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Minęło 50 lat od nadania pierwszego komunikatu Radiowego Biuletynu Informacyjnego. Wydarzenie 
to jest tym bardziej kuriozalne, że tak niewiele osób było bezpośrednio zaangażowanych w jego redago-
wanie i nadawanie. Chyba była to najmniejsza redakcja radiowa na świecie. Pomimo licznych zawirowań 
i przeszkód RBI jest i słychać go w eterze. Nowoczesna technika i Internet spowodowały, że można RBI 
obecnie wysłuchać, niekoniecznie włączając radiostację, ale wydaje mi się, że jednak odbiór bezpośredni 
i kontakt po nadaniu RBI ze słuchaczami powinien jeszcze trwać bardzo długo. Dlatego trochę historii 
RBI dla przypomnienia dla tych, co słuchają go ...dziesiąt lat i dla młodego pokolenia.

W numerze ponadto dalsze relacje z walnych zebrań w OT i wyborze delegatów na zjazd krajowy i ar-
tykuł prezesa ZG PZK „Jakie PZK”. Miłej lektury.

Vy 73 Wiesław SQ5ABG

W dniu 2 lutego 2008 r. minęło 50 lat nadawania 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego. W związku 
z tym przekazuję historię tego programu, działa-
jącego od roku 1958. W latach 50. komunikaty ra-
diowe dla krótkofalowców SP były nadawane przez 
radiostację Centralnego Radio–klubu LPŻ czyli 
Ligi Przyjaciół Żołnierza, a później LOK, czyli 
Ligi Obrony Kraju. Były to dawne czasy. Wtedy 
to stacja przekazująca komunikaty pracowała pod 
znakiem SP5KAB.
Po reaktywowaniu Polskiego Związku Krótkofa-
lowców, od 1958 roku Radiowy Biuletyn Informa-
cyjny nadawany był przez Centralną Amatorską 
Radiostację Polskiego Związku Krótkofalowców 
SP5PZK w Warszawie. W numerze 3 (marcowym) 
„Radioamatora” z roku 1958, na stronie 24 znaj-
duje się informacja dotycząca komunikatów PZK 
o treści następującej: „2 lutego br. uruchomiona 
została centralna radiostacja Polskiego Związku 
Krótkofalowców, pracująca pod znakiem SP5PZK. 
Radiostacja ta nadaje komunikaty dla krótkofa-
lowców w niedziele o godzinie 10.00, w paśmie 
amatorskim 7 MHz (42 metry) na fonii”.
I tak zaczyna się historia Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego. Redaktorem naczelnym RBI 
był od samego początku, nieżyjący już niestety, 
Mieczysław Rybak SP5RM. Programy opracowy-
wali i czytali: Mieczysław Rybak SP5RM i Emil 
Szukalski SP5SE. Program realizował w studiach 
Polskiego Radia – również już nieżyjący – Bohdan 
Dąbrowski SP5BD. Ten skład redakcyjny działał 
wspólnie przez ponad 30 lat. W październiku 1976 
r., zaraz po rozpoczęciu pracy w Polskim Radiu 
i Telewizji, dołączył do tej grupy, młody wtedy 
jeszcze krótkofalowiec, Jerzy Kucharski SP5BLD, 
który nawet nie śmiał przypuszczać, że jego przy-
goda z RBI będzie trwała aż tyle lat. Jak łatwo 
wyliczyć, w październiku 2008 r. mija 32 lata dzia-
łalności Jurka SP5BLD w Radiowym Biuletynie 
Informacyjnym. Radiowe Biuletyny Informacyjne 

PZK były nagrywane w studiach Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Warszawie. Nagrania przez ponad 
30 lat odbywały się w każdy piątek, w godzinach 
od 9.00 do 11.00, w jednym ze studiów, w gmachu 
Rozgłośni PR w Warszawie, na skrzyżowaniu uli-
cy Malczewskiego i al. Niepodległości. Obecnie 
działa tam Polskie Radio S.A. Pod koniec lat 80., 
koledzy Mieczysław SP5RM i Emil SP5SE zakoń-
czyli współpracę z RBI, ale zawsze byli i będą mile 
wspominani i pozostaną na zawsze w pamięci krót-
kofalowców w kraju i za granicą.
Od momentu odejścia z Redakcji Radiowego 
Biuletynu Informacyjnego kolegów Mieczysława 
SP5RM i Emila SPSE, program był przygoto-
wywany wspólnie przez Jurka SP5BD i Bohdana 
SP5BLD. Jurek SP5BLD program przygotowywał 
i prowadził, a Bohdan SP5BD w dalszym ciągu 
go realizował. Zdarzało się również, że zarówno 
Bohdan SP5BD, jak i Jerzy SP5BLD czasami byli 
zmuszeni do jednoosobowego przygotowywania 
i realizowania programów. W ten sposób, wzajem-
nie się uzupełniając, dwuosobowa Redakcja RBI 
dotrwała do października 1999 roku, kiedy to Boh-
dan SP5BD wycofał się ze współpracy z RBI. 
Od 1958 r. przewinęło się przez Redakcję Radiowe-
go Biuletynu Informacyjnego wielu wspaniałych 
współpracowników, koleżanek i kolegów współ-
pracujących okresowo z redakcją, członków klubu 
SP5PRW (skrót od Polskie Radio Warszawa).
Działalność RBI, delikatnie mówiąc, nie zawsze 
była usłana różami.
Bywały okresy, że nawet Zarząd Główny PZK nie 
traktował poważnie Redakcji RBI. Przez ponad 
30 lat audycja nosiła nazwę Radiowy Biuletyn 
Informacyjny Polskiego Związku Krótkofalow-
ców i używała znaku SP5PZK. Pod koniec lat 
80. rozpoczął się nowy etap w historii programu. 
Redakcja otrzymała z Sekretariatu  ZG PZK pis-
mo, w którym informowano ją, że Zarząd Główny 
Polskiego Związku Krótkofalowców 

Od Redakcji 
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nie jest zainteresowany dalszą współpracą z Radiowym 
Biuletynem Informacyjnym. Pismo to pozostało, na pamiątkę, 
w redakcyjnym archiwum, które znajdowało się u kol. SP5BD. Tym 
samym Redakcja RBI została zdana na własne siły i była zmuszona 
działać niezależnie od Polskiego Związku Krótkofalowców.
Po Zjeździe PZK w Piekarach Śląskich, w związku z przeniesieniem 
Sekretariatu ZG PZK do Leszna, Centralna Amatorska Radiostacja 
PZK została również przeniesiona do Leszna i zaczęła używać znaku 
SP3PZK. W tej sytuacji, w celu kontynuacji nadawania programu, 
redakcja musiała dokonać pewnych zmian formalno-prawnych. 
Radiowy Biuletyn Informacyjny zaczął być nadawany, po akceptacji 
ówczesnego Zarządy Głównego Państwowej Agencji Radiowej (PAR), 
pod znakiem amatorskiej radiostacji Klubu Krótkofalowców przy 
Polskim Radiu SP5PRW. Ten znak pozostał do dnia dzisiejszego.
Do roku 1999 Radiowy Biuletyn Informacyjny był nadawany za 
pośrednictwem nadajników Polskiego Radia, a później Telekomu-
nikacji Polskiej S.A., w pasmach amatorskich: 40- i 80-metrowym. 
Początkowo, od 1958 r. komunikat był nadawany o godzinie 10.00 
czasu lokalnego w paśmie 7 MHz. Poczynając od roku 1964, komu-
nikaty SP5 PZK, czyli popularne RBI PZK, nadawane były trzy 
razy w tygodniu: w niedzielę o godzinie 9.15 w paśmie 3,5 MHz, 
następnie powtarzane w paśmie 7 MHz o godzinie 11.00 i w końcu 
były powtarzane jeszcze raz w każdą środę o godzinie 17.00 w paśmie 
3,5 Mhz. W późniejszym okresie, komunikaty SP5PZK nadawane 
były w niedzielę o godzinie 8.00 w paśmie 3,5 MHz-a i o godz. 10.30 
w paśmie 7 MHz. 
Do 13 grudnia 1981 r., a więc do momentu zawieszenia działalności 
krótkofalarskiej w związku ze stanem wojennym, wprowadzonym na 
terenie Polski, programy były nadawane za pośrednictwem nadajni-
ków radiowych zlokalizowanych w Wiązownej koło Warszawy (3,5 
MHz emisja SSB) i w okolicach Stargardu Szczecińskiego (7 MHz 
emisja AM). Od 1983 r. w związku z zawieszeniem stanu wojenne-
go i po wznowieniu działalności krótkofalarskiej na terenie Polski, 
można było słuchać Radiowego Biuletynu Informacyjnego nadawa-
nego z Centrum Nadawczego w Wiązownej koło Warszawy w każdą 
niedzielę na dwóch częstotliwościach fal krótkich – 3700 kHz emisją 
SSB i 7090 kHz emisją AM o godzinie 10.30 czasu lokalnego. Emi-
sja na tych częstotliwościach trwała przez 16 lat aż do października 
1999 r. 
Generalnie, przez cały 50-letni okres emisji Radiowego Biuletynu 
Informacyjnego były wykorzystywane dwie podstawowe częstotliwo-
ści nadawania programu: 3700 kHz i 7090 kHz. Warto przypomnieć, 
że przez pewien czas, pod koniec lat 70. Radiowy Biuletyn Infor-
macyjny był również dodatkowo emitowany, w paśmie 80 m, przez 
stację zainstalowaną w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie. Pracowała ona pod znakami: SP5PMT i 3Z5PMT.
W październiku 1999 r. rozpoczął się kolejny rozdział w historii 
Radiowego Biuletynu Informacyjnego. Telekomunikacja Polska SA 
sprzedała Krótkofalowe Centrum Nadawcze w Wiązownej Spółce 
POLSAT SA, która urządziła tam Satelitarne Centrum Nadawcze. 
Uniemożliwiło to niestety, korzystanie przez RBI z dotychczas 
w tym miejscu pracujących nadajników radiowych TP SA, które 
zostały wraz z antenami zdemontowane. W związku z tym pozostały 
dwie możliwości. Pierwsza sprowadzała się do natychmiastowego 
zakończenia nadawania programu. Druga to podjęcie decyzji o nada-
waniu RBI z innego miejsca. Ponieważ nie znaleziono chętnych do 
emisji programu np. ze znajdujących się w Warszawie i okolicach 
klubów krótkofalarskich, po rozważeniu wszystkich za i przeciw, roz-
poczęto emisję RBI z  Grodziska Mazowieckiego z domowego QTH 
Jurka SP5BLD pod znakiem SP5PRW/5. Zakończenie współpracy 
z RBI Bogdana SP5BD spowodowało, że praktycznie z dnia na dzień 
Redakcja RBI stała się redakcją jednoosobową korzystającą z nadsy-
łanych do redakcji drogą telefoniczną, pocztową i elektroniczną ma-
teriałów. Od października 2006 r. pomaga redakcji  Janusz Przybylski 
SP1LOP, który zajął się stroną internetową audio-video programu. 
Radiowy Biuletyn Informacyjny był też nadawany z innych rejonów 
Polski. W latach 1999–2005 był nadawany z różnych miejsc w SP. 
Między innymi z Piekar Śląskich z Klubu SP9KRT pod znakiem 

SP5PRW/9 (w roku 2000, 2001, 2002,2003, 2004 i 2005), z Krosna 
pod znakiem SP5PRW/8 w czerwcu 2001 r., kilkakrotnie z Mał-
szewa koło Olsztyna, pod znakiem SP5PRW/4 (latem 2001, 2002, 
2003, 2004 r.), z miejscowości Jantar pod znakiem SP5PRW/2 (lato 
2002 r.). W październiku 2002 r., program był emitowany z miejsco-
wości Stromiec k/Białobrzegów nad Pilicą, pod znakiem SP5PRW/7. 
W roku 2003 i 2004 program RBI kilkakrotnie był nadawany z miej-
scowości Różan nad Narwią, z terenowego QTH Klubu „Baza” 
SP5KVW. W lipcu 2004 był nadany z Dylewskiej Góry z Rodzinnego 
Klubu Krótkofalowców SP4YGS pod znakiem SP5PRW/4, podczas 
corocznego spotkania krótkofalowców.
Wielokrotne apele o pomoc w emisji RBI (pomoc sprzętową, tech-
niczną itp.) nie spotkały się, niestety przez długi okres z żadnym od-
zewem ze strony słuchaczy-krótkofalowców SP, klubów krótkofalar-
skich czy ówczesnego ZG PZK. Nie odezwali się również sponsorzy. 
Zmiana nastąpiła dopiero po wyborze na Zjeździe PZK w Kołobrze-
gu nowego Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców, 
który zaczął działać w Bydgoszczy. 
Przełomowym momentem w historii Radiowego Biuletynu Infor-
macyjnego było wiosenne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Krótkofalowców, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 
maja 2001 r. Nadano wtedy ponownie Radiowemu Biuletynowi Infor-
macyjnemu status oficjalnego organu informacyjnego PZK i od tego
momentu ponownie stał się Radiowym Biuletynem Informacyjnym 
Polskiego Związku Krótkofalowców. W tym samym dniu Radiowy 
Biuletyn Informacyjny otrzymał z ZG PZK urządzenie nadawcze 
IC-737 do emisji programów, a później dodatkowo PA. Zaczęła się 
również bardzo owocna współpraca z ZG PZK, która trwa nadal. 
Podczas wiosennego posiedzenia Zarządu Głównego PZK w dniu 17 
maja 2003 r. przyznano RBI za jego działalność Odznakę Honorową 
Polskiego Związku Krótkofalowców. Wcześniej Odznaki Honorowe 
otrzymała, w latach 1970–1990, cała Redakcja RBI, czyli: Mieczysław 
SP5RM, Emil SP5SE, Bohdan SP5BD i Jerzy SP5BLD. 
Program RBI jest odbierany w całej Polsce, co potwierdzają jego 
słuchacze, krótkofalowcy SP, w niedzielnych, cotygodniowych łącz-
nościach pobiuletynowych oraz za pośrednictwem SMS-ów, drogą 
telefoniczną i e-mailową. Nadchodzą też karty QSL, informujące 
o słyszalności RBI w kraju i za granicą. Słyszalność programu w pa-
śmie 40- i 80-metrowym potwierdzają słuchacze pochodzenia pol-
skiego z Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwe-
cji, Norwegii, Czech, Słowacji, Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy. 
Cieszy, że krótkofalowcy pochodzenia polskiego znajdują czas, aby 
wysłuchać Radiowego Biuletynu Informacyjnego Polskiego Związku 
Krótkofalowców. Od 2004 r. program RBI, zawierający informacje, 
przeznaczone dla słuchaczy polskiego pochodzenia mieszkających 
za granicą, był nadawany w każdą sobotę o godzinie 12.00 czasu lo-
kalnego w paśmie 20 m na „częstotliwości polskiej” 14273 kHz lub 
w pobliżu tej częstotliwości. 
Radiowy Biuletyn Informacyjny przez cały czas nadawany jest mocą 
100 W, a program jest dobrze słyszalny w całej Polsce. Warto przypo-
mnieć, że RBI jest przygotowywany i nadawany na zasadach społecz-
nych i honorowych, w oparciu o materiały nadsyłane przez ZG PZK, 
„Świat Radio”, „Krótkofalowca Polskiego”, kluby krótkofalarskie 
i krótkofalowców – korespondentów z kraju i zagranicy.
Mam nadzieję, że wieloletnia praca Redakcji RBI nie poszła na mar-
ne i kolegom krótkofalowcom z SP dostarczyła przez te lata trochę 
informacji o polskim i światowym krótkofalarstwie. W jakim stopniu 
jej się to udało, ocenią słuchacze, a może w przyszłości odnotuje 
to historia radiokomunikacji i krótkofalarstwa polskiego. Należy 
zwrócić uwagę na pewne fakty, godne wyeksponowania. Pozwolą one 
lepiej zrozumieć działalność Radiowego Biuletynu Informacyjnego 
i określić jego miejsce w polskim ruchu krótkofalarskim. Nieroz-
łącznym elementem polskiego krótkofalarstwa jest Polski Związek 
Krótkofalowców. RBI pomimo oficjalnego, wieloletniego braku
powiązania z Polskim Związkiem Krótkofalowców tak naprawdę od 
wielu lat był z PZK bardzo mocno związany. Nie mogło być inaczej. 
Przecież RBI jest częścią naszej wspólnoty krótkofalarskiej i działa 
dla dobra wszystkich krótkofalowców SP bez względu 
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na to, czy są oni członkami PZK, czy też nie należą do 
naszej organizacji. 
Od początku wydawania „Magazynu Krótkofalowców QTC”, od jego 
redaktora naczelnego Sylwestra Jarkiewicza SP2FAP Redakcja RBI 
otrzymywała wiele materiałów, jak również – co miesiąc – kolejny 
numer miesięcznika. W 2005 r. Redakcja RBI otrzymała wiadomość, 
że Redakcja MKQTC nie jest zainteresowana współpracą z RBI. Ma-
teriały do RBI nasyłali i nadsyłają: kluby specjalistyczne PZK oraz 
koleżanki i koledzy z SP. Do grona tego należą lub należeli: Piotr 
Skrzypczak SP2JMR, Zdzisław Chyba SP3GIL, Ryszard Grabowski 
SP3CUG, Henryk Pacha SP6ARR, Andrzej Janeczek SP5AHT, Wie-
sław Paszta SQ5ABG i wielu, wielu innych, których wszystkich nie 
da się wymienić. 
W ciągu tych wielu lat działalności, Redakcja RBI zawsze była wspo-
magana przez ludzi, dla których krótkofalarstwo w Polsce nie jest 

pustym słowem, a ruch krótkofalarski nie jest im obojętny, i którzy 
działają cały czas dla naszego, wspólnego, krótkofalarskiego dobra. 
Chwała im za to. Może właśnie również dlatego, dzięki nim, dzięki 
takim wspaniałym ludziom jak oni, Radiowy Biuletyn Informacyjny 
przetrwał przez tyle lat, omijając wszystkie zawirowania historii. 
WSZYSTKIM mogę tylko powiedzieć – dziękuję i zaprosić do dal-
szej współpracy.
Aktualnie program jest nadawany w niedzielę o godzinie 10.30 czasu 
lokalnego na QRG 3700 kHz. Próbne, niedzielne emisje są o godzi-
nie 8.00 i 9.00 czasu lokalnego na QRG 3700 kHz i o godzinie 22.30 
czasu lokalnego w okolicy QRG 3700 kHz pomiędzy 3700 a 3710 
kHz. Od października 2006 r. Radiowy Biuletyn Informacyjny jest 
również nadawany na stronie internetowej http://www.rbi.ampr.org/. 

Na podstawie materiałów Jerzego Kucharskiego SP5BLD
opracował Wiesław SQ5ABG
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Trzeciego maja 2008, w godzi-
nach 1800–2200 UTC odbędzie 
się kolejne, międzynarodowe 
spotkanie eterowe, poświęcone 
łączności kryzysowej. Termin 
ćwiczeń został wybrany tak, aby 
umożliwić bardziej aktywny 
udział stacji z drugiego regionu 
IARU. Ma to być również więk-
sze wyzwanie dla stacji z pozo-
stałych regionów świata. Sytu-
acja kryzysowa może przecież 
wydarzyć się kiedykolwiek. Spo-
tkanie poprzednio odbywające 
się pod nazwą „EmCom Party 
on the Air”, odbędzie się pod 
nową nazwą „Simulated Emer-
gency Test”, w skrócie SET. Do 
udziału w ćwiczeniach zaprasza-
my szczególnie stacje klubów 
i grup, zajmujących się łączno-
ścią kryzysową. Stacje pragnące 
wziąć udział w tym spotkaniu 
eterowym proszę o przesłanie 
zgłoszenia na adres: sq2gxo@g-
mail.com.
Stacje biorące udział w ćwicze-

niach będą pracować w pobliżu 
następujących częstotliwości: 
15 m 21,360 kHz, 17 m 18,160 
kHz, 20 m 14,300 kHz, 40 m 
7,060 kHz, 80 m 3,760 kHz. 
Są one rekomendowane przez 
IARU jako środkowe częstotli-
wości aktywności stacji kryzyso-
wych. Prosimy krótkofalowców 
niebiorących udziału w ćwicze-
niach o uznanie pierwszeństwa 
stacji EmCom. Jeśli słyszymy na 
paśmie słowa „emergency”, „wel- 
fare-traffic” lub stacje łamiące
swój znak przez „/D” powinni-
śmy uznać ich pierwszeństwo 
i nie zajmować częstotliwości. 
Jest to szczególnie istotne pod-
czas zawodów, ponieważ stacje 
„emergency” rzadko używają 
mocy większej niż 100 watów. 
Szczegółowy regulamin spotka-
nia eterowego zostanie wkrótce 
opublikowany. 

Marek Garwoliński SQ2GXO, 
koordynator ds. Łączności Kryzy-

sowej PZK

Simulated Emergency Test

Walne Zebranie OT 23

oraz QSL manager Jarek Michniewicz SP3CGK. Wiceprezes OT23 
Jarek Hołubowski SP3CMA opowiedział o idei i organizacji obcho-
dów 30-lecia Oddziału Nadnoteckiego PZK. Celem tych obchodów 
było upamiętnienie jubileuszu oraz poinformowanie społeczeństwa 
o istnieniu Polskiego Związku Krótkofalowców. Nowo wybrany de-
legat Kazimierz SP3MFC podziękował za wybór i wywołał dyskusję 
o oddziale. W dyskusji wzięli udział inni członkowie oddziału oraz 
wiceprezes PZK Ewa SP1LOS.
Podsumowaniem dyskusji było stwierdzenie, że dialog jest środ-
kiem do rozwiązywania problemów. Podjęto uchwałę zjazdową. 
W głosowaniu jawnym, zebranie jednogłośnie opowiedziało się za 
dotychczasową strukturą PZK, tzn. związkiem osób fizycznych. Po
wyczerpaniu porządku obrad Prezes zakończył zebranie.

Inf. Ewa SP1LOS

OT23 – napięta uwaga w cazsie Walnego Zebrania Nadnoteckiego OT PZK

OT23 – w czasie Walnego Zebrania Nadnoteckiego OT PZK

W dniu 24 lutego 2008 roku w miejscowości Ujście odbyło się Zebra-
nie Wyborcze 23 Oddziału Nadnoteckiego PZK. Ze względu na niską 
frekwencję zebranie rozpoczęło się drugim terminie, to jest o godz. 
10:15. Przewodniczącym zebrania został Roman Margraf SP3DQL. 
Prezydium ZG PZK reprezentowała Ewa Kołodziejska SP1LOS i to 
ona czuwała nad przebiegiem walnego zebrania. Na 75 członków 
obecnych było 26, co stanowiło 35%. Ewa SP1LOS odczytała list od 
prezesa PZK Piotra SP2JMR skierowany do obecnych oraz ordyna-
cję wyborczą na XVI Zjazd Krajowy PZK. Następnie nastąpił wybór 
komisji mandatowej. Przewodniczący komisji mandatowej Stanisław 
SP3IBS potwierdził prawomocność zebrania. Następnie wiceprezes 
ZG  PZK Ewa SP1LOS wręczyła nowym członkom Oddziału od-
znaki PZK. Przegłosowano porządek obrad oraz regulaminy OT. 
Powołano komisję skrutacyjną. W skład komisji weszli SP3EPK 
– przewodniczący i SP3GJJ członek. Przystąpiono do wyboru delega-
ta. Rozdano mandaty i głosowano wg listy obecności. Delegatem na 
zjazd został Kazimierz Janucik SP3 MFC, a zastępcą delegata Stani-
sław Grzęda SP3IBS. Kolejno sprawozdania przedstawili prezes OT 
23 Roman Margraf SP3DQL, skarbnik Jacek Baranowski SQ3AUA 
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Jakie PZK?
Na różnych forach dyskusyj-
nych toczą się mniej lub bardziej 
konkretne rozmowy na temat 
przyszłości PZK. Dyskusje do-
tyczą formy organizacyjnej tzn. 
czy ma to być związek osób fi-
zycznych, czy osób prawnych, 
osobowości prawnej OT, tzn. czy 
sankcjonować obecne możliwo-
ści dualizmu prawnego OT, czy 
też zjazd ma ujednolicić struk-
turę organizacyjną, czy też pozo-
stawić wszystko bez zmian.
Natomiast mało kto stara się 
odpowiedzieć na pytanie: jaką 
chcemy być organizacją? 

• Czy chcemy, by nasza orga-
nizacja wychodziła szerzej 
do społeczeństwa? By współ-
pracowała z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, Mini-
sterstwem Obrony Narodo-
wej, aby liczono się z nami 
w większym stopniu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury 
i w UKE? 

• Czy chcemy, aby coraz szer-
sze kręgi społeczeństwa za-
znajamiały się z istotą krót-
kofalarstwa i może niektórzy 
przestali się bać naszych an-
ten? Aby zaczęto nas kojarzyć 
z promocją miasta, gminy, 
miejscowości? 

• Czy chcemy, aby społeczeń-
stwo mogło zrozumieć, że na-
sze urządzenia mogą pomóc 
uratować zagrożone życie 
i mienie? 

• Czy może PZK ma zajmować 
się tylko krótkofalarstwem, 
tzn. służyć pomocą i koordyno-
wać działania oddziałów PZK 
i klubów krótkofalarskich, 
promować dyplomy i współor-
ganizować zjazdy i spotkania? 
Nic więcej, tylko tyle?

To brzmi jak pytania retoryczne, 
czyli takie, które nie wymagają 
odpowiedzi.
Myślę jednak, że akurat teraz, 
w okresie przedzjazdowym po-
winny się doczekać odpowiedzi 
od przynajmniej kilkuset człon-
ków PZK. 
To wybór – za jakim związkiem 
jesteśmy. Tę informację prze-
każmy naszym reprezentantom, 
delegatom na XVI Zjazd PZK.
Od nich będziemy oczekiwać 
niezbędnych zmian w Statucie 
PZK, aby któraś z tych dwóch 
opcji PZK jako organizacji mo-
gła stać się rzeczywistością.
Pisząc to, chcę przekazać także 
i mój pogląd na poruszane kwe-

stie. Administrując PZK i służąc 
Wam, jako jego prezes, zauważy-
łem pewne zależności pomiędzy 
obliczem krótkofalarstwa w spo-
łeczeństwie a możliwościami 
jego uprawiania przez samych 
krótkofalowców. Im będziemy 
popularniejsi, im więcej będzie 
o nas wiadomo, tym mniej bę-
dzie problemów z tolerowaniem 
naszych anten, tym lepiej bę-
dzie rozumiana nasza aktywność 
w pracy z miejsc publicznych.
Drugim, ważnym zagadnieniem 
jest to, czy zależy nam na szko-
leniu i pozyskiwaniu naszych 
następców. Jeśli tak, to koniecz-
na staje się intensyfikacja akcji
obozowej i szkoleniowej. Ale nie 
tylko. W celu dotarcia do dzieci 
i młodzieży z informacją o krót-
kofalarstwie, musimy wejść na 
stałe do szkół. 
Nie jest to proste. Powinniśmy 
doprowadzić do tego, że w pro-
cesie edukacyjnym jedna lub 
dwie lekcje wychowawcze będą 
poświęcone krótkofalarstwu.
Taki program istnieje i był już 
sygnalizowany wstępnie w MEN. 
Z jego realizacją poczekamy jed-
nak na decyzje czy też uchwały 
XVI Zjazdu PZK.
Ośmielam się sądzić, że więk-
szość z nas nie chce, aby SP stało 
się krajem rzadkim, takim jak 
np. XU, EX, EY czy innych parę 
podobnych. I to tylko z jednego 
powodu, a mianowicie z powodu 
nieszkolenia naszych następców. 
Już dzisiaj większość walnych 
zebrań OT wygląda jak zjazdy 
SPOTC, a ich uczestnicy mają 
włosy – tak jak moje – w kolorze 
„cmentarnego blondu” lub nie 
ma ich wcale. To – poza staty-
styką – świadczy o starzeniu się 
naszego środowiska. 
Jak te przemyślenia się mają 
do rzeczywistości, postrzega-
nej przez pryzmat walnych ze-
brań OT czy spotkań środowi-
skowych? Ano mają się nijak. 
Większość moich rozmówców, 
a także dyskusji prowadzonych 
na różnych forach koncentruje 
się wyłącznie na sprawach lokal-
nych lub związanych z niedo-
skonałością systemu ewidencji 
członków, obrotem kart QSL, 
ewentualnie otrzymywaniem – 
ze znacznym opóźnieniem – dy-
plomów. To oczywiście są bardzo 
ważne dla nas, krótkofalowców, 
członków PZK zagadnienia.
Na tematy szersze, takie jak 

kierunki rozwoju organizacji, 
sprawy statutowe, dyskutują 
nieliczni. Dlatego jest tak waż-
nym, aby zdanie szeregowych 
członków PZK było znane wy-
branym przez Was delegatom 
na XVI Zjazd PZK. Listę de-
legatów przekażemy na portalu 
PZK w specjalnej zakładce „XVI 
Zjazd PZK”, po ich zatwierdze-
niu przez ZG PZK 12 kwietnia 
2008.

Ja ze swej strony zachęcam do 
wypowiedzi i odpowiedzi na po-
stawione w tym artykule pytania 
np. poprzez list elektroniczny na 
adresy elektroniczne swoich OT 
PZK oraz członków prezydium 
ZG PZK. Te opinie z całą pew-
nością zostaną wzięte pod uwagę 
przez delegatów na XVI Zjazd 
PZK w czasie jego trwania. 

Piotr SP2JMR 

Zebranie rozpoczęło się od po-
dziękowania panu Stanisławowi 
Mosiejko, dyrektorowi ŚDK, za 
wyrażenie zgody na przeprowa-
dzenie Walnego Zebrania LO 
PZK, w czym znaczny udział 
miał kol. Czesław Czeszyński 
SP3IBM, szef klubu SP3PLD, 
którego siedziba od wielu lat 
również znajduje się w siedzibie 
ŚDK. Po uroczystościach prze-
szliśmy do części roboczej zebra-
nia. Otworzył je prezes LO PZK 
kol. Marek SP3AMO, przywitał 
przybyłych kolegów oraz za-
proszonych gości. Chwilą ciszy 
uczciliśmy pamięć zmarłych 
kolegów: Czesława SP3AXR, 
Tomka SP3DWQ i Tolka – An-
toniego SP3AXQ. Walne ze-
branie rozpoczęło się w drugim 
terminie o godzinie 10.30, przy 
obecności 39 na 88 członków LO 
PZK, co stanowi 44% frekwen-
cji. Prezes przedstawił sprawo-
zdanie z działalności ustępują-
cego zarządu, a kol. Bronisław 
SP3WVN – skarbnik LO PZK 
– finanse. W dyskusji padło wie-
le pytań o przekazywanie 1% 
z podatku na OPP na rzecz PZK 

i na oddziały, ponieważ od tego 
roku zmienił się sposób dekla-
racji i przekazywania kwot na 
OPP. Komisja rewizyjna oddzia-
łu nie wniosła uwag do sprawo-
zdania i po wyjaśnieniach spraw 
organizacyjnych i finansowych,
walne zebranie udzieliło abso-
lutorium ustępującemu zarzą-
dowi. Następnie przedstawiciel 
ZG PZK, kol. Bogdan SP3IQ, 
przedstawił bieżące sprawy PZK 
i zamierzenia na najbliższą przy-
szłość, a szczególnie problemy 
poruszane przed Zjazdem Kra-
jowym PZK, współpracę z MON 
i MEN przy szkoleniu młodzieży 
krótkofalarskiej. Po wysłuchaniu 
informacji o przyszłości PZK, 
koledzy zgłosili szereg propozy-
cji do realizacji przez najbliższe 
cztery lata przez nowy zarząd. 
I tak postanowiliśmy zmienić na-
zwę Zawodów Zielonogórskich 
na Lubuskie przy zachowaniu 
dotychczasowego regulaminu, 
wpisać do stałej listy wydatków 
LO PZK koszty prowadzenia 
tych zawodów – dotychczas za-
wody same się finansowały przez
uczestników, dofi-

Walne Zebranie OT 32

Lubuski OT PZK, walne zebranie

 na str. 5



5KRÓTKOFALOWIEC 
POLSKI 4/2008

Lubuski Ot PZK Walne zebranie

nansować ze środków LO PZK 
zakup dupleksera dla przemien-
nika SR3G i wnieść pod obra-
dy zjazdu krajowego propozycję 
wprowadzenia indywidualnej 
obsługi wymiany kart QSL dla 
członków związku. Zamierzenia 
te ma zrealizować nowo wybrany 
Zarząd LO PZK w składzie: pre-
zes – Marek SP3AMO, wicepre-
zes – Bartosz SP3CAI, Skarbnik 
– Bronisław SP3WVN i członek 
zarządu – Przemek SP3FAR. 
Wszystkiego ma pilnować Od-
działowa Komisja Rewizyjna 

w składzie: Zenek SP3GTS 
– przewodniczący i  dwóch 
członków: Tadeusz SQ3BDQ 
i Zbyszek SP3LFX. Naszym de-
legatem na zjazd krajowy został 
Marek SP3AMO, a jego zastępcą 
kol. Jarek SP3BNC. Po wyczer-
paniu porządku obrad prezes 
życzył uczestnikom bezpieczne-
go powrotu do domu, usłyszenia 
na pasmach i zakończył obrady 
o 14.30.

Inf. Marek SP3AMO
Zielona Góra, 12 lutego 2008 r.

 ze str. 4

A właściwie całego środowiska Warszawskiego i SP5. W sobotę 1 
marca przy bardzo złej deszczowej pogodzie na Bemowie spotkało 
się ponad 90 krótkofalowców często wraz z osobami towarzyszącymi. 
Jak zwykle ognisko było okazją do bezpośrednich rozmów na różne 
tematy, wymiany doświadczeń i czasem kart QSL. W tym roku przy-
padł mi w udziale pod nieobecność prezesów OT 25 i OT 37 zaszczyt 
uroczystego otwarcia ogniska za co bardzo dziękuję Zarządom oby-
dwóch OT.
Obecni na spotkaniu koledzy mieli okazję podzielić się ze mną swo-
imi spostrzeżeniami i uwagami na tematy bieżące dot. Naszej orga-
nizacji a także planów na najbliższa i dalszą przyszłość. Jeszcze raz 
dziękuję kol. Irkowi sq5mx za zaproszenie.

sp2jmr

XXVII ognisko WOT

Piotr SP2JMR otwiera deszczowe ognisko, z lewej Irek SQ5MX

W dniu 10 lutego 2008 uczestni-
czyłem jako przedstawiciel GKR 
w Walnym Zebraniu Sprawoz-
dawczo-wyborczym, połączo-
nym z wyborem delegata na XVI 
KZD, w oddziale nr 24 – Skier-
niewice.
Zebranie rozpoczęło się w dru-
gim terminie, ponieważ ocze-
kiwano na przybycie członków 
oddziału dojeżdżających samo-
chodami. Zgodnie z listą, w ze-
braniu uczestniczyły 23 osoby, 
na 28 uprawnionych członków 
oddziału, co stanowi 82% fre-
kwencję. Zebranie otworzył pre-
zes OT, kol. SP7ER. Wybrano 
przewodniczącego obrad – SP7B-
CA, a następnie komisje:
skrutacyjną: SP7NJK i SP7LIK,
uchwał i wniosków: SP7JSG 
i SP7DLC.
protokolanta: SP7ER
Po odczytaniu sprawozdań Za-
rządu OT i OKR przegłosowano 
absolutorium dla ustępującego 

zarządu (jednogłośnie).
Wybrano zarząd w składzie: 
SP7NWM – prezes; SP7HOV 
– sekretarz, SP7VH – skarb-
nik; SP7EXJ – QSL manager; 
SP7ZX – członek zarządu. OKR: 
SP7ER; SP7NJX; SP7LIG.
Wybory delegata: SP7ZX, za-
stępca – SP7BCA.
Należy podkreślić, że zebranie 
prowadzone było bardzo spraw-
nie. Dyskusja, choć krótka, była 
bardzo rzeczowa. Nie było pro-
blemu ze zgłaszaniem i wyborem 
osób do komisji zebrania oraz na 
funkcje w zarządzie i OKR. 
Druga uwaga to prawdziwy ewe-
nement: członkiem oddziału 
jest chyba najmłodszy w Polsce 
radioamator i nasłuchowiec, Ty-
moteusz SP 24014, mający 6 lat, 
a będący wnukiem Eli SP7RFE 
i Tomka SP7BCA.

Zdzisław, SP3GIL

OT 24 Walne zebranie

 na str. 6

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10.15. W zebra-
niu udział wzięło 31 członków oddziału, co na 66 aktualnego stanu 
stanowi ok. 45%.
Po otwarciu i przywitaniu zebranych, a także po krótkim zagajeniu 
wybrano przewodniczącego zebrania w osobie Zdzisława SP3GIL. 
Zatwierdzono porządek obrad oraz dokonano wyboru protokolanta 
i komisji uchwał i wniosków oraz wyborczej. Po potwierdzeniu 
prawomocności obrad przystąpiono do odczytania sprawozdań 
Zarządu OT27 i OKR. Na wniosek OKR jednogłośnie udzielono 
absolutorium ustępującemu zarządowi. Po wystąpieniu mojej osoby 
jako przedstawiciela władz naczelnych PZK i odczytaniu listu pre-

Walne OT 27 czyli Krótka informacja 
po odbytym Walnym Zebraniu członków 
OT PZK Południowej Wielkopolski 
w Ostrowie Wlkp

Nowy zarząd OT 27 PZK
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10 lutego o godz. 10.30 (w dru-
gim terminie) w Domu Kul-
tury w Wąbrzeźnie odbyło się 
Walne Zebranie 26 Toruńskiego 
Oddziału PZK, w którym – na 
ogólną liczbę 88 członków od-
działu – wzięło udział 44 osób, 
co stanowi 50%. Taka wysoka 
frekwencja jest typowa dla ma-
łych oddziałów. Zebranie roz-
poczęło się miłym akcentem, 
bowiem wręczono znaczki PZK 
dwom najmłodszym członkom 
oddziału, tj. SQ2OFF i SQ2OFP, 

którzy kontynuują hobby rodzi-
ców i stanowią „narybek” od-
działu. Zebranie sprawnie po-
prowadził Waldemar SP2JEB. 
Sprawozdanie z działalności za-
rządu oddziału za ostatni rok 
złożył prezes oddziału – Gabriel 
SP2FMN, zwracając uwagę na 
wzrost liczebny oddziału, jak też 
na bardzo dobre relacje pomię-
dzy oddziałem a kierownictwem 
Domu Kultury w Wąbrzeźnie, 
które nieodpłatnie udostępnia 
pomieszczenia na posiedzenia 

zarządu oddziału, jak też na wal-
ne zebrania. Niemal wzorcowo 
układa się również współpraca 
z miejscową delegaturą UKE. 
Aktualnie trwają prace nad udo-
skonaleniem powstałej niedaw-
no strony internetowej oddziału. 
Prezes zwrócił również uwagę na 
działalność sportową i osiągnię-
te, niezłe wyniki kilku członków 
oddziału, jak też na aktywność 
w postaci pracy lokalnych stacji 
pracujących pod znakami oko-
licznościowymi SN0F, SN0PTU, 

SN0TRO. Na terenie oddzia-
łu działa aktualnie 8 klubów 
krótkofalarskich. Sprawozdanie 
złożył również przewodniczący 
OKR SP2FZW, udzielając ab-
solutorium zarządowi. W toku 
dyskusji zwrócono między in-
nymi uwagę na brak linku na 
stronie internetowej PZK, od-
syłającego do nowo powstałej, 
oddziałowej strony internetowej, 
tj. http://83.12.62/otpzk26/index.
php

Tadeusz SP9HQJ

Walne Zebranie w 26 Toruńskim Oddziale PZK

zesa PZK Piotra SP2JMR skierowanego do zebranych 
Zdzisław SP3GIL omówił zasady wyboru zarządu OT 27 i OKR-
u na kolejną kadencję, a także delegata na XVI Zjazd Krajowy PZK. 
Teraz przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Zarządu OT, OKR 
oraz na delegata na zjazd krajowy. Po zamknięciu list rozdano karty 
do głosowania, a po ich zebraniu i krótkiej przerwie przystąpiono do 
dyskusji, po zamknięciu której komisja wyborcza ogłosiła wyniki 
głosowania. Po wyborach władze OT PZK Południowej Wielkopol-
ski przedstawiają się następująco:
ZARZĄD:
prezes – Janusz SP3J
wiceprezes – Arkadiusz SP3VZN
skarbnik – SP3FYX
członek zarządu – SP3ESV
członek zarządu – SP3RNZ
z-ca członka zarządu – SP3HUF
OKR:
przewodniczący – SP3IGP
sekretarz – SP3HVS
członek – SP3JBI
z-ca członka kol. Andrzej – SP3FCO
DELEGAT:
delegat kol. Jerzy – SP3GEM
z-ca delegata kol. Zdzisław – SP3GIL
Po odczytaniu protokołu komisji uchwał i wniosków walne zebranie 
zakończyło swoje obrady. Należy podkreślić, że walne zebranie było 
bardzo dobrze przygotowane i sprawnie przeprowadzone, a odbywało 
się w bardzo miłej koleżeńskiej atmosferze.

Bohdan SP9VJ

 ze str. 5

Komisja skrutacyjna podczas wyboru delegatów

Walne zebranie OT 21

Ewa SP1LOS i Andrzej SP4KA

W dniu 17.02.2008 odbyło się 
Walne Zebranie Oddziału nr 21 
Polskiego Związku Krótkofa-
lowców w Olsztynie. Miejscem 
zebrania była sala konferencyjna 
Zespołu Szkół Elektronicznych 
i Telekomunikacyjnych w Olsz-
tynie przy ul. Bałtyckiej 37a.
Zebranie rozpoczęło się w dru-
gim terminie, o godz. 11. Prze-
wodniczącym zebrania został 
Andrzej SP4KA. Prezydium ZG 
PZK reprezentowała Ewa Ko-
łodziejska SP1LOS wiceprezes 
PZK. Zebranie w głosowaniu 
jawnym wybrało komisję skru-
tacyjną, a następnie komisję 
uchwał i wniosków.
Komisja skrutacyjna po ukon-
stytuowaniu się, stwierdziła 
w swoim protokole, że zebranie 
rozpoczęło się w drugim termi-
nie, obecnych jest 39 członków 
oddziału na stan 70, stanowi 
to 55,71% i obrady są prawo-
mocne. Następnie zatwierdzo-
no porządek obrad. Przewodni-
czący udzielił głosu kol. Ewie 
SP1LOS, która zapoznała ze-
branych z listem prezesa PZK, 
informującym o głównych kie-

runkach pracy Prezydium i ZG 
PZK, jak też z wizją PZK na 
najbliższe miesiące i lata. Odpo-
wiadała również na liczne pyta-
nia zebranych.
Następnym punktem obrad były 
wybory delegata na XVI Krajo-
wy Zjazd PZK.
W wyniku głosowania, delega-
tem na XVI Krajowy Zjazd PZK 
został kol. Andrzej Korczin 
SP4KA, natomiast jego zastęp-
cą kol. Adam Ciosek SP4CUF. 
Sprawozdanie z działalności za-
rządu oddziału za ostatni rok 
złożył prezes oddziału – An-
drzej Korczin SP4KA, zwracając 
uwagę między innymi na wzrost 
liczebności oddziału, jak też na 
bardzo dobre relacje pomiędzy 
oddziałem a dyrekcją Zespołu 
Szkół Elektronicznych i Teleko-
munikacyjnych.
Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Adam Ciosek SP4CUF 
odczytał jej sprawozdanie z dzia-
łalności. Nie stwierdzono w dzia-
łaniu zarządu oddziału żadnych 
nieprawidłowości.
Następnie Adam Kowalczyk 
SP4DDS, będący  na str. 7
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inspektorem nadzoru budowla-
nego w starostwie olsztyńskim, 
przedstawił problematykę mon-
tażu anten przez krótkofalow-
ców.
Prezes SP4KA zadał zebranym 
pytanie, dotyczące struktury 
PZK w przyszłości. Jako delegat 
na zjazd krajowy, chce wiedzieć, 
jakie jest stanowisko członków 
oddziału. W głosowaniu jaw-
nym zebranie jednogłośnie opo-

wiedziało się za dotychczasową 
strukturą, tzn. związkiem osób 
fizycznych, przyjmując uchwałę
w tej sprawie.
Kol .  Ryszard  Makszyński 
SQ4LWA proponuje delegato-
wi, aby podczas zjazdu dążył do 
przyjęcia postanowień, zmierza-
jących do zintensyfikowania roz-
mów z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej w sprawie współpra-
cy z PZK. Należy wypracować 

zasady takiej współpracy, aby 
można było oficjalnie prowadzić
działalność wśród młodzieży 
szkolnej.
Zebranie było doskonale zor-
ganizowane i bardzo sprawnie 
prowadzone przez prezesa OT 
21 Andrzeja Korczina SP4KA. 
Po wyczerpaniu porządku obrad 
prezes zakończył spotkanie.

Ewa SP1LOS

 ze str. 6

Kandydaci na delegata

Zgodnie z zapowiedzią w nie-
dzielę 10 lutego w sali udo-
stępnionej nieodpłatnie przez 
dowództwo Garnizonu Wojska 
Polskiego w Lublinie odbyło się 
Walne Zebranie Lubelskiego 
OT PZK. Początek to II termin, 
a frekwencja wyniosła 37%. Na 
175 członków OT 20 było obec-
nych 64.
OT 20 pokrywa się terytorial-
nie z  byłym Wojewódzkim 
Oddziałem Terenowym PZK 
w Lublinie, a więc działa na sto-
sunkowo dużym obszarze ca-
łego województwa lubelskiego. 
Gośćmi walnego zebrania byli: 
Anna Malinowska dyrektor biu-
ra ZW LOK, płk. Włodzimierz 
Chołody, członek zarządu woje-
wódzkiego LOK, mjr Mariusz 

Koliński, przedstawiciel Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Lublinie oraz Wojciech Opa-
ra, komendant Obrony Cywilnej 
UW w Lublinie, który gości za-
zwyczaj na wszystkich ważniej-
szych zebraniach i imprezach 
organizowanych przez OT20. 
Obecność szacownych Gości to 
nie tylko kurtuazja, albowiem 
Zarząd OT 20 na co dzień fak-
tycznie współdziała z reprezen-
towanymi przez nich organiza-
cjami i instytucjami.
Zebranie było także sprawozdaw-
czym za okres ostatnich dwóch 
lat. Tak więc sprawozdania swoje 
przedstawili prezes OT 20 Jerzy 
SP8HPW, skarbnik OT 20 Ry-
szard SP8ONZ oraz Przewodni-
czący OKR Adolf SP8CGS. 

Walne Zebranie OT 20 PZK

Lublin - uczestnicy Walnego Zebrania OT 20

Lublin, walne zebranie OT 20 – podziękowanie za organizację jubileuszu dla 
Jurka SP8HPW

Uroczystym akcentem zebrania 
było podsumowanie aktywności 
HF50PLU z okazji 50 lat Lubel-
skiego OT PZK, a także podzię-
kowanie w formie grawertonu 
dla Jurka SP8HPW, prezesa OT 
20, za wzorcową organizację im-
prez dla uczczenia 50. rocznicy 
OT PZK w Lublinie, o czym 
pisaliśmy już w KP. W dyskusji 
dominowały bieżące sprawy or-
ganizacyjne OT 20, a także te-
matyka związana z przyszłością 
PZK. Zebrani w uchwale walne-
go zebrania wyrazili pozytywną 
ocenę funkcjonowania obecnego 
Prezydium ZG PZK oraz wyra-
zili swoje zaniepokojenie dzia-

łaniami Witolda SP5UHW oraz 
Roberta SP5XVY na styku UKE 
– PZK.
Zebranie w głosowaniu tajnym 
wybrało dwóch delegatów na 
XVI Zjazd PZK i dwóch zastęp-
ców.
D e l e g a t a m i  z o s t a l i  J e r z y 
SP8HPW oraz Henryk SP8DHJ. 
Zastępcami zaś zostali Ry-
szard SP8HKT oraz Andrzej 
SP8BWR. Gratulujemy.
Zebranie było doskonale zor-
ganizowane i bardzo sprawnie 
prowadzone przez prezesa OT 20 
Jerzego SP8HPW.

Piotr SP2JMR

Lublin – wspólne zdjęcie z delagatami na XVI Zjazd PZK Lublin, walne zebranie OT 20 – przemawia Anna Maliowska (LOK)
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Silent Keys
SP9HKD s. k. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 lutego 2008 r. mając 66 lat, zmarł w Dębicy Kol. Bolesław Kłusek 
SP9HKD. Wieloletni Kierownik Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KKM w Dębicy, który wchodzi w skład OT PZK nr 28 
w Tarnowie.
Pochowany w dniu 16 lutego 2005 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wielkopolskiej w Dębicy. Z wyrazami współczucia dla 
Rodziny – koledzy z Tarnowa i Dębicy. 

Vy 73
Stanisław sq9aor

SP2BBD s.k. W dniu tj. 23 lutego 2008 w Toruniu po krótkiej chorobie odszedł do krainy wiecznych DX-ów Ś.P. Kol. Norbert 
Dolny SP2BBD. Długoletni członek PZK w oddziałach Bydgoskim i Toruńskich. Także członek SPDXC, SPOTC, wspaniały ak-
tywny krótkofalowiec i kolega. Był założycielem klubu SP2PZE przy Klubie POW i jego długoletnim prezesem. Ś.P. Norbert był 
zawsze skory do pomocy młodszym kolegom. Uczestniczył w wielu akcjach społecznych w ramach PZK i SPDXC. Ś.P. Norbert 
SP2BBD miał 64 lata.
Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Norberta odbyły się w dniu dzisiejszym o godz.13.00 w Toruniu.

Cześć jego pamięci
Piotr SP2JMR

SP8LNH s.k. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21.II.2008 r. mając lat 61 zmarł nagle w godzinach przed południowych 
nasz Kolega wieloletni krótkofalowiec Zygmunt KURUS SP8LNH.
Pogrzeb odbył się w dniu 23.II.2008 r. o godz. 13,00 na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu. W pogrzebie udział wzięło wielu jaro-
sławskich krótkofalowców.

Cześć jego pamięci
Zbyszek SP8AUP

SP9 AFI s.k. Kazimierz Gaszczyk z Bielska Białej. Kol. Kazimierz ukończył 82 lata, był nestorem śląskiego krótkofalarstwa. Był 
także kilkunastoletnim prezesem Beskidzkiego Radioklubu SP9KAT, wieloletnim członkiem PZK i wychowawcą szerokiej rzeszy 
krótkofalowców. Był prekursorem łączności na UKF i UKF+ na terenie Bielska i Śląska, a także znakomitym konstruktorem 
urządzeń KF i UKF. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 4 marca 2008 w Bielsku Białej. W ostatniej jego drodze towarzy-
szyła Mu liczna grupa miejscowych krótkofalowców wraz przedstawicielami ZG PZK, GKR i aktywu Śląskiego OT PZK. 

Jacek SP9JCN

SP1JX s.k. Z głębokim żalem powiadamiam, że dziś o godzinie 17 odszedł do krainy wiecznych DX nasz kolega Andrzej Włodar-
czyk SP1JX. Po bardzo krótkiej chorobie.

Info: Józef SP1MHQ
Ś.P. Andrzej był wspaniałym odznaczającym się poczuciem humoru i ogromną życzliwością kolegą, aktywnym krótkofalowcem, 
członkiem SPDXC oraz SPOTC. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Cześć jego pamięci
Piotr SP2JMR

Dzięki współdziałaniu PZK 
i LOK udało się wyłonić pełną 
drużynę narodową, która bę-
dzie reprezentować Polskę na 
Mistrzostwach Europy w Szyb-
kiej Telegrafii. Zawody odbędą
się w terminie 24–27 kwietnia 
2008 r. w miejscowości Por-
denone, leżącej w północnych 
Włoszech. W skład reprezenta-
cji SP wchodzi 10 zawodników 
startujących w odrębnych kate-
goriach wiekowych wśród kobiet 
i mężczyzn.

Z ramienia PZK są to:
Donata Gierczycka SP5HNK
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU
Wanda Jakubowska SP7IWA
Marek Kluz SP8BVN
Ze strony LOK członkowie 
Klubu Politechnicznego LOK 
SP7KWW przy Gimnazjum Nr 
1 w Skierniewicach:
Ewelina Bartosiewicz SQ7MZC
Agnieszka Cwenar SQ7VIP
Alfred Cwenar SP7HOR
Łukasz Jachimowski SWL
Paulina Twardzińska SWL

Dawid Twardziński SWL 
Najmłodszym zawodnikiem jest 
Dawid Twardziński, uczeń V 
klasy szkoły podstawowej Nr 4 
w Skierniewicach. Telegrafiści
będą współzawodniczyć w kon-
kurencjach odbioru szybkościo-
wego, nadawania na kluczu, od-
bioru znaków wywoławczych 
stacji amatorskich w programie 
RUFZ oraz odbioru znaków wy-
woławczych w Pile-Up programu 
Morse Runner. Szczegółowe in-
formacje o mistrzostwach można 

śledzić na stronie organizatora: 
www.hst2008.org.
Start polskiej drużyny w zawo-
dach tej rangi ma miejsce po raz 
pierwszy w historii. Jak widać 
– kontrowersyjny w ostatnim 
czasie temat telegrafii ma swoje
zupełnie inne, sportowe oblicza, 
a dyscyplinie nie grozi wyginię-
cie. Szybkim telegrafistom nale-
ży życzyć połamania kluczy pod-
czas mistrzostw w Pordenone.

Info: Jurek SP3SLU

HST 2008
VI Mistrzostwa Europy – I regionu IARU w Szybkiej Telegrafii Pordenone, Italia


