
Drodzy Czytelnicy!
Do Krajowego Zjazdu Delegatów PZK coraz bliżej i w oddziałach 

terenowych PZK odbywa się ożywiony ruch, ponieważ odbywają się 
tam zjazdy sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze, na których wy-
bierane są nowe składy osobowe zarządów, oddziałowych komisji rewi-
zyjnych, delegatów na KZD PZK. W toku dyskusji niemal we wszystkich 
oddziałach zauważalny jest jeden, podstawowy problem: w jaki sposób 
pozyskiwać młody narybek do naszego hobby. Na ten temat pisałem 
w poprzednim wydaniu miesięcznika. Problem jednak jest i należy go rozwiązać, aby ruch 
krótkofalarski nie zaniknął. W związku z 90-leciem PZK zapraszamy aktywistów oddziało-
wych i klubowych do podejmowania dalszej aktywności w swoich lokalnych środowiskach 
i otwarcia się na zewnątrz, aby nasza aktywność została dostrzeżona przez lokalne władze 
i społeczeństwo. Mogą to być okolicznościowe seminaria, pokazy i odczyty w domach kul-
tury czy w innych miejscach. Zapraszamy też do licznego udziału w zawodach krajowych 
i międzynarodowych. Jeśli chodzi o zawody krajowe, to poza comiesięcznymi zawodami 
organizowanymi przez Zespół PGA, ZG LOK i PK UKF, w marcu br. odbędą się Zawody SP 
YL, Lubelski Maraton UKF oraz Zawody o Statuetkę „Syrenki Warszawskiej”, do których 
zachęcamy naszych operatorów. Kalendarz zawodów krajowych na rok 2020 znajduje 
się na stronie: http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=NuCalendar. 
Szczegółowy kalendarz zawodów organizowanych przez PK UKF na rok 2020 znajduje się 
na stronie: https://pk-ukf.pl/kalendarz-zawodow-2020/. Szczegółowy kalendarz zawodów 
PGA na rok 2020 znajduje się na stronie: http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.
php?name=NuCalendar.

Do ciekawszych zawodów międzynarodowych należą Zawody Marcowe ( dawniej 
nazywane I Próby Subregionalne), które będą miały miejsce od 7 marca br. od godz. 14.00 
UTC do 8 marca do godz. 14.00 UTC. Są to zawody w pasmach od 50 MHz i powyżej. Regu-
lamin tych zawodów wg regulaminu IARU znajduje się na: https://pk-ukf.pl/wp-content/
uploads/2018/08/IARU_R1_Regulamin_zawod%C3%B3w_PL_2018.pdf.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet życzymy naszym Paniom wszystkiego naj-
lepszego i powodzenia we wszystkich aspektach życia, w tym w aspekcie krótkofalarskim.

Redaktor naczelny KP  
Tadeusz Pamięta SP9HQJ
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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.

Akcja dyplomowa  
100 lat PIP

W Kielcach na terenie Politechniki Świę-
tokrzyskiej 24 stycznia 2020 r. odbyło się 
podsumowanie krótkofalarskiej akcji dy-
plomowej „100 lat Państwowej Inspekcji 
Pracy”. Akcja dyplomowa krótkofalowców 
została przeprowadzona przez Okręgo-
wy Inspektorat Pracy w Kielcach, Polski 
Związek Krótkofalowców przy współpracy 
z Politechniką Świętokrzyską. Nawiązywała 
ona do podpisania 3 stycznia 1919 r. przez 
Marszałka Józefa Piłsudskiego dekretu 
tymczasowego o urządzeniu i działalności 
inspekcji pracy. Udział w niej mogą brać 
wszystkie amatorskie stacje klubowe i in-
dywidualne stacje nadawcze i nasłuchowe 
zlokalizowane na terytorium Polski oraz 
stacje zagraniczne.

Jak podkreślał prezes Polskiego Związ-
ku Krótkofalowców  Waldemar Sznajder 
(uczestnik tego spotkania), polega ona 
na tym, że uruchamiane są radiostacje ze 
specjalnymi znakami wywoławczymi, które 
w ograniczonym czasie, zazwyczaj kilku 
tygodni, nawiązują połączenia radiowe 
z radioamatorami na całym świecie. Jest 
to okazja do promocji wydarzenia i po-
informowania korespondentów i innych 
słuchających o rocznicy i szczegółach wy-
darzenia itd.

List od Głównego Inspektora Pracy Wie-
sława Łyszczka do uczestników spotkania 
odczytał Doradca Głównego Inspektora 
Pracy Grzegorz Nieradka.

Dzisiejsze spotkanie jest potwierdze-
niem zasadności stałego rozwijania ini-
cjatyw prewencyjno-promocyjnych przez 
Państwową Inspekcję Pracy. Jako Urząd 
staramy się bowiem dotrzeć do jak naj-
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cjalnymi gośćmi była delegacja ze Szwecji, 
z dyrektor Radiostacji Grimeton, Camillą 
Lugnet, na czele.

Gala rozpoczęła się od powitania zasiada-
jących na sali gości oraz osób oglądających 
transmisję na żywo w internecie. Na estradę 
został zaproszony wójt gminy Stare Babice 
Sławomir Sumka, który odczytał podpisane 
przez Prezydenta Polski uzasadnienie przy-
znania Patronatu Narodowego. Następnie 
wójt, odwołując się do historii, wyraził nadzie-
ję na godną i dostatnią przyszłość mieszkań-
ców gminy Stare Babice oraz zaznaczył, jak 
ważna jest edukacja dzieci. Po przemówieniu 
wójta nastąpiła projekcja filmu przygotowa-
nego specjalnie na tę okazję.

Po filmie, konferansjer zaprosił uczest-
ników gali do podpisania „Deklaracji Aktu 
Inauguracyjnego”. Pierwsza złożyła swój 
podpis dyrektor Camilla Lugnet, następnie 
wójt Sławomir Sumka oraz pozostali goście 
(w tym prezes PZK) reprezentujący wiele 
różnych podmiotów. Deklarację podpisało 
łącznie 159 osób.

Galę uświetniły również inspirujące wy-
kłady profesorów Jacka Cichockiego „Od 

Marconiego do smartfonu. Bardzo krótka 
historia”, Przemysława Urbańczyka „Arche-
ologia współczesności” oraz samej pani dy-
rektor radiostacji Grimeton „Światowe dzie-
dzictwo o globalnym zasięgu”. W przerwie 
przed koncertem można było podziwiać 
wystawę poświęconą Radiostacji Babice, 
która została przygotowana przez stowa-
rzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka 
Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza.

Po przerwie swój koncert zagrała Żeń-
ska Orkiestra Salonowa Polskiej Grupy 
Górniczej pod dyrekcją Grzegorza Mierz-
wińskiego. Wydarzenie uświetnił śpiew 
dwojga wspaniałych wokalistów: Vincenta 
Schirrmachera – tenora Opery Wiedeńskiej 
oraz Lucyny Jarząbek. Orkiestra specjalnie 
na tą okazję przygotowała trzy utwory 
związane z Babicami: poloneza A-dur op. 
40 Fryderyka Chopina, Prząśniczkę Mo-
niuszki oraz Warszawiankę. Wszystkie trzy 
utwory stanowiły przedwojenne sygnały 
wywoławcze Polskiego Radia, które na za-
granicę nadawało z Babic. Na zakończenie 
konferansjer jeszcze raz zaapelował do 
uczestników o wspólne tworzenie „Cen-
trum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”.

Informacje, zdjęcia i filmy z Uroczystej 
Gali znajdują się na stronach: 

https://dlapilota.pl/wiadomosci/pol-
ska/gala-inauguracyjna-centrum-nauki-
radiostacja-transatlantycka

https://www.facebook.com/GminaSta-
reBabice/photos/pcb.2963461553665967/
2963460473666075/?type=3&theater

https://kampinoski.eu/2019/01/powsta-
nie-muzeum-babickiej-radiostacji.html

https://www.youtube.com/watch?v=h-
adrxAoT_9A&feature=share&fbclid=IwAR3
bOblsvFKFlKUCIdEMRI-PnEpjBp-amaNOA2
pxlwrFKtLLy8eZ7JAxe-g

https://www.polskieradio.pl/399/7977/
Artykul/2447920,Rozpoczelo-dzialalnosc-C
entrum-Nauki-Radiostacja-Transatlantycka
?fbclid=IwAR1FvB0zx7DaOEGfvc8OdVEy6
XTcQxym8u4egbTuHTQAVBeXcVt3aTljZR4.

Info: Komunikat PZK Nr 04/2020 z dnia 29 stycznia 
2020 r.

większej liczby osób, stosując urozmaicone 
formy przekazu, napisał Wiesław Łyszczek.

Szef GIP zaznaczył, że inicjatywa środo-
wiska krótkofalowców to ciekawe przed-
sięwzięcie, które połączyło pasję z popula-
ryzacją wiedzy o inspekcji pracy, jej historii 
i roli, jaką odgrywa w dniu dzisiejszym.

Podczas imprezy wystąpili: Rektor Po-
litechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. 
Wiesław Trąmpczyński, dr inż. Józef Cio-
smak oraz Tomasz Ciepielowski i Paweł 
Tatarczuch. Zaprezentowano m.in. chlubne 
karty polskiego krótkofalarstwa, tj. Enigma, 
radiostacja Błyskawica czy wsparcie dla 
ratownictwa w latach 1927 i 1997.

Szczegółowe informacje w tej sprawie 
znajdują się na stronie: https://www.pip.
gov.pl/pl/wiadomosci/107504,krotkofa-
lowcy-promuja-jubileusz-pip.html?fbcli-
d=IwAR1fr66y1-fAZKu_w85XgsYVTqImC-
F5qx2lM0DU6SsU_Q6zb_DhNYgo9Uxg. 

Info: Piotr SP2JMR

Otwarcie Centrum 
Nauki – Radiostacja 
Stare Babice

Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
25 stycznia br. uczestniczył w dużej impre-
zie będącej uroczystą galą inauguracyjną – 
Centrum Nauki – Radiostacja Stare Babice. 
Uroczystość odbyła się w sali widowisko-
wej Domu Kultury Stare Babice, a patrono-
wał jej Prezydent RP Andrzej Duda.

Uczestnikami uroczystości byli mię-
dzy innymi szef gabinetu politycznego 
Ministerstwa Obrony Narodowej Łukasz 
Kudlicki, wicestarosta powiatu warszaw-
skiego zachodniego Wojciech Białas, a tak-
że przedstawiciele sejmiku województwa 
mazowieckiego, samorządu powiatu, rady 
gminy Stare Babice oraz wójtowie i burmi-
strzowie reprezentujący okoliczne gminy. 
Na sali zasiedli również przedstawiciele 
świata nauki, biznesu, przemysłu i handlu 
oraz liczne stowarzyszenia i fundacje. Spe- UCZESTNICY UROCZYSTEJ GALI W STARYCH BABICACH. PIERWSZY Z PRAWEJ PREZES PZK WALDEMAR SZNAJDER 3Z6AEF

UCZESTNICY SPOTKANIA 24.01.2020 W KIELCACH
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Walne Zebranie  
Zachodniopomorskiego 
OT PZK

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze Zachodniopomorskiego Oddziału 
Terenowego PZK odbyło się 25 stycznia 
2020 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szcze-
cinie, a uczestniczyło w nim 55 członków 
ZOT PZK, co stanowiło 32% ogółu człon-
ków OT. Gościem zebrania był sekretarz ZG 
PZK SP2JMR Piotr Skrzypczak. Uczestnicy 
zebrania dokonali wyboru nowego Zarzą-
du Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyj-
nej ZOT PZK oraz delegatów na Krajowy 
Zjazd Delegatów PZK. W skład zarządu ZOT 
PZK wybrano:
– Prezes – Janusz Tylkowski SP1TMN.
– Sekretarz – Stefan Jaworski SP1JJY.
– Skarbnik – Kamil Matysek SQ1M.
– Członek Zarządu Oddziału – Romuald 

Świlczewski SQ1FYX.
– Członek Zarządu Oddziału – Tomasz Mur-

grabia SP1IT.
W skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej 

wybrano:

– Przewodniczący – Tadeusz Kowalczyk 
SP1WWS.

– Członek OKR – Mirosław Stefanowicz 
SQ1SNU.

–  Członek OKR – Robert Hełminiak SP1D.
Delegatami na Zjazd Krajowy Delega-

tów PZK zostali wybrani: Janusz Tylkowski 
SP1TMN oraz Stefan Jaworski SP1JJY.

Link do zdjęć z zebrania: https://photos.
app.goo.gl/pW6mxc7Gz6mHRWYm9.

Info: Janusz SP1TMN
Zdjęcia: Stefan SP1JJY

Walne Zebranie 
Skierniewickiego  
OT PZK

W niedzielę, 26.01.2020 r. o godz. 10.30 
(w drugim terminie) w Klubie „Oaza” przy 
ulicy J. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach 
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Skierniewickiego Oddziału 
Terenowego PZK (OT24 PZK), w którym 
uczestniczyło 16 członków OT24, co sta-
nowiło 44% spośród wszystkich członków 
OT.  Zebrani udzielili absolutorium ustępu-
jącemu Zarządowi, po czym wybrano nowe 

organy władz Skierniewickiego Oddziału 
Terenowego PZK nr 24.

Wybrano trójosobowy Zarząd Oddziału 
w następującym składzie:
– Prezes: Mariusz SQ7OTI.
– Skarbnik: Andrzej SQ5FBI.
– Sekretarz: Tomasz SP7TK

Zastępcami Członka Zarządu wybrani 
zostali: Michał SQ7M i Krzysztof SP7UTZ.

Wybrano też Oddziałową Komisję Rewi-
zyjną w następującym składzie:
– Przewodniczący: Cezary SP7MJX
– Członkowie: Elżbieta SP7RFE, Adam 

SP7MTI
Zastępcami członka OKR wybrani zosta-

li: Grzegorz SP7MJR i Piotr SQ5PMB.
Delegatem na KZD PZK został wybrany 

Andrzej SQ5FBI, natomiast. zastępcą dele-
gata – Mariusz SQ7OTI. Na stałego przed-
stawiciela OT24 w Zarządzie Głównym 
w PZK wybrano Andrzeja SQ5FBI. Zastępcą 
stałego przedstawiciela OT24 w Zarządzie 
Głównym wybrano Mariusza SQ7OTI. Na 
Walnym Zebraniu zdecydowano o wysoko-
ści oddziałowej na dotychczasowym pozio-
mie tj. 60 zł. na rok.

Info: Andrzej SQ5FBI, skarbnik OT24

Zebranie Śląskiego OT 
PZK w Katowicach

1 lutego br. w Domu Kultury „Chemik” 
w Siemianowicach Śl. odbyło się Zebra-
nie Sprawozdawcze Śląskiego Oddziału 
Terenowego PZK w Katowicach, w którym 
na ogólną liczbę 178 członków OT udział 
wzięło 25 osób, co stanowiło 14%. W zebra-
niu tym wziął udział prezes PZK Waldemar 
3Z6AEF i wiceprezes PZK Tadeusz SP9HQJ. 
Przed przystąpieniem do procedowania, 
zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmar-
łych w ostatnich latach członków Oddziału.

Sprawozdanie z działalności OT 06 złożył 
prezes Marek Nieznalski SP9HTY informując 
zebranych o prowadzonych przez Oddział 
akcjach dyplomowych (m.in. „Ratownic-
two Górnicze”, „Barbórka”, „100. Rocznica 
I Powstania Śląskiego”), uruchomieniu prze-
miennika SR9E, spotkaniach integracyjnych 
na Czantorii, Kubalonce, na „Leśnej Polanie” 
w Lublińcu, a także w Tyrze – w Czechach. 

STANISŁAW SP1IVL ODZNACZONY PRZEZ PIOTRA SP2JMR 
OKOLICZNOŚCIOWYM DYPLOMEM. OBOK: PREZES OT JANUSZ 
SP1TMN

ZACHODNIOPOMORSKI OT – FRAGMENT SALI OBRAD

ZEBRANIE SKIERNIEWICKIEGO  OT PZK OD LEWEJ KRZYSZTOF SP7UTZ, ZBIGNIEW SP7HOV, CZESŁAW SP7CNK I STANISŁAW SP7DAX
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Przy okazji zwrócił uwagę na zawirowania 
związane z funkcjonowaniem OKR i tzw. 
„szorstkiej przyjaźni” z tym organem kon-
trolnym. W tej sprawie trwała ożywiona dys-
kusja, w której uczestniczył głównie Maciej 
SP9DQY i prezes Oddziału. Gwoli prawdy, 
zwrócić należy uwagę na fakt, iż OKR to or-
gan kontrolny, który powinien ściśle współ-
pracować z OT i zwracać uwagę na ewentu-
alne niedociągnięcia OT, ale jednocześnie 
jest to organ kontrolny podlegający kontroli 
GKR PZK. Sprawozdanie z działalności skarb-
nika i Okręgowego QSL Managera złożył Ar-
tur Służałek SQ9BDB, informując zebranych 
o dobrej sytuacji finansowej oddziału i sytu-
acji związanej z obrotem kart QSL.

W toku zebrania delegatami na KZD PZK 
zostali wybrani: Marek Nieznalski SP9HTY 
oraz Artur Służałek SQ9BDB. Na zastępców 
delegatów na KZD PZK wybrano Henryk 
Jegłę SP9FHZ i Jana Madeckiego SQ9DXT.

Prezes PZK Waldemar 3Z6AEF omówił 
aktualną sytuację w PZK, zwracając uwagę 
na podejmowane inicjatywy centralne i tere-
nowe w związku z 90-leciem PZK, jak też ak-
tualną sytuację finansową PZK, stwierdzając, 
że jest to sytuacja stabilna i pozwala na reali-
zację bieżących zobowiązań PZK. Przy okazji 
pochwalił Zarząd OT za właściwe wykorzysta-
nie środków z tytułu 1% odpisu z OPP. Zwrócił 

również uwagę na fakt, iż w czerwcu br. od-
będzie się Krajowy Zjazd Delegatów PZK, na 
którym zostaną wybrane nowe władze PZK. 
Poinformował również o Konferencji I Regio-
nu IARU, która będzie miała miejsce w tym 
roku w miejscowości Novi Sad w Serbii. Pre-
zes PZK wspomniał również o uroczystej Gali 
Inauguracyjnej Centrum Nauki – Radiostacja 
Stare Babice, jaka miała miejsce 25 stycznia 
br., a także zwrócił uwagę na fakt, iż wszystkie 
kluby i oddziały mają problem z pozyski-
waniem młodych adeptów krótkofalarstwa 
i należy podejmować wysiłki, aby rozwiązać 
ten problem.

Miłym akcentem Zebrania było wyróż-
nienie sekretarza OT 06 PZK Henryka Jegły 
SP9FHZ Medalem 75-lecia LOK przez wice-
prezesa PZK i jednocześnie prezesa klubu 
SP9KJM w Siemianowicach Śl. Tadeusza 
SP9HQJ. Przy okazji Tadeusz SP9HQJ po-
informował zebranych o wznowieniu od 
marca br. przez klub SP9KJM w Siemiano-
wicach Śl. giełd krótkofalarskich na terenie 
Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach 
Śl. Wynik losowania urządzenia na UKF tj. 
Baofenga okazał się szczęśliwy dla Mieczy-
sława Kołodziejskiego SP9NWN.

Info: Tadeusz SP9HQJ

Walne Zebranie 
Krakowskiego OT PZK

11 stycznia 2020 r. odbyło się Nadzwy-
czajne Wyborcze Walne Zebranie Krakow-
skiego OT PZK (OT 12 PZK), podczas któ-
rego zostali wybrani delegaci na Krajowy 
Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się 
w czerwcu br. i będzie służył powołaniu 
na nową kadencję składu Prezydium oraz 
Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. Wybrano 
dwóch delegatów na KZD PZK tj.: Michała 
Wilczyńskiego SP9XWM i Pawła Gorgonia 
SP9OM. Zastępcami delegatów zostali wy-
brani: Tomasz Półtorak SP9SCZ i Marian 
Kaganek SP9DEM. Nowo wybranym gratu-
lujemy i życzymy owocnej pracy i dobrych 
wyborów podczas KZD PZK 2020.

Info: Michał SP9XWM

Krótkofowcy w latarni 
morskiej w Darłowie

Podobnie jak w ubiegłym roku, zespół 
w składzie: Jarosław SP1C, Ryszard SP1FJZ, 
Piotr SP1GZF oraz Dariusz SQ1OD, spo-
tkał się na latarni morskiej w Darłowie 
w celu wzięcia udziału w zawodach CQ WW 
160-Meter CW Contest. W trakcie zawodów 
nawiązano ponad 800 łączność. Propaga-
cja było raczej słaba i większość połączeń 
nawiązano ze stacjami europejskimi. Nasz 
sprzęt to: TS-480, Icom Pro III, ACOM 1000 
oraz antena dipol. W trakcie zawodów na 
latarni zagościło wielu krótkofalowców, 
a byli to: Jacek SP1CNV, Zdzisław SP1II, Mi-
rek SP1NY, Andrzej SQ1GU, Karol SQ1KUK 
oraz Marcin LB0OG. Wielkie uznanie należy 
się Piotrowi SP1GZF, który jako gospodarz 
ogarnął całą logistykę w sposób perfek-
cyjny.

Info: Jurek SQ2NIA

HENRYK JEGŁA SP9FHZ (Z LEWEJ) ODZNACZONY MEDALEM 75-LECIA LOK 
PRZEZ TADEUSZA SP9HQJ. W GŁĘBI OD LEWEJ: PREZES OT 06 PZK MAREK 
SP9HTY I PREZES PZK WALDEMAR 3Z6AEF

OD LEWEJ: MAREK SP2NNO, PREZES PZK WALDEMAR 3Z6AEF, ARTUR 
SQ9BDB, MAREK SP9HTY I HENRYK SP9FHZ

PIOTR SP1GZF NA STANOWISKU OPERATORSKIM

OD LEWEJ: ZDZISŁAW SP1II, PIOTR SP1GZF, RYSZARD SP1FJZ, JACEK 
SP1CNV, DAREK SQ1OD I JAREK SP1IC

OD LEWEJ: JAREK SP1IC, DAREK SQ1OD, RYSZARD SP1FJZ I PIOTR 
SP1GZF
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Ćwiczenia SPEmCom
W poniedziałek, 3 lutego 2020 w godz. 

20–21 czasu lokalnego odbyły się próby 
łączności kryzysowej sieci EmCom Polskie-
go Związku Krótkofalowców. Testy miały 
zasięg ogólnokrajowy, a stacja SP5MASR 
będąca stacją prowadzącą na częstotli-
wości 3,715 MHz z Warszawy nadawała 
swoje komunikaty. Ćwiczenia polegały na 
nawiązaniu i uzyskaniu potwierdzenia na-
wiązania łączności ze stacją prowadzącą, 
a nie tylko na wysłuchaniu nadawanych 
przez nią informacji.

W testach wzięło udział kilkadziesiąt 
stacji amatorskich z całej Polski – dokład-
ną ich liczbę zna operator stacji prowadzą-
cej SP5MASR, bardzo sprawnie prowadzą-
cy i kierujący ćwiczeniami.

W ćwiczeniach wzięła udział stacja 
Tczewskiej Amatorskiej Sieci Łączno-
ści Kryzysowej o znaku SP2KMH. Po raz 
pierwszy operatorzy tej stacji nadawali, 
za zgodą starosty i z udziałem obserwato-
rów Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Tczewie z pomieszcze-
nia Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Starostwie Powiatowym 
w Tczewie, wykorzystując do tego celu 
urządzenia zasilające, instalację anteno-
wą i radiostację FTdx1200, stanowiące 
wyposażenie PCZK.

Przeprowadzone próby wykazały wła-
ściwe funkcjonowanie sprzętu, w tym 
anten krótkofalowych umieszczonych na 
dachu budynku starostwa, zainstalowa-
nych i konserwowanych przez tczewskich 
krótkofalowców, oraz urządzeń zasilają-
cych przystosowanych do zapewnienia 
kilkugodzinnej pracy radiostacji pełną 
mocą w przypadku zaniku napięcia zasila-
jącego 230 V.

Słyszalność większości stacji nadają-
cych z terenu całej Polski była dobra, na-
tomiast słyszalność stacji prowadzącej, 
nadającej z Warszawy, była dostatecz-
na. Powodem nieco gorszej słyszalności 
w Tczewie stacji prowadzącej były zakłó-
cenia występujące na paśmie, pochodzące 
od pracy na tej samej lub zbliżonej często-
tliwości stacji nie biorących udziału w ćwi-
czeniach. Z przykrością należy stwierdzić, 
że niektórzy operatorzy nie dorośli do 

udziału w wymianie informacji na pa-
smach amatorskich, a podstawowe zasady 
pracy w eterze zostały przez nich dawno 
zapomniane. Tak, zapomniane, bo uwa-
ga: (w pojedynczych na szczęście przy-
padkach) dotyczy to niestety, starszych 
i doświadczonych operatorów, od których 
„z automatu” należałoby wymagać więcej.

Ćwiczenia obejmujące swoim zasię-
giem cały kraj odbywają się w poniedział-
ki, od godz. 20 czasu lokalnego na czę-
stotliwości 3.728 MHz ± QRM i są prowa-
dzone przez operatorów stacji wiodącej, 
wyznaczonej każdorazowo przez zarząd 
EmCom PZK. W ćwiczeniach biorą udział 
stacje należące do amatorskich sieci łącz-
ności kryzysowej EmCom PZK, nie mniej 
jednak mile widziana jest też aktywność 
stacji indywidualnych, pod warunkiem 
przestrzegania przez te stacje zaleceń sta-
cji prowadzącej.

Info i zdjęcie: Stanisław SQ2EEQ

Akcje dyplomowe

„Bravo Bydgoszcz”

W dniach 17–31 stycznia 2020 r. 3 
bydgoskie radiokluby, tj.: Bydgoski Klub 
Krótkofalowców SP2PBY, Klub Krótkofa-
lowców „Enigma” SP2PBM oraz Harcerski 
Klub Łączności „Emiter” SP2ZCI, pod pa-
tronatem Bydgoskiego Oddziału Tere-
nowego PZK (OT04) zorganizowały akcję 
dyplomową dla uczczenia 100. rocznicy 
powrotu Bydgoszczy do macierzy. Dla 
zdobycia dyplomu należało przeprowa-
dzić co najmniej po 1 QSO ze stacjami: 
3Z100BY, HF100BY, SN100BY, SP100BY. Jest 
już aktywna bogato ilustrowana strona 
akcji, która znajduje się pod linkiem: http-
s://100by.ot04.pl/pl/strona-glowna/. Akcja 
dyplomowa sponsorowana była przez 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Info: Piotr SP2JMR

„100. Rocznica Powrotu 
Torunia do Wolnej Polski”

W celu uczczenia 100. rocznicy powrotu 
Torunia do wolnej Polski, Klub Krótkofa-
lowców PZK Fort IV przy Towarzystwie Mi-
łośników Torunia oraz Odział Toruński Pol-
skiego Związku Krótkofalowców organizują 
akcję dyplomową „100. Rocznica Powrotu 
Torunia do Wolnej Polski”. Aby otrzymać 
dyplom, należy uzyskać min. 100 pkt. za 
łączności ze stacjami SN1920T i SP2TMT, 
oraz z członkami klubu SP2TMT. Akcja dy-
plomowa trwa od 6 stycznia do 20 grudnia 
2020 roku. Regulamin dyplomu znajduje 
się na stronie:  http://www.otpzk26.org/
index.php?pokaz=sub/dyp.

Info: Mariusz SQ2BNM
 

„100. Rocznica 
Powrotu Chojnic do Polski”

Krótkofalowcy zrzeszeni w Klubie Łącz-
ności LOK SP2KFQ w Chojnicach, posta-
nowili włączyć się w obchody 100.lecia 
powrotu swojego miasta w granice II Rze-
czypospolitej, organizując z tej okazji akcję 
dyplomową. W okresie od 24 stycznia do 31 
grudnia 2020 na pasmach czynna będzie 
stacja okolicznościowa HF100CH, która 
wraz ze stacjami członków klubu SP2K-
FQ przydzielać będzie punkty do dyplo-
mu. Krótkofalowcy, którzy w powyższym 
okresie zgromadzę min. 100 pkt., mogą 
wystąpić do organizatora akcji o wydanie 
pamiątkowego dyplomu. Regulamin akcji 
dostępny jest na stronie: http://www.sp2k-
fq.pl/dyplom_100/index_100.html.

Info: Klub SP2KFQ w Chojnicach

GRZEGORZ SQ2MTK PRACUJĄCY NA SPRZĘCIE POWIATOWEGO 
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W TCZEWIE
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SN7L – 1. miejsce 
w Europie w zawodach 
IARU VHF 144MHz

Miło nam poinformować czytelników 
naszego miesięcznika, że ekipa w składzie: 
Wojtek SP7HKK, Maciek SP7TEE, Zbyszek 
SP7MTU, Gabriel SQ7OYG, Tomek SP5XMU, 
Andrzej SO3Z, Olgierd SQ3SWF i Jakub 
SQ3PCL, pracując pod znakiem SN7L w jed-
nych z najważniejszych zawodach UKF-
-owych IARU tj. w VHF 144MHz Contest we 
wrześniu 2019 roku ze Śnieżki (JO70UR), 
zdobyła I miejsce w Europie. Przeprowa-
dzono 1060 zaliczonych QSOs, co dało 
najlepszy wynik w Europie w kategorii wie-
lu operatorów (MO). Wyprzedzono tym 
samym wiele stacji klubowych z lokalizacji 
o większej aktywności na pasmach UKF.

Oficjalne wyniki podane są na stronie: 
https://iaru.oevsv.at/v_upld/prg_resultsta-
ble.php. Dyplom naszego Zespołu znajduje 
się na stronie: https://iaru.oevsv.at/v_upld/
prg_awardpfd.php?cont_id=7&par t_
id=4444, natomiast zestawienie wśród 
stacji polskich (MO) – na stronie: http://
vhfcontests.pk-ukf.pl/?contest=778.

Info: Jacek SP1CNV

Mieczysław 
Czarnecki SP3CMX 
– krótkofalowiec 
i podróżnik, cd.

W poprzednim numerze naszego mie-
sięcznika przedstawiliśmy sylwetkę Mie-
czysława Czarneckiego SP9CMX łączącego 
krótkofalarską pasję z podróżowaniem po 
świecie i fotografią. Poniżej wypowiedź 
Mieczysława, traktująca o jego pasji:

Dzięki krótkofalarstwu mogłem osią-
gnąć zapewne więcej jak przeciętni ludzie 
bez konkretnego, dobrego hobby i celu 
w życiu. Licencję SWL SP3-7127 otrzyma-

 

Silent KeyS

W ostatnim czasie odszedł od nas  
na zaWsze Kolega:

Jan Frąszczak SP9FJJ 
cześć Jego pamięci! 

łem w roku 1965, a dwa lata później li-
cencję nadawcy SP3CMX. Kiedyś nie było 
tak łatwo jak teraz. Sprzęt do uprawiania 
krótkofalarstwa nie był dostępny w skle-
pach i trzeba było go zbudować samemu. 
Na urządzeniach własnej konstrukcji zali-
czyłem ponad 300 krajów wg DXCC. Dzięki 
krótkofalarstwu mogłem skończyć dobrą 
szkołę średnią, uzyskując tytuł elektronika 
i kontynuować dalszą naukę na politech-
nice, uzyskując tytuł inżyniera elektronika, 
co pozwalało mi mieć prawie zawsze dobrą 
pracę, zgodnie z zainteresowaniami i nie-
małymi zarobkami. Prowadziłem też wła-
sną firmę C-ELECTRONIC. Prawie zawsze, 
jak była potrzeba zmiany auta, to było mnie 
stać na nowy samochód dobrej marki.

Od ponad czterech lat jestem na eme-
ryturze i mogę realizować swoją pasję po-
dróżowania, zwiedzania pięknych miejsc 
na świecie, poznawania innych kultur i ży-
jących tam ludzi. Najczęściej podróżuję 
z radiostacją, testując propagację z różnych 
zakątków świata i spotykając się z krót-
kofalowcami poznanym wcześniej na pa-
smach radiowych. Do tej pory odwiedziłem 
osobiście 45 krajów na 6 kontynentach. 
Mam plan osobistego odwiedzenia 100 
krajów wg DXCC i 7 kontynentów. Biorąc 
pod uwagę fakt, że aktywni krótkofalowcy 
żyją przynajmniej o 20% dłużej jak średnia 
danej populacji i też moje zamiłowanie do 
życia w zgodzie z naturą, jest duża szansa, 
że zrealizuję ten plan.

Ponad rok temu z Markiem SP3GVX 
okrążyłem Ziemię w 12 dni, pokonując 
ponad 52 000 km samolotami regularnych 
linii lotniczych. Wystartowaliśmy 21 wrze-
śnia 2018 r. z Berlina w kierunku południo-
wo-wschodnim i wróciliśmy 3 października 
2018 r. z kierunku północno-zachodniego 
do Berlina. W czasie 6 lotów pokonaliśmy 
ponad 52 000 km, przebywając łącznie 
50 godzin w powietrzu. Odwiedziliśmy 4 
kontynenty i następujące kraje: Singapur 
9V1, Australię – Sydney VK2, Chiny – Pekin 
BG, Kolumbię Brytyjską w zachodniej Kana-
dzie – Vancouver VE7, Islandię – Keflavik TF 

i Niemcy – Berlin DL. W czasie tego okrąże-
nia globu przekroczyliśmy równik, zwrot-
nik Raka i zwrotnik Koziorożca. Najdłużej 
przebywaliśmy w Sydney i w Vancouver, 
skąd przeprowadziłem wiele łączności 
radiowych na falach krótkich i na prze-
miennikach pod znakiem VE7/SP3CMX, 
głównie ze stacji Barry’ego VA7GEM w Van-
couver. Trasa przebiegała tak jak na klipie 
https://youtu.be/h5vQT97mPPg. Było to 
bardzo ciekawe i kształcące doświadczenie. 
Film zrealizowany telefonem nie oddaje 
tego, co można zobaczyć na własne oczy 
i przeżyć osobiście, poznając różnych ludzi 
i ich kulturę. To wszystko też można było 
zrealizować we własnym zakresie dzięki 
krótkofalarstwu, obniżając znacząco koszt 
tego przedsięwzięcia. Brałem też udział 
w wyprawie na najdalej oddaloną od lądu 
wyspę świata – Bouvet Island 3Y0I. Na 
http://sp3cmx.qrz.pl przedstawiam też 
kilka zdjęć z podróży i mojej aktywności 
radiowej. Można też wiele więcej zobaczyć 
na moich filmach opublikowanych na You 
Tube na profilach sp3cmx i mieczar. Na 
stronie SPOTC jest moja biografia krótko-
falarska http://spotc.pzk.org.pl/sylwetki-
-sp/lista-krotkofalowcow/268-mieczyslaw-
-czarnecki-sp3cmx i tutaj ze zdjęciami na 
stronie RBI http://www.rbi.ampr.org/news.
php?readmore=597. Natomiast na pro-
filu http://qrz.com/db/SP3CMX i mojej 
starej stronie domowej http://www.ampr.
poznan.ws/users/sp3cmx/ jest też trochę 
informacji o moich podróżach. A tutaj jest 
link do filmu z 12-dniowej podróży do-
okoła świata https://www.youtube.com/
watch?v=W29Tk1eZn_w&t=324s.

Pozdrawiam wszystkich krótkofalow-
ców, życząc dużo przyjemności z uprawia-
nia naszego pięknego hobby/sportu, jakim 
jest krótkofalarstwo i zapraszam do łączno-
ści na pasmach KF i UKF, emisjami CW, SSB, 
RTTY, SSTV, DTV, FT4, FT8, JT65, FM, DV, etc.

W tym roku obchodzimy 90. rocznicę po-
wstania Polskiego Związku Krótkofalowców. 
Niewiele krajów na świecie ma taki piękny 
i długi staż. W związku z tym odbędzie się 
w tym roku wiele ciekawych imprez upa-
miętniających ten fakt. 19 stycznia 2020 
r. odbyły się Zawody SPOTC – 90 lat PZK 
w których uczestniczyło wielu znakomitych 
krótkofalowców, a dla zwycięzców przygo-
towano piękne grawertony, dyplomy i inne 
trofea. Szanujmy to, co mamy. Wszędzie na 
świecie obserwuję fakt wspierania przez 
lokalnych krótkofalowców swoich macierzy-
stych organizacji. W tym jest nasza siła.

73 – Mietek 
http://qrz.com/db/SP3CMX


