu tym znajdzie 
również miejsce Zarząd Oddzia-
łu Terenowego PZK nr 35 w Ja-
rosławiu.

Oficjalne przekazanie lokalu
nastąpiło w dniu 17 październi-
ka 2007 r. W uroczystości prze-
kazania udział wzięli Andrzej 
Wyczawski, burmistrz Jarosła-
wia – honorowy członek klubu 

oraz prezes klubu Zbigniew Gu-
zowski SP8AUP wraz z całym 
zarządem. Nowe pomieszcze-
nie, otrzymane od władz miasta, 
przekazane zostało wraz z wypo-
sażeniem biurowym: niezbędne 
meble, komputer, telefon służbo-
wy oraz stały dostęp do Interne-
tu dla potrzeb klubu i oddziału.

Jarosławscy krótkofalowcy 
znajdują wiele uznania u władz 
miasta i powiatu za swoją dzia-
łalność w dziedzinie promocji, 
edukacji i obrony cywilnej.

Właśnie w ubiegłym miesią-
cu doszło do reaktywowania po-
rozumienia pomiędzy klubem 
SP8PEF a starostą powiatu jaro-
sławskiego, którego reprezentuje 
w porozumieniu Naczelnik Wy-
działu Zarządzania Kryzysowe-
go Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych Starostwa Powia-
towego w Jarosławiu. Pierwsze 
takie porozumienie podpisane 
zostało 30 marca 2000 roku. 

To właśnie jarosławscy krót-
kofalowcy, w oparciu o wycofane 
z Urzędu Wojewódzkiego radio-
telefony z byłej sieci „Moradu”, 
dokonali ich przestrojenia na 
częstotliwość posiadaną przez 
Wydział OC Starostwa Powia-
towego w Jarosławiu. Po prze-
strojeniu radiotelefony zostały 
zamontowane przez krótkofa-
lowców w urzędach miast i gmin 
na terenie powiatu, gdzie służyły 
do zapewnienia niezbędnej łącz-
ności radiowej przez wiele lat, do 
chwili wymiany ich przez urząd 
wojewódzki na nowocześniejsze. 
Część wycofanych radiotelefo-
nów ponownie została zainsta-
lowana przez krótkofalowców 
w punktach szczególnego zagro-
żenia powodziowego na terenie 
powiatu, a obsługę ich powie-
rzono mieszkającym w tych rejo-
nach krótkofalowcom.

Tak dobra współpraca ze sta-
rostwem okazała się możliwa 
dzięki zrozumieniu przez Tade-

usza Chrzana, starostę powiatu 
jarosławskiego, ogromnej war-
tości idei krótkofalarstwa i służ-
by radioamatorskiej w wypadku 
klęsk żywiołowych.

Warto dodać, że od kilku 
miesięcy Naczelnikiem Wydzia-
łu Zarządzania Kryzysowego 
Ochrony Ludności i  Spraw 
Obronnych Starostwa Powiato-
wego w Jarosławiu jest wieloletni 
krótkofalowiec i członek zarzą-
du klubu Krzysztof Jaśkiewicz 
SP8FCL, co na pewno ułatwi 
dalszą obustronną współpracę. 

Jarosławscy krótkofalowcy 
korzystając z okazji składają tą 
drogą serdeczne podziękowania 
wszystkim władzom samorzą-
dowym miasta i powiatu jaro-
sławskiego za okazywaną pomoc 
i obiecują, że postarają się nadal 
nie zawieść ich zaufania. 

 Tekst: Tadeusz Lewko SP8IE
Zdjęcia: Anita Banaś SP8TCQ

Burmistrz  przy radiostacji klubowej SP8PEF

 Rozmowa członków zarządu z burmistrzem Jarosławia. Od lewej Krzysztof 
SP8RHH, Zbyszek SP8AUP, burmistrz Andrzej Wyczawski, Krzysztof SP8FCL

Przy Oddziale Polskiego 
Związku Krótkofalowców w Po-
znaniu (OT08) zawiązał się Ko-
mitet Organizacyjny Konkursu 
Krótkofalarskiego z okazji 90. 
Rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego. W skład grupy organi-
zacyjnej weszli przedstawiciele 

klubów OT08. Ideą naszą jest 
uhonorowanie zrywu powstań-
czego Wielkopolan w środowi-
sku krótkofalowców. Obchody 
rocznicy przypadają pod koniec 
2008 roku. Chcemy, aby z miejsc 
związanych z walkami powstań-
czymi pracowały stacje okolicz-
nościowe. Prosimy o kontakt 
nadawców, a szczególnie kluby 
krótkofalarskie, które chciałyby 
zorganizować pracę radiostacji 
okolicznościowej, w czasie trwa-
nia konkursu krótkofalarskiego. 

Koordynatorem całości pro-
jektu jest Tomasz Napieralski 
SP3SXX tel. 516 194 991; adres 
e-mail: tomaszsp3sxx@wp.pl

 Prezes Oddziału Poznańskiego 
 Kazimierz Osiak SP3FLQ

W Hołdzie Powstańcom Wielkopolskim 
Zadałem sobie sporo trudu 

i umieściłem na wielu forach 
temat „Krótkofalarstwo-radio-
amatorstwo”. Linki do forów 
z tym tematem znajdują się 
na http://plc.xad.pl/viewtopic.
php?p=15#15. Być może na nie-
których forach już ten temat nie 
istnieje, ale na wielu jest obecny. 
Myślę, że dzięki mojej inicjaty-
wie jest możliwość rozreklamo-
wania tego pożytecznego hobby, 
którym jest krótkofalarstwo.

Zachętą do zarejestrowania się 
na danym forum jest możliwość 
podania w profilu użytkownika
adresu do strony internetowej. 
Z reguły adres strony www moż-
na podać już w czasie swojej reje-
stracji na danym forum, ale często 

bywa tak, że dodania strony www 
i innych swoich danych można 
dokonać dopiero po aktywacji 
konta na forum. Jeżeli ktoś nie 
znajdzie forum z okolicy swego 
zamieszkania, niech to napisze na 
forum http://plc.xad.pl/.

Zwracam się do Was o rozpro-
pagowanie tej inicjatywy i aktyw-
ną dyskusję na temat „Krótkofa-
larstwo-radioamatorstwo”.

Z krótkofalarskim pozdro-
wieniem,

Henryk Mościbrodzki
Od redacji: Wydaje się, że 

każda forma oraz inicjatywa pro-
pagowania naszego hobby jest 
dobra. Dziękujemy za kolejną 
akcję w tym kierunku. 

Wiesław SQ5ABG

List od Czytelnika 
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Warszawski Klub Łączno-
ści powstał na bazie Centralnej 
Radiostacji Ligi Przyjaciół Żoł-
nierza – SP5KAB. Co prawda, 
brak jest dokumentów, pozwa-
lających jednoznacznie ustalić 
datę wydania zezwolenia dla sta-
cji SP5KAB, jednak było to nie 
później niż między 22 lipca a 4 
października 1950 roku, kiedy 
na wystawie z okazji Tygodnia 
Radiofonizacji Kraju, zorganizo-
wanej przez Społeczny Komitet 
Radiofonizacji Kraju, pracowała 
stacja krótkofalowa SP5KAB, ob-
sługiwana przez członków LPŻ.

W  d n i u  2 2  l i p c a  1 9 5 0 
roku zorganizowano w War-
szawie tzw. „zjazd zjednocze-
niowy”, przymusowo scalając 
T P Ż ,  O R M O  i  P Z K .  Po -
wstała w ten sposób jedna orga-
nizacja – LPŻ.

Zjazd ten ostatecznie pogrze-
bał nadzieje na reaktywowanie 
Polskiego Związku Krótkofa-
lowców. Przy okazji zjazdu zor-
ganizowano wystawę, zawierają-
cą eksponaty świadczące o twór-
czości krótkofalarskiej. Wystawę 
zorganizowano w Młodzieżo-
wym Domu Kultury „Ognisko”, 
mieszczącym się w budynku 
YMCA przy ulicy Konopnickiej 
6. Tam właśnie Michał Wyso-
kiński, pracownik ITR wystawił 
nadajnik AM oraz odbiornik 
AR88. Stopień mocy tego nadaj-
nika pracował z trzema połączo-
nymi równolegle lampami G807.

Warto podkreślić, że w cza-
sie wystawy stacja ta pracowała 

jeszcze pod znakiem SP5PZK, 
a wówczas w Polsce czynnych 
było tylko kilka stacji amator-
skich.

 Po wystawie powstał pro-
blem, co zrobić z radiostacją, na 
używanie której jej konstruktor 
nie posiadał zezwolenia, choć 
był przedwojennym krótkofa-
lowcem o znaku SP1QE.

Anatol Jegliński SP1CM, 
przedwojenny krótkofalowiec, 
a w tamtym czasie oficer Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego, doprowadził do zakupu tej 
radiostacji przez ZG LPŻ. Fakt 
powyższy i to, że radiostacja wy-
konana została w ramach oficjal-
nych prac prowadzonych w ITR, 
uchroniło Michała Wysokińskie-
go przed poważnymi kłopotami 
ze strony organów bezpieczeń-
stwa. Doradca radziecki w MBP 
zażądał od kpt. A. Jeglińskiego 
SP5CM, aby wydać zezwolenie 
do pracy radiostacji – ale na in-
nych falach niż pracujący ama-
torzy na Zachodzie. Argument 
Anatola SP5CM o radzieckich 
krótkofalowcach pracujących na 
tych samych falach, jednak go 
przekonał. Radiostację zainsta-
lowano na pierwszym piętrze bu-
dynku przy Krakowskim Przed-
mieściu 6 w siedzibie ZG LPŻ. 
Stacja wykorzystywała antenę 
typu Windom. Pierwszym ope-
ratorem stacji był Zenon Korsak 
(późniejszy SP5CF).

Anatol Jegliński SP5CM, 
który tworzył wtedy struktu-
ry LPŻ, zaproponował pracę w 

tworzącym się Biurze Łączności 
ZG LPŻ Zenonowi Korsakowi 
(późniejszy SP5CF). 

 Warto tu przypomnieć ge-
nezę znaku SP5KAB. Wszystkie 
ówczesne licencje przyznawano 
ze prefiksem SP5. Literę K przy-
dzielano stacjom klubowym w 
„obozie socjalistycznym”, zaś 
sufiks KAB miały centralne ra-
diostacje wszystkich organizacji 
krótkofalarskich, począwszy od 
centralnej stacji radioklubu DO-
SAF w Moskwie.

Jeden z nielicznych doku-
mentów na piśmie, poświadcza-
jących te pierwsze lata krótko-
falarstwa w Polsce, to reprodu-
kowane wyżej zezwolenie wyda-
ne 8 września 1951 roku przez 
Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego.

 Zezwolenie pozwalało człon-
kom klubu na pracę terenową 
w pasmach amatorskich, ale na 

odległość nie większą niż 60 km. 
W okresie późniejszym stacja 
SP5KAB została przeniesiona 
do MDK „Ognisko” przy ulicy 
Konopnickiej 6.

 Wśród pierwszych operato-
rów stacji SP5KAB poza Zeno-
nem Korsakiem byli między in-
nymi: Tadeusz Piasecki SP5AW 
(SP5UAC),Wojciech Nietyksza 
SP5FM, Ryszard Rossa SP5AR, 
Witold Spława-Neuman SP5AU, 
Janusz Gawałkiewicz SP5BL, 
Edward Pokropek SP5AA, Sta-
nisław Grzyb SP5SG. Przygoto-
wywane są dalsze wspomnienia 
o długiej historii klubu, które 
będą sukcesywnie publikowane.

 Jednocześnie prosimy bar-
dzo Kolegów, którzy w tamtych 
latach zetknęli się z klubem 
SP5KAB, do podzielenia się 
wspomnieniami i udostępnienie 
posiadanych dokumentów.

Zarząd Klubu SP5KAB

Jubileusz 60 lat oraz początki Warszawskiego Klubu Łączności SP5KAB

Dyplomy
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Ponieważ mapki radarowe 
wskazywały na wyjątkowo do-
brą propagację, grupa nasza pod 
wodzą Staszka SP6GWB wdra-
pała się na Czarną Górę koło 
Stronia Śląskiego, ale nie w celu 
podziwiania pięknego zachodu 
słońca... 

Oczywiście, „wdrapała” nale-
ży rozumieć w przenośni, ponie-
waż na 1130 m n.p.m. nie można 
wnieść tyle sprzętu. Kilka trans-
ceiverów, transvertery, zasila-
cze, anteny Yagi i parabole wraz 
z osprzętem sporo ważą, a do 
tego sprzęt biwakowy i niezbęd-
ne skromne jedzonko. 

Pierwszy dzień, 9 paździer-
nika 2007 r., upłynął nam na 
badaniu propagacji i aktywności 

innych stacji. Było dość ładne 
otwarcie na północ i północny 
zachód, szczególnie na niższych 
pasmach, choć kilka łączności na 
10 GHz też zaliczyliśmy. 

Środa była jakby dniem odpo-
czynku dla propagacji i „zawod-
ników”, ale Staszek SP6MLK 

szalał na 144 MHz, jakby było 
mu mało jeszcze stacji skandy-
nawskich zaliczonych poprzed-
niego dnia.

Czwartek był już bombowy! 
Zaraz na starcie zaliczyliśmy na 
swoim koncie po nowym rekor-
dzie w paśmie 10 GHz, z fran-
cuską stacją F6DKW, wynikiem 
1064 km. Maurice wychodził 
bardzo ładnie i czysto, obu-
stronne raporty 59, może nie 
wg S-metrów, ale kto by w takiej 
chwili zwracał uwagę na drob-
nostki. Padł sześcioletni rekord 
na tym paśmie, a pierwszy zrobił 
to Staszek SP6GWB. Otwarcie 
trwało chyba z godzinę, więc 
wszyscy spokojnie zaliczyliśmy 
sobie nowy kraj. Na 10 GHz uda-
ło się zaliczyć 4 stacje z Francji 
odległe od 1055 do1064 km. Wy-

tężamy wszystkie siły i pracuje-
my na 2-3 transcivery, obsadza-
jąc praktycznie wszystkie pasma 
od 144 MHz do 24 GHz. Tłok 
jest na wszystkich pasmach, ale 
wyraźnie daje się odczuć waha-
nia propagacji, umawiamy się 
więc na skedy za pół godziny. 
Sposób ten przynosi wyniki, po-
nieważ otwarcia na poszczególne 
kierunki powtarzają się, a nawet 
nasilają. Około godziny 19.46, 
po trzeciej próbie, dochodzi do 
łączności SP6GWB ze znanym 
niemieckim mikrofalowcem Mi-
chaelem DB6NT na 24 GHz! 
Trudne to było QSO i wszyscy 
zaciskaliśmy kciuki. Walka trwa-
ła 10 minut, nim mogliśmy po-
gratulować Staszkowi SP6GWB 
pobicia rekordu Polski w pasmie 
24 GHz. Nowy ODX SP w pa-
śmie 24 GHz wynosi 367 km.

Powoli składaliśmy sprzęt, 
ale dyżurna dwójka czuwała na 
poszczególnych pasmach, ponie-
waż mieliśmy jeszcze umówione 
skedy. Było grubo po 23. naszego 
czasu, gdy SP6BTV wyłapał na 
24 GHz czeskiego mikrofalowca 

OK7RA. Po wyjustowaniu anten 
odbiór był jak na FM i Jirka ska-
kał z radości, zachwalając nasz 
sygnał, szczególnie gdy zaliczała 
go Roma SP6RYL, poprawiając 
swój ODX na 24 GHz – 272 km.

W sumie przeprowadziliśmy:
 w paśmie 144 MHz 96 łącz-

ności – najciekawsze QSO 
z norweską stacją LA3BO na 
odległość 1072 km,

 w paśmie 432 MHz 91 łącz-
ności – najciekawsze QSO 
z norweską stacją LA1KHA 
na odległość 1087 km,

 w paśmie 1,3 GHz 17 łączności 
– najciekawsze QSO z norwe-
ską stacją LA2Z na odległość 
1093 km,

 w paśmie 2,3 GHz 9 łączno-
ści, w tym pierwsze QSO po-
między Polską a Francją, przy 
równoczesnym poprawieniu 
rekordu Polski na 1055 km,

 w paśmie 10 GHz 16 łączno-
ści, w tym pierwsze QSO po-
między Polską a Francją, przy 
równoczesnym poprawieniu 
rekordu Polski na 1064 km,

 w paśmie 24 GHz – 5 łączno-
ści, w tym nowy rekord Polski 
z wynikiem 367 km.
Była to pracowita trzydniów-

ka, ale nie wiadomo, kiedy przyj-
dzie następne takie tropo!

Fotek zrobiliśmy mało, nie 
było czasu, ale kilka jest w na-
szych albumach na stronie in-
ternetowej: http://hamradio.pl/
sp6kbl/klub/photogallery.php

Stan SP6BTV 

Jesienne TROPO Kłodzkiej Grupy Mikrofalowej

Uczestnicy prób mikrofalowych: SP6MLK, SP6BTV, SP6GWB

Stan SP6BTV podczas łączności 
(wieża tonie w mgle) Roma SP6RYL przy radiostacji

QSL  
z Francji
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W dniu 11 sierpnia 2007 
r. odbyło się w Makowie Pod-
halańskim lokalne spotkanie 
członków KŁ BGK SP9PGB 
w Domu Kultury z okazji 50-
-lecia babiogórskiego krótkofa-
larstwa i 10-lecia Babiogórskiej 
Grupy Krotkofalowców.

Gościem honorowym był 
pan Jerzy Hucherko z Katowic, 
uczestnik pierwszych łączności 
krótkofalowców ze szczytu Babiej 
Góry w 1957 r. Miał wtedy 16 lat 
i znak nasłuchowy SP9-304, póź-
niej był wieloletnim ratownikiem 
GOPR, przewodnikiem i instruk-
torem narciarskim. Odbyło się 
powitanie, podsumowanie dzia-
łalności BGK w okresie minio-
nego dziesięciolecia, podsumowa-
nie pracy stacji okolicznościowej 
SN50BG i określenie planów na 
przyszłość. 

Z wielką ciekawością wysłu-
chaliśmy opowieści pana Jerze-
go. Jego relacja o łącznościach 
sprzed 50 lat, która została na-
grana na wideo, stanowi cenne 
uzupełnienie naszego historycz-
nego archiwum. Jerzy Hucher-
ko był członkiem klubu LPŻ 
SP9KBH od 1955r. Mieszkał 
wtedy w Żywcu i był uczniem 
technikum elektrycznego w Biel-
sku-Białej. Starał się o licencje 
nadawczą, ale prawdopodobnie 
ze względu na powiązanie jego 
rodziny z działalnością AK, 
dwukrotnie odmówiono mu 
wydania zezwolenia. Późniejsze 
jego lata to praca w Nowej Hucie 
i studia na AGH w Krakowie. 
Założył rodzinę i nie powrócił 
już do krótkofalarstwa. Obec-

nie jest pracującym emerytem 
i mieszka w Katowicach. Bardzo 
namawialiśmy pana Jerzego do 
powrotu w nasze szeregi, zdania 
egzaminu i uzyskania licencji. 
Jak sam przyznał, i co wynikało 
z jego opowieści, wiele pamięta 
ze swojej młodzieńczej działal-
ności klubowej i był dobrym te-
legrafistą.

Gościliśmy również senio-
ra naszej grupy: Władysława 
Michniaka SP9DF z Krzczono-
wa, wielkiego miłośnika Babiej 
Góry, który wspólnie z panem 
Jerzym i z nami powspominał 
dawne czasy. 

W imieniu BGK wręczony 
został naszemu honorowemu go-
ściowi pamiątkowy dyplom „50-
-lecia pierwszej łączności z Ba-
biej Góry” i albumowe wydanie 
BPN „Światy Babiej Góry” z de-
dykacją. Zaprezentowane zostały 
stacje okolicznościowe BGK, 
dyplomy i zdjęcia archiwalne 
z 1957 roku. W pomieszczeniu 
radiostacji KŁ BGK SP9PGB 
pan Jerzy zapoznał się z jej pra-
cą i po wielu, wielu latach po-
nownie usłyszał łączności na 
pasmach amatorskich.

Nasze spotkanie okoliczno-
ściowe, choć w skromnym gro-
nie, bo ze względu na wyjazdy 
urlopowe wielu członków klubu 
było nieobecnych, odbyło się 
w sympatycznej, miłej atmosfe-
rze i będzie nie do zapomnienia.

Bardzo dziękujemy Jerzemu 
Hucherko za przyjazd i odwie-
dziny KŁ BGK w Makowie 
Podhalańskim.

Stanisław Zadora SP9MRY

Okolicznościowe spotkanie Babiogórskiej Grupy Krótkofalowców

Spotkanie klubowe z okazji 50-lecia pierwszej łaczności z Babiej Góry i 10 lat 
BGK z gościem honorowym Jerzym Hucherko SP9-304

W pomieszczeniu radiostacji klubowej KŁ BGK SP9PGB (od lewej Stanisław 
Zadora SP9MRY, Jerzy Hucherko SP9-304 i Robert Prorok SQ9FMU)

Rocznica pierwszego sputnika
Na zdjęciu operatorzy stacji 

okolicznościowej HB9SPACE 
z proporczykiem PZK. Nie wie-

my dlaczego, ale to bardzo miłe 
zdjęcie. 

Piotr SP2JMR 

Informacja redakcji  
„Krótkofalowca 

Polskiego”
Materiały do „Krótkofalowca Polskiego” należy 

przesyłać najpóźniej do 10 każdego miesiąca, aby 
ukazały się w następnym miesiącu. Zdjęcia prosimy 
przesyłać w plikach jpg.

Materiały można wysyłać na adres e-mailowy: 
sq5abg@02.pl 
lub na adres: 
Wiesław Paszta SQ5ABG, 
Garkowo Stare 2, 06-550 Szreńk.



8 KRÓTKOFALOWIEC 
POLSKI 

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI

1/2008

W dniu 14 października o go-
dzinie 10 w pomieszczeniach 
Pilskiej Spódzielni Mieszkanio-
wej w Pile odbyło się spotka-
nie członków OT23 oraz tych 
wszystkich, którzy w minionym 
okresie 30 lat przyczynili się 
do rozwoju krótkofalarstwa w 
tym północnym regionie Wiel-
kopolski. Zarząd OT 23 wysłał 
ponad 250 zaproszeń, a uro-
czystość zgromadziła ponad 70 
uczestników. Najważniejszymi 
gośćmi byli Paweł Dahlke, wi-
ceprezydent Piły oraz Tadeusz 
Walewski, szef LOK w Pile. Po 
powitaniu zebranych przez Ro-
mana SP3DQL, historię krót-
kofalarstwa na ziemi pilskiej 

oraz historię OT 23 zaprezen-
tował jeden z najbardziej zasłu-
żonych członków Nadnoteckie-
go OT PZK, Józek SP3AMY. 
Prezentacja była ilustrowana 
przez Romana SP3DQL slaj-
dami. Następnie czas na swoje 
wystąpienia mieli prezydent 
miasta oraz piszący te słowa 
Piotr SP2JMR. 

W dalszej części oficjalnej
nadszedł czas na wręczanie oko-
licznościowych grawertonów 
oraz dyplomów. Wśród wyróż-
nionych znaleźli się kol. Józef 
SP3AMY pierwszy prezes OT, 
Zenon SP-2051-PI, Bogusław 
SP3LYO, Krzysztof SP3GVL, Je-
rzy SP3DBD, Roman SP3DQL, 
Adam SP3EAX, Lech SP3EPK, 
Kazimierz SP3MFC, Stanisław 
SP3IBS, Jadwiga SP-2075-PI, 
Włodzimierz SP3AGE, Wojciech 
SP3BTK, Jarosław SP3CGK, Jó-
zef SP3EFG, Czesław SP3EOL, 
Marek SP3JDX, Szczepan SP3J-
DY, Marek SP3TUT, Wiesław 
SP3UY, Ryszard SP3VPP, Rafał 
SP3WXH, Bogdan SQ3EYI, Ja-
cek SP3LYN, Bogdan SP3EPX 
oraz kluby: SP3KHJ, SP3ZBZ, 
SP3ZBY. Wyróżnienia otrzymali 
także Lucjan Szutkowski, prezes 
zarządu PSM w Pile oraz Tadeusz 
Walewski, szef pilskiego LOK. 
Uroczystość trwała ok. 2 godzin 
i była wspaniałym uwieńczeniem 
obchodzonego od początku roku 

2007 jubileuszu. Na uwagę i wy-
różnienie zasługują członkowie 
Zarządu OT 23, Jarek SP3CMA 
i Roman SP3DQL, którzy zadali 
sobie trud wyszukania wszyst-
kich, którzy na przestrzeni 30 lat 
wnieśli swój wkład w istnienie 
i rozwój tego oddziału PZK.

Uroczystości z okazji kolej-
nych rocznic utworzenia oddzia-
łów terenowych PZK są znako-
mitą okazją do spotkań kolegów 
krótkofalowców, którzy się nie 
widzieli nie raz przez wiele lat. 
Zdarza się, że na spotkaniach 
pojawiają się ludzie już obecnie 
niezwiązani z krótkofalarstwem. 
Dla nich spotkanie takie jest 
często bodźcem do powrotu do 
krótkofalarstwa w ogóle oraz do 
PZK. Często są to niegdyś bar-
dzo aktywni, zarówno eterowo 
jak i społecznie, krótkofalowcy.

Drugą ważną sprawą i po-
średnio także celem organizowa-

nia choćby skromnych spotkań 
rocznicowych jest okazja do za-
proszenia przedstawicieli władz 
lokalnych, którzy często dopiero 
tego ważnego dla nas wydarzenia 
dowiadują się o istnieniu krótko-
falarstwa. To akurat wiem z tzw. 
autopsji. Przedstawiciele władz 
często są zaskoczeni liczbą osób 
uprawiających krótkofalarstwo 
i ich aktywnością w tym „zinter-
neciałym” świecie.

Wreszcie trzeci powód to in-
tegracja środowiska, okazja do 
uhonorowania wszystkich tych, 
którzy wnieśli swój wkład w roz-
wój klubów, oddziałów czy ca-
łych środowisk krótkofalarskich. 

Spotykajmy się i integrujmy 
bo inaczej znikniemy w tłumie, 
a niekrótkofalowcy przykryją 
nas czapkami.

Piotr SP2JMR 

30-lecie powstania OT PZK w Pile czyli Nadnoteckiego Oddziału PZK 

Zgodnie z zapowiedzią w so-
botę w dniu 8 grudnia odbyło się 
walne zebranie sprawozdawcze 
OT 04. Początek był bardzo uro-
czysty. Zebranie uczciło minutą 
ciszy pamięć kolegów, którzy 
nas w ostatnim roku opuścili. 
Następnie był czas na wręczenie 
OH PZK dla pani Grażyny Cze-
lej, byłego urzędnika PIR, PAR, 

URT w Bydgoszczy, zajmującej 
się krótkofalowcami, a później 
także CB-radiowcami. Kolejna 
OH została przypięta supermi-
strzowi w wielu kategoriach na 
świecie Kazikowi SP2FAX.

Sportowym akcentem było 
wręczenie Pucharu Prezesa 
PZK koledze Irkowi SP2DKI za 
I miejsce w kategorii „mixed low 

power all band” w SPDXC 2007. 
Wręczenia dokonał kol. Bogdan 
SP3IQ, który reprezentował wła-
dze centralne PZK. 

Po moim, czyli prezesa PZK 
wystąpieniu była kolej na spra-
wozdania z działalności Zarządu 
OT 04.

Walne zebranie dokonało wybo-
ru delegatów na XVI Zjazd PZK. 

Delegatami zostali Kazimierz 
SP2FAX oraz Piotr SP2JMR, a 
zastępcami delegatów Ryszard 
SP2IW i Janusz SP2CNW. 

W zebraniu udział wzięło 56 
na 151 członków Bydgoskiego 
OT PZK czyli frekwencja wyno-
siła 37% .

Piotr SP2JMR  
zdjęcia Roman SP2DDX

Walne zebranie OT 04

Bogdan SP3IQ wręcza Puchar Prezesa PZK 
Irkowi SP2DKI

Odznaczenie Pani Grażyny Czelej OH PZK otrzymuje Kazik SP2FAX


