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Od Redakcji
W związku z rezygnacją kol. Augustyna SP6BOW z funkcji prezesa polskiej sekcji DIG chciałbym 

w imieniu członków DIG-SP złożyć serdeczne podziękowania za dwie kadencje prezesowania kol. Au-
gustyna. To dzięki niemu DIG-SP został zarejestrowany w strukturach PZK jako Ogólnopolski Klub 
Dyplomowy PZK – Polska Sekcja DIG. 

W numerze między innymi 18 kwietnia Światowy Dzień Krótkofalowców, sprawozdanie z posiedzenia 
Prezydium ZG PZK, Walne Zebrania w Białostockim i Pomorskim OT, informacja o Akademickim Klubie 
Krótkofalowców SP2PUT z Bydgoszczy oraz informacje z podwórka APRS, ARDF i szybkiej telegrafii.

Wiesław SQ5ABG

W dniu 18 kwietnia obcho-
dzimy Światowy Dzień Krót-
kofalowców. Jest to między-
narodowe święto ustanowione 
przez IARU. Organizacja ta 18 
kwietnia 2009 obchodzi swoje 
84. urodziny. 

Nasza krajowa organizacja 
Polski Związek Krótkofalowców 
liczy sobie nieco mniej, bo tylko 
79 lat, które minęły 24 lutego 
2009. 

Z okazji tego święta odbywają 
się najróżniejsze spotkania i uro-
czystości związane z krótkofa-
larstwem. W większości krajów 
mają miejsce okolicznościowe 
zawody krótkofalarskie trwające 
zwykle ok. 2 godzin. Tegoroczne 
obchody naszego święta odby-
wają się pod hasłem: „Krótkofa-
lowcy – wykwalifikowana kadra
operatorska w przypadku kata-
strof i klęsk żywiołowych”

Polski Związek Krótkofalow-
ców i „Magazyn Krótkofalow-
ców QTC” z tej okazji wydają 
bardzo atrakcyjny okoliczno-
ściowy dyplom o symbolicznej 
nazwie WARD, a w tym roku bę-
dzie to WARD 2009. Regulamin 
oraz wzór dyplomu znajdują się 
w końcowej części niniejszego 
numeru KP.

Ten aspekt jest niezwykle 

ważny, bo jak wiadomo w cza-
sie klęsk żywiołowych często 
tylko krótkofalowcy utrzymu-
ją łączność, gdy zawodzą inne 
„profesjonalne” systemy łącz-
ności. Tak było m.in. w czasie 
ostatniej powodzi na południu 
Polski w 1997 r. I za to należą się 
wszystkim uczestnikom tych ak-
cji szczególne podziękowania.

Wiem, że brzmi to jak frazes, 
zresztą często przeze mnie uży-
wany, ale chcę, byśmy wszyscy 
o tym pamiętali. 

W naszym kraju w ciągu 
ostatnich 6–7 lat sprawa udziału 
krótkofalowców w organizowa-
niu sieci wczesnego ostrzegania 
nabrała nieco rozmachu. Wiele 
OT (np. OT09) i samodzielnych 
grup (np. DASR) organizuje ćwi-
czenia w łączności kryzysowej. 
IARU jako organizacja również 
organizuje ćwiczenia o zasięgu 
R1 oraz całego IARU. To też jest 
nowa jakość. Najbliższe Global 
Set odbędą się właśnie 18 kwiet-
nia 2009. Zapraszam do udziału. 
Stacją koordynującą będzie jak 
zwykle SP0PZK.

Dla przekazywania informacji 
o możliwości zagrożeń kapitalne 
znaczenie ma szybko rozwija-
jąca się sieć APRS. Tu ogrom-
ną rolę odgrywa aktywność PG 

APRS z jej prezesem Andrzejem 
SP3LYR na czele.

Przydatność krótkofalowców 
dla społeczeństwa to nie tylko 
łączność bezpieczeństwa. Albo-
wiem krótkofalarstwo jest jedną 
z ważniejszych dziedzin promu-
jącą dany kraj, w tym przypadku 
Polskę. Tym tematem staraliśmy 
się nawet zainteresować władze 
odpowiedzialne za promocję, 
niestety z bardzo miernym rezul-
tatem. Promocja przez krótko-
falarstwo lepiej się udaje w skali 
gmin, powiatów czy niektórych 
miast. Przykłady to Jarosław, 
Tarnów, Głubczyce, Śrem i jesz-
cze kilka innych. To dobrze, oby 
tych akcji promocyjnych było 
jak najwięcej.

Ważne są dla społeczeństwa 
również inne aspekty krótkofa-
larstwa 

L i c z b a  k r ó t k o f a l o w c ó w 
świadczy o poziomie intelek-
tualnym społeczeństwa, jego 
zamożności i stopniu rozwoju 
gospodarki kraju. Dla przykła-
du podam, że najwięcej krótko-
falowców jest w USA, Japonii, 
Niemczech. Również wielką 
aktywność przejawiają krótko-
falowcy z krajów skandynaw-
skich, jest tak pomimo niewiel-
kiej populacji tych społeczeństw. 

18 kwietnia 2009 – Światowy Dzień Krótkofalowców,  
czyli World Amateur Radio Day (WARD)

Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą  osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem  ich dla rozwoju własnego i do-
bra 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.

1% podatku na PZK jako organizację pożytku publicznego za 2008 rok
Wesprzyj naszą organizację odpisem 1% od należnego podatku. To pozwoli na dalszy rozwój amatorskiej służby 

radiokomunikacyjnej w SP i osiąganie sukcesów w działalności sportowej i wychowawczej prowadzonej przez Polski 
Związek Krótkofalowców. To tylko 1%, a znaczy tak wiele.  

Szczegóły w „Krótkofalowcu Polskim” nr 2/2009 oraz na portalu www.pzk.org.pl 
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Międzynarodowe ćwiczenia 
GlobalSET – Global Simula-
ted Emergency Test. Data tych 
ćwiczeń, organizowanych przez 
1. Region IARU, została tak 
zmieniona, aby zbiec się w czasie 
z obchodami Światowego Dnia 
Krótkofalowca 18 kwietnia.

Tegoroczny temat WARD 
„Krótkofalowcy – wykwalifiko-
wana kadra operatorska w przy-
padku katastrof i klęsk żywio-
łowych” to świetna okazja do 

prezentacji pracy grup łączności 
kryzysowej na całym świecie.

Czas trwania ćwiczeń pozosta-
je bez zmian, od 11.00 do 15.00 
UTC. W poprzednich Global-
SET przekazywano komunikaty 
z informacjami o możliwościach 
technicznych stacji.

Zbliżające się ćwiczenia będą 
miały nieco inną formułę i będą 
polegały na przekazywaniu wiado-
mości wewnątrz granic kraju przy 
użyciu standardowego formatu. 

Więcej informacji będzie 
wkrótce ogłoszone na stronach 
www.iaru-r1.org i www.raynet-
-hf.net
Greg G0DUB, Koordynator Łączności 

Kryzysowej 1. Regionu IARU.

Szczegółowe informacje będą 
również sukcesywnie przeka-
zywane przez Marka SQ2GXO 
EmCom Managera PZK w miarę 
ich przekazywania i aktualizacji.

Piotr SP2JMR

GlobalSET – komunikat organizatora

W Polsce jest ponad 12 000 krót-
kofalowców (mam tu na my-
śli wydane pozwolenia), część 
z nich, jak wiemy, jest bardzo 
aktywna i może poszczycić się 
wieloma osiągnięciami w róż-
nych dziedzinach mieszczących 
się w pojęciu krótkofalarstwo.

Osobnym zagadnieniem na-

tury społecznej jest zaintereso-
wanie uprawianiem krótkofalar-
stwa przez młodzież. Większość 
nowych krótkofalowców wła-
śnie z niej się rekrutuje. I w tym 
miejscu zwracam się z apelem 
do Was, Koleżanki i Koledzy, 
o propagowanie gdzie i jak się 
da krótkofalarstwa w tym PZK, 

mając na względzie to, co powy-
żej napisałem. Pomocną może 
być tu np. ulotka propagandowa, 
której wzór znajduje się na por-
talu PZK w dziale „download” 
czyli do przekopiowania.

A teraz czas na życzenia: 
Koleżanki i Koledzy krótko-

falowcy z okazji przypadającego 

w dniu 18 kwietnia Krótkofa-
larskiego święta życzę Wam sa-
mych sukcesów i maksimum za-
dowolenia z uprawiania naszego 
wspaniałego hobby.

Prezydium ZG PZK, GKR PZK oraz 
Wiesław Paszta SQ5ABG, redaktor 

naczelny „Krótkofalowca Polskiego”

Posiedzenie odbyło się w sie-
dzibie sekretariatu ZG PZK. 
Obecny był cały skład prezy-
dium oraz Urszula Dąbrowska, 
księgowa PZK. Poniżej podaję 
najważniejsze uchwały podjęte 
podczas posiedzenia Prezydium. 
Jednocześnie zdaję sobie sprawę, 
ze w chwili gdy numer 4 „Krót-
kofalowca Polskiego” znajdzie 
się w rękach Czytelników, nie-
które z poniższych uchwał mogą 
być nieaktualne lub niezatwier-
dzone przez ZG PZK, a więc nie 
będą realizowane.

Prezydium przyjęło bilans za 
rok 2008 i postanowiło przed-
łożyć go do kontroli Głównej 
Komisji Rewizyjnej oraz do za-
twierdzenia Zarządowi Główne-
mu PZK w dniu 21 marca 2009.

Prezydium ZG PZK po zapo-
znaniu się z wnioskami Award 

Managera PZK postanawia wy-
dać dyplom za zdobycie 8 dyplo-
mów wydawanych przez PZK 
wg listy zaproponowanej przez 
Award Managera PZK Andrzeja 
SQ7B. Jednocześnie Prezydium 
proponuje opracowanie regula-
minu dyplomu o nazwie robo-
czej „Złota Ósemka” przez kol. 
Andrzeja SQ7B w porozumieniu 
z wiceprezesem PZK ds. spor-
towych.

Prezydium ZG PZK w dniu 1 
marca 2009 powołuje na funkcję 
UKF Managera PZK kol. Piotra 
Szołkowskiego SP5QAT. 

Prezydium ZG PZK pod-
jęło uchwałę o ogłoszeniu za-
miaru nadania Złotej Odznaki 
Honorowej PZK kol. Józefowi 
Stachurze SP2CMD na wnio-
sek Oddziału Bydgoskiego PZK 
(OT04).

Prezydium ZG PZK reali-
zując uchwałę nr 3 XVII Zjaz-
du Krajowego Delegatów PZK 
wnioskuje do Zarządu Głównego 
PZK o zwołanie Zjazdu Nad-
zwyczajnego Delegatów PZK 
zwanego w skrócie XVIII Zjaz-
dem PZK na dzień 23 maja 2009 
w Warszawie w Centrum Promo-
cji Kultury Praga Południe przy 
ul. Podskarbińskiej 2. 

Prezydium przyjmuje wnio-
sek kol. Michała Krzysztonia 
SQ6MNN o wydanie dyplomu 
wspierającego fundację „Mam 
marzenie” i przekazuje spra-
wę do wspólnego opracowania 
z Award Managerem PZK.

Prezydium ZG PZK przyj-
muje rezygnację kol. Wiesława 
Wysockiego SP2DX z funkcji 
„Oficera Łącznikowego IARU
PZK” i postanawia przedstawić 

ten fakt do akceptacji ZG PZK. 
Prezydium wyraża kol. Wie-
sławowi Wysockiemu SP2DX 
podziękowanie za długoletnią 
i owocną pracę oraz godne re-
prezentowanie PZK na forum 
międzynarodowym.

Prezydium zapoznało się z ra-
portem Pozjazdowej Komisji K3 
i postanawia przekazać projekt no-
wej struktury oraz nowego podzia-
łu zadań Komisji Statutowej, która 
opracuje projekt nowego Statutu 
PZK pod obrady XVIII Zjazdu 
Nadzwyczajnego Delegatów PZK. 
Prezydium dziękuje Członkom 
Komisji K3, a szczególnie jej 
przewodniczącemu Andrzejowi 
SP9ENO za ogromny wkład pracy 
w wypracowanie stanowiska, kon-
sultacje oraz opracowanie projektu 
nowej struktury PZK.

Inf. Piotr SP2JMR

Posiedzenie prezydium ZG PZK 01.03.09

W dniu 7 marca 2009 roku 
odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Od-
działu Terenowego PZK w Bia-
łymstoku (OT-17). W zebraniu 
wzięło udział 40 członków OT 
PZK, co stanowiło 32% stanu 
osobowego (oddział liczy 125 
członków).

Na nową kadencję wybrano 
Zarząd OT w składzie:
– Tadeusz Breś SP4GFG –  

prezes OT
– Wiesław Kosiński SP4Z –  

sekretarz

– Andrzej Pawlak SP4DLD 
– Skarbnik

oraz Oddziałową Komisję Rewi-
zyjną w składzie:
– Andrzej Powichrowski 

SP4FMD – przewodniczący
– Zbigniew Harasimczuk 

SP4LVK – sekretarz
– Leszek Jeżerys SQ4AVD 

– członek 
Na QSL Managera Oddziału 

powołano ponownie Tadeusza 
SP4GFG, pełniącego tę funkcję 
od 1979 roku.

Wiesław SP4Z przeprowadził 

prelekcję na temat współczesnej 
stacji kontestowej, pokazując 
zdjęcia anten, sprzętu nadawczo-
-odbiorczego oraz dodatkowego 
wyposażenia stacji. Waldemar 
SP4FKS wygłosił krótką po-
gawędkę na temat organizacji 
łączności kryzysowej (EmCom) 
i udziału w niej krótkofalowców.

Miłym akcentem zebrania 
było wręczenie pucharów Wie-
sławowi SP4Z za zawody Polny 
Dzień 2008.

Inf. Tadeusz SP4GFG

Walne Zebranie Białostockiego OT PZK 

Istnienie najbardziej na po-
łudniowy zachód wysuniętej sta-
cji kontestowej SP było od ok. 
dwóch lat zagrożone. Powodem 
było silne lobby biznesowe, które 
starało się o wykup gruntów, na 
których jest zainstalowany sys-
tem antenowy stacji SP6YAQ. 
Załatwienie pozostawienia tej sta-
cji było ogromnym wyzwaniem 
dla Romana SP6RZ, a także dla 
Dionizego SP6IEQ i dla mnie 
jako prezesa PZK. Nie ma tu 
miejsce na szczegóły. W każdym 
razie przez jeszcze wiele lat stacja 
ta będzie pracowała ku chwale 
PZK. Będzie aktywna także jako 
część zespołu SN0HQ naszej re-
prezentacji w Mistrzostwach HF 
IARU. W związku z tym zamiesz-
czamy poniższe podziękowanie.

Piotr SP2JMR
Podziękowanie!!!
Klub Krótkofalowców „SE-

NIOR” SP6YAQ serdecznie dzię-
kuję koledze Dionizemu SP6EIQ 
za opracowanie Raportu o ante-
nach klubu. Raport BARDZO 
pomógł w rozmowach z władzami 
miasta Zgorzelec. 

Roman SP6RZ

Anteny SP6YAQ
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W sobotę 7 marca 2009r. od-
było się Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze Pomor-
skiego Oddziału Terenowego 
PZK (OT 9). Rozpoczęło się 
w drugim terminie. Przybyło 
49 członków, a więc 31% upraw-
nionych do głosowania. Władze 
PZK reprezentował prezes PZK 
– Piotr Skrzypczak SP2JMR. 
Sprawozdanie ustępującego pre-
zesa POT – Zbigniewa Ejtmi-
nowicza SP2AVE przypomniało 
4-letnią pracę Zarządu Oddzia-
łu na rzecz podniesienia liczby 
członków PZK i ich aktywności. 

W tym czasie liczba członków 
wzrosła o 36, co można uznać za 
wzrost znaczący. Bardzo ważne 
i owocne okazały się nasze dzia-
łania na rzecz rozwoju współpra-
cy z władzami samorządowymi, 
ze strony których nieocenioną 

pomoc i wsparcie daje wice-
prezydent Gdyni Michał Guć. 
Współpraca ta przynosi korzyści 
naszemu oddziałowi. Prawie dwa 
lata temu uzyskaliśmy na terenie 
Pomorskiego Parku Naukowo-
-Technologicznego w Gdyni 
lokal na biuro POT, na razie 
zastępczy, a w wyniku rozpoczy-
nającego się następnego etapu 
jego rozbudowy liczymy na lo-
kal z prawdziwego zdarzenia. 
Sprawozdanie skarbnika upew-
niło nas, że oddział jest w dobrej 
kondycji finansowej. W swoim
sprawozdaniu, Komisja Rewi-
zyjna wnioskowała o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Za-
rządowi. Na Walnym Zebraniu 
uchwalono, że Zarząd będzie 
tylko 5-osobowy. W wyniku wy-
borów ukonstytuował się nowy 
zespół: 

– SP2AVE – prezes,
– SP2AYC – wiceprezes i jedno-

cześnie QSL Manager, 
– SQ2IHP – sekretarz, 
– SP2HJN – skarbnik,
– SP2ALT – ds. mediów.

Zastępcami zostali: SP2IST 
i SP2DPK.

Do Komisji Rewizyjnej zosta-
li wybrani: SP2EXE, SP2HXY, 
SP2DTO.

Zastępcami zostali SP2FJN 
i SP2NBD.

W swoim wystąpieniu prezes 
PZK Piotr SP2JMR przedsta-
wił aktualną sytuację w naszym 
Związku – członkowstwo, cze-
kające nas zmiany strukturalne, 
Nadzwyczajny Zjazd PZK dla 
uchwalenia m.in. nowego sta-
tutu. Omówił sprawy związane 
z wpłatami 1% odpisu od po-
datków na rzecz PZK. W szcze-
g ó l n y  s p o s ó b  u h o n o r o w a ł 
Darka SP2HQY wręczając mu 
grawerton w podziękowaniu za 
wkład pracy w okresie, gdy był 

wiceprezesem PZK. W czasie 
zebrania zespół Klubu SP2ZIE 
zaprezentował obecnym projekt 
akcji „TALL SHIPS RACES on 
AIR Gdynia 2009“, dla uświet-
nienia zlotu m.in. największych 
żaglowców na świecie, który od-
będzie się w końcu czerwca. Do 
realizacji tego projektu zosta-
li zaproszeni członkowie POT. 
O atrakcjach z tym związanych 
będziemy informowali na bieżą-
co. Po krótkim przedstawieniu 
programu działania Oddziału na 
następne lata, Walne Zebranie 
zostało zakończone.

Zbyszek SP2AVE

Walne Zebranie Pomorskiego OT PZK 

Od lewej: SP2UUU, SP2FF, SP2EXE

Od prawej do lewej siedzą:SP2HXY, SP2NBD, SP2ESG, SQ2IHZ, SQ2LIG, SP2FJN

 Silna grupa ze stacji contestowej SP2YWL: SP2FWC, SP2TQI, SP2GEK

Grawerton dla Darka SP2HQY

Od lewej: SP2WGB, SP2DPK, SP2FJN
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W piątek 13 lutego w restau-
racji „Maximus” w Siemiano-
wicach Śl. odbyło się Spotkanie 
Noworoczne członków i sympa-
tyków Klubu Łączności LOK – 
SP9KJM w Siemianowicach Śl., 
mającego swoją siedzibę w Do-
mu Kultury „Chemik” przy ul. 
Niepodległości 51. W spotkaniu 
uczestniczyło niemal 50 osób, 
w tym wiceprezydent Siemia-
nowic Dariusz Bochenek oraz 
prezes Zarządu Miejskiego LOK 
w i były prezes Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Stanisław Kowarczyk, a także 
sekretarz PZK Tadeusz Pamięta 
SP9HQJ, będący jednocześnie 
członkiem Klubu Łączności 
SP9KJM w Siemianowicach Śl.

W krótkim sprawozdaniu, 
prezes klubu Eugeniusz Kurzeja 
SP9IIA złożył relację z działalno-
ści klubu za rok poprzedni i nale-
ży przyznać, że miał się czym po-
chwalić, ponieważ klub odniósł 
kilka znaczących sukcesów. Do 
najważniejszych z nich należało:

Zorganizowanie w okresie od 
30 maja do 1 czerwca 2008 r. wraz 
z Zarządem Wojewódzkim LOK 
w Katowicach wojewódzkich za-
wodów wieloboju łączności i ra-
dioorientacji sportowej dla dzieci 
i młodzieży do lat 18 w Kokotku 
koło Lublińca, gdzie wystawio-
no pełne składy drużynowe we 
wszystkich kategoriach. Druży-
nowo siemianowicka ekipa zajęła 
zdecydowanie pierwsze miejsce, 
natomiast indywidualnie w po-
szczególnych kategoriach miejsca 
od pierwszego do czwartego. 

W dniach 27–28 czerwca 2008 
r. w ogólnopolskich zawodach 
wieloboju łączności dla dzieci 
i młodzieży przedstawiciel klu-
bu Adam Skorupka zajął II miej-

sce w kraju w kategorii dzieci 
– chłopców do lat 10, uzyskując 
tytuł wicemistrza Polski. W tych 
samych zawodach drugi przed-
stawiciel Klubu – Mikołaj Kry-
nojewski zajął VII miejsce w Pol-
sce. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, iż w zawodach tych, poza 
Polakami, uczestniczyli przed-
stawiciele państw wschodnich, 
w tym z Białorusi i Ukrainy ;

W styczniu 2008 r. w ramach 
półkolonii zimowych w Domu 
Kultury „Chemik” przeprowa-
dzono zawody sportowo-obron-
ne dla 66 kolonistów.

W dniach 17–18 maja Klub 
Łączności SP9KJM wraz z Za-
rządem Śląskiego OT PZK w Sie-
mianowicach Śl. był współorgani-
zatorem XVII Zjazdu Krajowego 
PZK w Szczyrku, zapewniając 
pełną logistykę zjazdu. W do-
wód uznania za sprawny przebieg 
zjazdu klub i jego organizatorzy 
otrzymali okolicznościowe dy-
plomy uznania, jak też sprawa 
ta znalazła swój wyraz w postaci 
stosownej uchwały zjazdowej wy-
soko oceniającej sprawne przygo-
towanie zjazdu. Na zjeździe pra-
cowała siemianowicka radiostacja 
pod znakiem okolicznościowym 
HF0PZK, która informowała 
korespondentów krajowych i za-
granicznych o przebiegu zjazdu 
i jego ustaleniach.

W związku z 15-leciem Kato-
wickiego Holdingu Węglowego 
w Katowicach, w ostatni week-
end czerwca 2008 r. radiostacja 
klubowa pracowała pod znakiem 
okolicznościowym HF15KHW, 
organizując ogólnopolski kon-
kurs radiowy o Puchar Prezesa 
Holdingu. Z tej okazji wydano 
okolicznościowy dyplom i karty 
QSL. W konkursie uczestniczy-

ło 150 nadawców z kraju.
Zawody strzeleckie z broni 

pneumatycznej zorganizowane 
w czerwcu 2008 r. dla człon-
ków koła LOK Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
w których uczestniczyło 45 za-
wodników. Zwycięzcy otrzymali 
puchary i dyplomy. 

Udział w spotkaniach inte-
gracyjnych środowiska śląskich 
krótkofalowców tj. w Koniako-
wie w lipcu 2008 r. oraz w Cze-
chach w październiku 2008 r.

Przygotowanie członków klu-
bu do egzaminu państwowego na 
licencję nadawczą kategorii I i II.

Utworzenie w listopadzie 
2008 r. komitetu honorowego 
i roboczego dla upamiętnienia 
50-lecia klubu, które odbędzie 
się w kwietniu br. Z tej okazji 
członek klubu Tadeusz Pamię-
ta SP9HQJ napisał okoliczno-
ściową monografię, liczącą 117
stron pod tytułem 50-lecie Klu-
bu SP9KJM w Siemianowicach 
Śl., która została przekazana do 
druku i ukaże się niebawem na 
rynku księgarskim. Ponadto 
planowane jest zorganizowanie 
wystawy sprzętu łączności z lat 
60. i późniejszych, jak też uru-
chomienie się siemianowickich 
nadawców do pracy emisją ATV 
w kwietniu br.

Dość ciekawie zapowiadają 
się plany klubu na rok bieżący. 
Do najważniejszych z nich zali-
czyć należy :
 organizacja międzynarodo-

wych  zawodów wie lobo -
ju łączności w czerwcu br. 
w Kucobach koło Olesna przy 
współudziale ZW LOK w Ka-
towicach;

  organizacja krótkofalarskich 
sierpniu br. ogólnopolskich 

zawodów krótkofalarskich 
w związku z wybuchem I po-
wstania śląskiego ;

 organizacja akcji „Lato 2009” 
dla dzieci i młodzieży;

 prowadzenie szkoleń zawod-
ników do zawodów wielobo-
ju łączności i radioorientacji 
sportowej oraz przygotowanie 
kolejnych członków klubu do 
zdania egzaminów na I i II ka-
tegorię licencji nadawczej.
Wiceprezydent Miasta Sie-

mianowice Śl. Dariusz Boche-
nek, wysoko oceniając dokona-
nia siemianowickich krótko-
falowców, podziękował im za 
dotychczasową aktywność i zo-
bowiązał się do udzielenia po-
mocy finansowej w druku oko-
licznościowej broszury. Również 
prezes Zarządu Miejskiego LOK 
w Siemianowicach Śl. Stanisław 
Kowarczyk zwrócił uwagę na 
niezwykłą aktywność środowi-
ska krótkofalowców, podkreśla-
jąc, iż jest to najbardziej prężne 
ogniwo ZM LOK.

Sekretarz PZK Tadeusz Pa-
mięta SP9HQJ zapoznał zebra-
nych z aktualną sytuacją w PZK, 
kierunkami pracy prezydium 
i ZG PZK na najbliższe miesią-
ce i lata oraz podejmowanymi 
działaniami mającymi na celu 
odmłodzenie krótkofalarskich 
szeregów. Nawiązał również 
do trwających przygotowań do 
Nadzwyczajnego Zjazdu PZK, 
który odbędzie się w maju br., na 
którym to zostanie uchwalony 
nowy Statut PZK, uwzględniają-
cy oczekiwania członków PZK.

Po części oficjalnej uroczysto-
ści odbyła się część nieoficjalna
z poczęstunkiem.

Tadeusz Pamięta SP9HQJ 

Spotkanie noworoczne w Klubie Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl.

24 lutego, a więc w dniu 79. 
rocznicy urodzin naszej wspa-
niałej organizacji PZK otrzy-
małem końcową wersję raportu 
komisji K3, czyli komisji ds. 
struktury PZK. Raport jest wy-
nikiem ogromnego nakładu pra-
cy jej przewodniczącego Andrze-
ja SP9ENO oraz jej członków 
tj. Dionizego SP6IEQ, Zbignie-
wa SP2AVE, Pawła SQ9DEN, 
Wiesława SQ5ABG oraz Roma-
na SP9MRN przy współudzia-
le Koordynatora prac komisji 
pozjazdowych Leszka SP6CIK 
oraz Marka SP3AMO, który jak 

widomo przewodniczy Komi-
sji Statutowej. Komisja ta już 
opracowuje projekt zmian do 
Statutu PZK pod obrady XVIII 
Zjazdu Nadzwyczajnego Delega-
tów PZK. 

Do prac komisji K3 miałem 
okazję również się włączyć. Na 
podstawie tego co zaobserwo-
wałem mogę powiedzieć, że nie 
było łatwo. Raport, który można 
przeczytać oraz pobrać z portalu 
www.pzk.org.pl w dziale „organi-
zacja PZK” sekcja „dokumenty 
organizacyjne”„ jest wynikiem 
ciężkiej pracy, sporów i dysku-

sji prowadzonych via Internet 
w tym poprzez skype. 

Nowa struktura PZK zapro-
ponowana przez Komisję fak-
tycznie odzwierciedla potrze-
by reorganizacji struktur PZK, 
a szczególnie sposobu kierowa-
nia pracą osób funkcyjnych na 
szczeblu centralnym. Powinno 
to w sposób znaczący zwiększyć 
mobilność decyzyjną PZK oraz 
poprawić efektywność naszej 
działalności z pożytkiem dla 
obecnych i przyszłych członków 
PZK. Teraz pracuje komisja ds. 
nowego Statutu PZK, której pra-

ce w chwili gdy ten tekst dotrze 
do czytelników pewnie pracę 
zakończy. Reszta w rękach i gło-
wach delegatów podczas XVIII 
Nadzwyczajnego Zjazdu Delega-
tów PZK. Wszelkie propozycje 
i uwagi proszę zgłaszać do prze-
wodniczącego Komisji Marka 
Kulińskiego SP3AMO.

Kończąc, całemu zespoło-
wi Komisji K3 w imieniu pre-
zydium ZG PZK i GKR PZK 
składam gorące podziękowania 
za trud i czas poświęcony dla 
dobra naszej organizacji. 

Piotr SP2JMR

Prezent urodzinowy dla PZK – raport komisji K3 czyli ds. struktury PZK 
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Jest to typowa sytuacja kur-
częcia i jajka. W Szkocji nie od-
bywają się żadne imprezy ARDF, 
ponieważ nikt nie dysponuje 
odpowiednimi nadajnikami, zaś 
żaden krótkofalowiec nie jest 
zainteresowany zakupem sprzętu 
ARDF, gdyż brak jest zawodów, 
w których mógłby uczestniczyć.

Jak wyjść z tego impasu? Od-
powiedź jest prosta: zorganizo-
wać seminarium propagujące 
wśród szkockich krótkofalowców 
tę wspaniałą specjalność amator-
ską. Ten rodzaj sportu radiowe-
go jest szczególnie skierowany 
do młodzieży, która może być 
pominięta w innych specjalno-
ściach krótkofalarskich.

Komitet ARDF RSGB or-
ganizuje w sobotę, 18 kwietnia 
w Mugdock Country Park, Miln-
gavie, seminarium, przy pomocy 
dwóch szkockich amatorów, któ-

rzy już uprzednio udali się do 
Anglii dla uczestniczenia w za-
wodach ARDF. Trzech członków 
Komitetu ARDF przyjedzie do 
Mugdock Park i przedstawi kon-
cepcję ARDF w oparciu o Regu-
lamin IARU, a następnie odbędą 
się sesje na temat umiejętno-
ści potrzebnych do odszukania 
ukrytych nadajników w pasmach 
144 MHz, a następnie 3,5 MHz. 
Po każdej z tych sesji odbędą się 
minizawody na terenie parku, 
dla praktycznego sprawdzenia 
przedstawionych wiadomości. 
Dla uczestników zapewnione 
będą odbiorniki.

Czynny będzie sklepik sprze-
dający sprzęt ARDF w postaci 
„kitów” oraz gotowych urządzeń 
na oba pasma częstotliwości. Bę-
dzie można również kupić pod-
ręcznik ARDF wydany przez 
RSGB.

Opłata za uczestnictwo 11 
GBP pokrywa koszt lunchu (go-
rący i zimny bufet), kawy, herba-
ty, biszkoptów przez cały dzień 
plus mapy parku. Koszt wynaję-
cia terenu pokryje RSGB.

Każdy pragnący uczestni-
czyć w seminarium ARDF jest 
proszony o przesłanie nazwiska, 
adresu i adresu e-mail do: Tom 
Mitchell, GM0JHF, Fairgirth, 
Ruthwell, Dumfries DG1 4NN, 
załączając czek na 11 GBP płatny 
dla RSGB. Zapytania do Toma 
Mitchella można kierować do:

radio.o.seminar@btinternet.com
Miesięcznik RSGB „RadCom”, 

marzec 2009
Tłumaczenie: Krzysztof SP5HS

Pomysł jest świetny dla roz-
woju tej dyscypliny. Możemy go 
próbować przekopiować na nasze 
polskie podwórko. W związku 

z tym zwracam się z zapytaniem, 
który z OT lub klubów jest zain-
teresowany seminarium na wzór 
szkocki.

Pamiętajmy, że ARS (ARDF) 
jest przedszkolem dla innych 
dyscyplin krótkofalarskich. Nie-
zależnie od tego ARS jest spor-
tem krótkofalarskim, w którym 
PZK od 5 lat zaczyna odnosić 
sukcesy. Pomimo braku uzawo-
dowienia sportu jak to ma miej-
sce w niektórych innych krajach 
(Ukraina, Rosja, Słowacja, Cze-
chy). Po części dzieje się tak za 
sprawą współpracy PZRS-PZK, 
ale nie tylko. Nasze sukcesy to 
także wynik ciężkiej pracy spo-
łecznej naszych kolegów z Klu-

ARDF wkracza do Szkocji

Jakiś czas temu zrodził się 
w naszym klubie SP3YPR po-
mysł bazy danych krótkofalow-
ców w formie punktów POI do 
map nawigacyjnych. Zaczęliśmy 
realizować go na naszej stronie 
klubowej. Dzięki tej bazie, na 
urządzeniu GPS podczas podró-
ży po Polsce pojawi się ikonka 

anteny, jeżeli będziemy przejeż-
dżać w pobliżu miejsca, gdzie 
mieszka osoba, która jest krótko-
falowcem. Oczywiście w bazie, ze 
względu na polskie ustawodaw-
stwo i ochronę danych, mogą 
znaleźć się tylko te osoby, które 
wyraziły na to zgodę, czyli samo-
dzielnie dopisały się do wspo-

mnianej bazy na stronie http://
sp3ypr.itserwer.pl/?ex=poi. Bazę 
można pobrać w najbardziej po-
pularnych formatach do załado-
wania do GPS-ów w formacie 
TomTom i AutoMapy. Jest też 
plik tekstowy, aby można było 
dokonać samodzielnej konwersji 
do dowolnego formatu. Mam 

nadzieję, że ta informacja przyda 
się szczególnie podróżującym 
krótkofalowcom. Ciekawie jest, 
gdy GPS podpowie nam, czyje 
anteny widzimy, przejeżdżając 
trasę.

Inf. Zbyszek SP3NYF, member of 
SP3YPR (www.sp3ypr.qrz.pl)

Nowa mapa anten – APRS

We wrześniu 2009 r. w Buł-
garii odbędą się VIII Mistrzo-
stwa Świata w Szybkiej Telegrafii
– World HST Championship. 
Polski Związek Krótkofalowców 
zamierza wysłać na mistrzostwa 

4-osobową drużynę telegrafistów.
W celu wyłonienia reprezentacji 
PZK przeprowadzone zostaną 
eliminacje wewnętrzne oparte na 
regulaminie HST IARU. Zawody 
eliminacyjne odbędą się 9 maja 

2009 r. w Turku, w siedzibie Klu-
bu Krótkofalowców SP3KWA 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Tęcza”, ul. Spółdzielców 4. Po-
czątek konkurencji o godzinie 
11.00. Organizator zapewnia wy-
posażenie techniczne sali odbio-
ru, zawodnicy przywożą swoje 
klucze telegraficzne. Dla uczest-
nikow eliminacji przewidziano 
posiłek i napoje. Dojazd na koszt 
własny. Udział i wyniki potwier-
dzone zostaną dyplomami oko-
licznościowymi. Poszukujemy 
zawodników (kobiet i mężczyzn) 
w wieku powyżej 21 lat. Podykto-
wane jest to potrzebą obsadzenia 
kategorii wiekowych od „E” do 
„I” w drużynie narodowej. Przy 
współpracy z Ligą Obrony Kraju 
dysponującą młodymi zawodni-
kami istnieje szansa ukomple-
towania pełnego składu repre-
zentacji według kategorii prze-
widzianych regulaminem HST. 
A – młodziczka, dziewczynka 
do 16 lat, B – młodzik, chłopiec 
do 16 lat, C – juniorka, kobieta 

do 21 lat, D – junior, mężczyzna 
do 21 lat, E – mężczyzna, wiek 
dowolny, F – kobieta, wiek do-
wolny, G – seniorka, kobieta od 
40 lat, H – senior, mężczyzna od 
40 do 50 lat, I – old timer, męż-
czyzna od 50 lat. Konkurencje 
podczas eliminacji i mistrzostw 
HST to zgodnie z regulaminem: 
odbiór szybkościowy radiogra-
mów, nadawanie szybkościowe, 
symulacja pracy w pile-upie pro-
gramem Morse Runner, odbiór 
znaków wywoławczych radio-
stacji amatorskich w programie 
RUFZ.

Serdecznie zapraszamy miło-
śników CW do udziału w elimi-
nacjach krajowych 9 maja 2009 r. 
w SP3KWA w Turku. Informacji 
szczegółowych udziela Jerzy Go-
moliszewski SP3SLU pod nume-
rem telefonu 0 – 691 114 514 lub 
pod adresem e-mail: sp3slu@wp.
pl. Strona internetowa Mistrzostw 
HST w Bułgarii: www.hst2009.eu

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 
koordynator PZK

Eliminacje SP do Mistrzostw Świata w Szybkiej Telegrafii

Klub Krótkofalowców SP3KWA przy SM „Tęcza” w Turku
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Szanowni Koledzy!
W związku z moją rezygnacją 

z funkcji prezesa polskiej Sekcji 
DIG-SP i funkcji award manage-
ra dyplomu „W-DIG-SP” pragnę 
przedstawić Wam sprawozdanie 
z dotychczasowej działalności 
DIG-SP. 

Upływa druga kadencja od 
powołania naszej polskiej Sekcji 
DIG-SP i kończy się kadencja 
obecnego Zarządu. Jako Zarząd 
w tej fazie działalności, mimo 
napotykanych trudności, sta-
raliśmy się nadać naszej Sekcji 
odpowiednią rangę. Decyzją ZG 
PZK podjętą w dniu 4 czerwca 
2005 roku, zostaliśmy zarejestro-
wani w strukturach PZK jako – 
Ogólnopolski Klub Dyplomowy 
PZK – Polska Sekcja DIG. Jako 
zagraniczna Sekcja DIG okazy-
waliśmy dosyć dużą aktywność.

W obydwu kadencjach zor-
ganizowaliśmy parokrotnie 
„Maratony DIG-SP” i „Zawody 
Andrzejkowe”, które cieszyły 
się zainteresowaniem nie tylko 
wśród członków DIG, lecz rów-
nież pozostałych stacji SP i z za-
granicy. W dzienniku naszej sta-
cji klubowej zapisanych jest już 
ponad 20 tysięcy łączności. A w 
DIG-QSO-Party w latach 2006 
i 2007 w części SSB stacja klubo-
wa SP0DIG zdobyła odpowied-
nio pierwsze i trzecie miejsce. 
Dzięki pomocy udzielonej nam 
przez kolegę Janusza – SP5JXK 

i Prezydium PZK uruchomio-
ny został portal DIG-SP, który 
bardzo przychylnie został przy-
jęty przez internautów. Przy tej 
okazji pragnę koledze Januszowi 
– SP5JXK bardzo serdecznie 
podziękować za jego zaangażo-
wanie i duży wkład pracy ofiaro-
wany naszej Sekcji.

W obu kadencjach przyby-
ło nam również paru nowych 
członków. Jednak też w tym cza-
sie z głębokim smutkiem po-
żegnaliśmy naszych zmarłych 
wspaniałych kolegów: SP2EIW 
– 5733, SP7EJS – 5072, SP7L 
(ex SP7LZD) – 5348, SP9LDI 
– 5671, SP9FSH – 3752. 

Ogółem do chwili obecnej 
zostało wydanych 117 dyplo-
mów „W-DIG-SP”. Za dyplomy 
te uzyskaliśmy 460 PLN, 318 
EURO i 58 USD. Z pieniędzy 
tych pokrywaliśmy koszty zwią-
zane z działalnością takie jak: 
opłaty pocztowe za wysyłkę dy-
plomów, nagród i pozostałej nie-
zbędnej korespondencji, zakup 
kopert i wkładek usztywniają-
cych do wysyłek dyplomów oraz 
zakup nagród dla uczestników 
Maratonu DIG-SP i Zawodów 
Andrzejkowych. 

Pragnę tu nadmienić,  że 
sponsorem druku dyplomów W-
-DIG-SP i kart QSL dla stacji 
klubowej SP3DIG/SP0DIG jest 
kol. Czesław – SP3FUK, który 
również przekazywał upomin-

ki i wpłaty pieniężne do naszej 
kasy. Wiele pucharów dla zwy-
cięzców w naszych zawodach 
było sponsorowanych przez kol. 
Jurka – SP8AQA. Także kol. 
Andrzej – SQ7B fundował upo-
minki i dyplomy za Zawody An-
drzejkowe. 

Obecny stan środków pie-
niężnych sekcji jest następujący: 
113,99 PLN i 113 euro.

Wszystkie przychody i roz-
chody są dokładnie ewidencjo-
nowane, wydatki udokumento-
wane są fakturami i paragonami. 
Rozliczenie finansów Sekcji, spo-
rządzone w Excelu, wraz z całą 
dokumentacją przekażę nowo 
wybranemu Zarządowi. Na ży-
czenie mogę także rozliczenie 
wysłać każdemu członkowi Sek-
cji. Ocenę mojej działalności po-
zostawiam Kolegom. Rezygnację 
złożyłem z powodów osobistych, 
więc nie zamierzam ponownie 
kandydować do Zarządu DIG-
-SP. Kolegom z dotychczasowe-
go Zarządu – SP3FUK, SP2B, 
SP2IW, którzy współpracowali ze 
mną oraz wszystkim tym, którzy 
okazywali mi wsparcie i życzli-
wość, składam serdeczne podzię-
kowanie. A w związku z nowy-
mi wyborami proszę Kolegów 
o liczny w nich udział i trafny 
wybór nowego Zarządu. Pomi-
mo złożonej rezygnacji, chętnie 
włączę się do pomocy w przepro-
wadzeniu wyborów. Ponieważ 

zorganizowanie zjazdu sprawoz-
dawczo-wyborczego sprawiałoby 
wiele trudności, wybory Zarządu 
Sekcji na następną kadencję zo-
staną przeprowadzone drogą ko-
respondencyjną i elektroniczną, 
zgodnie z punktem 8 dotychczas 
obowiązującego Regulaminu 
Polskiej Sekcji DIG-SP. Ten spo-
sób umożliwi udział w wybo-
rach wszystkim członkom, ale 
jednocześnie przesądza o jaw-
ności tych wyborów. Ponieważ 
nasza działalność w DIG jest 
tylko zabawą, wybierając władze 
polskiej Sekcji, chcielibyśmy 
uniknąć nadmiernego formali-
zowania. Dlatego też dotychcza-
sowy Zarząd postanowił spośród 
członków wykazujących dużą 
aktywność na pasmach i cie-
szących się dużym zaufaniem 
społeczności krótkofalarskiej, 
wyłonić Komisję Wyborczą skła-
dającą się z trzech osób: Wojt-
ka – SP8MI, Jurka – SP8AQA 
i Piotra – SP5PB. Koledzy ci 
byli również członkami Komisji 
Wyborczej w poprzednich wy-
borach. Wszystkim członkom 
DIG-SP przesłany zostanie ma-
teriał dotyczący wyborów. Kartę 
głosowania należy przesłać do 
Komisji Wyborczej na podany 
adres. Zachęcam Was wszystkich 
do dalszej, aktywnej działalności 
na rzecz naszej Sekcji.

Vy 73 + 77
Augustyn SP6BOW, DIG 3618

Sprawozdanie z działalności sekcji DIG-SP

Apel kieruję do wszystkich 
członków Sekcji Polskiej DIG

Szanowni Koledzy! Przesyłam 
do Waszej wiadomości sprawozda-
nie z działalności SP-DIG za ubie-
głą kadencję i Regulamin Wybo-
rów, zapraszam wszystkich zain-
teresowanych do wzięcia udziału 
w korespondencyjnych wyborach 
Zarządu SP-DIG.

Przewodniczący Komisji Wyborczej 
Wojtek SWP8MI DIG #5791 

Zasady głosowania
Na podstawie punktu 8 Regu-

laminu Polskiej Sekcji DIG-SP, 
dopuszczającego przeprowadzenie 
korespondencyjnych wyborów 
Zarządu Sekcji na następną ka-
dencję, Zarząd postanawia:
1. Powołać Komisję Wyborczą, któ-

ra składa się z trzech osób wy-
typowanych spośród członków 
DIG-SP, wykazujących dużą ak-
tywność na pasmach i cieszących 

się dużym zaufaniem społeczno-
ści krótkofalarskiej.

 W skład Komisji wchodzą kole-
dzy: Jerzy SP8AQA, Wojciech 
SP8MI, Piotr SP5PB. Komisja 
spośród siebie wybrała prze-
wodniczącego – Wojciecha 
SP8MI.

2. Członkowie Sekcji DIG-SP 
dokonują wyboru 3 członków 
Zarządu. Do 15 kwietnia 2009 
r. zgłaszają Komisji Wyborczej 
kandydatury do Zarządu Sekcji. 
Kandydaci do Zarządu winni 
spełniać warunki punktu 10 
Regulaminu DIG-SP. 

3. Głosujący członkowie DIG-SP 
przesyłają listę z kandydatura-
mi (maksymalnie 3 kandydatu-
ry) drogą elektroniczną na adres 
każdego z członków Komisji, 
natomiast drogą pocztową na 
adres przewodniczącego – P.O. 
Box 27; 38-700 Ustrzyki Dolne. 
Zgłoszenie kandydatury trakto-

wane jest jako oddanie głosu na 
dane osoby.

4. Komisja Wyborcza podlicza 
otrzymane głosy i po otrzyma-
niu zgody kandydatów ustala 
rezultaty głosowania i ogłasza 
wyniki. Wydrukowaną doku-
mentację przekazuje nowemu 
Zarządowi. 

5. Członkami Zarządu zostają 3 
osoby, które otrzymały najwię-
cej głosów. Zarząd dokonuje 
spośród siebie wyboru prezesa 
i jego zastępcy. 

Adresy członków Komisji Wybor-
czej: sp8mi@wp.pl, sp5pb@inte-
ria.pl, sp8aqa@life.pl 

Regulamin Polskiej Sekcji DIG-
-SP
1. Polska Sekcja DIG-SP jest Ogól-
nopolskim Klubem Specjalistycz-
nym i działa w zgodzie ze Statutem 
PZK. 
2. Sekcja DIG-SP jako klub dy-

plomowy PZK, zrzesza nadawców 
i nasłuchowców członków DIG 
w Polsce. 
3. Członkostwo w Sekcji DIG-SP 
– na zasadach członków nadzwy-
czajnych – mogą również uzyskać 
pozostali łowcy dyplomów w SP, 
nie będący członkami DIG. Nie 
mają oni jednak czynnego i bier-
nego prawa wyborczego oraz do 
czasu członkostwa zwyczajnego nie 
otrzymują numerów.
4. Celem istnienia sekcji jest: 
a. Integracja członków DIG w Pol-
sce oraz osób szczególnie zaintere-
sowanych zbieraniem dyplomów 
krótkofalarskich.
b. Propagowanie dyplomów, pro-
gramu dyplomowego DIG i reguł 
DIG wśród krótkofalowców.
c. Współpraca z Zarządem DIG-
-DL, sekcjami zagranicznymi DIG 
i klubami specjalistycznymi PZK.
d. Wydawanie dyplomów – w tym 
dyplomu „W-DIG-SP” – za łącz-

Apel do członków i sympatyków klubu specjalistycznego PZK „Polska sekcja DIG”
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Szanowni Państwo!
Fundacja Generał Elżbiety 

Zawackiej, Archiwum i Muzeum 
Pomorskie Armii Krajowej oraz 
Wojskowej Służby Polek, jedyna 
instytucja na świecie zajmująca 
się gromadzeniem relacji i ma-
teriałów dokumentujących dzia-
łalność konspiracyjną na tere-
nie Pomorza w latach 1939–1945 
oraz działalność wojenną Polek 
– zwraca się z prośbą o nadsyła-
nie drogą elektroniczną lub pocz-
tową materiałów dotyczących Po-
lek w wojsku w latach 1939–1945 

oraz żołnierzy organizacji kon-
spiracyjnych lat II wojny świato-
wej na Pomorzu. 

Ludzie tamtego pokolenia, 
tacy jak sama gen. Elżbieta Za-
wacka, odchodzą na wieczna war-
tę. Fundacja, którą założyła Pani 
Generał – żołnierz Komendy 
Głównej Armii Krajowej, od-
znaczona dwukrotnie Orderem 
Wojennym VM, czterokrotnie 
Krzyżem Walecznych, jedyna ko-
bieta wśród cichociemnych – Jej 
fundacja chce ocalić od zapo-
mnienia heroizm tych ludzi. Dla-

tego też zwracamy się do Państwa 
o pomoc. Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie o tych, którzy 
byli w konspiracji na Pomorzu 
lub tych Polkach, które walczyły 
w Polskim Państwie Podziem-
nym, szły z armia Andersa czy 
armią Berlinga, jest proszony 
o kontakt z fundacją: fapak@wp.
pl, 87-100 Toruń, ul. Podmurna 
93, tel./fax 56/65 22 186, www.za-
wacka.pl To jest ostatni moment, 
by ocalić pamięć o ludziach po-
dobnych Elżbiecie Zawackiej.

Mariusz SQ2BNM

Apel Fundacji Gen. E. Zawackiej i Muzeum Pomorskiego 
Armii Krajowej

ności i nasłuchy z członkami DIG 
w SP.
e.  Organizowanie zawodów 
i współzawodnictw.
5. Członkostwo zwyczajne w Pol-
skiej Sekcji DIG uzyskuje się au-
tomatyczne z chwilą otrzymania 
numeru członka DIG.
6. Rezygnacja z członkostwa w Sek-
cji DIG-SP następuje po złożeniu 
jej na piśmie do Zarządu Sekcji.
7. Walny Zjazd członków Sekcji 
zwoływany jest co 4 lata przez Za-
rząd Sekcji lub w innym okresie 
na wniosek 1/3 liczby członków 
Sekcji. 
8. Wyboru Zarządu dokonuje się na 
Walnym Zjeździe członków Sekcji. 
Dopuszcza się również możliwość 

wyboru Zarządu drogą korespon-
dencyjną i elektroniczną. 
9. Władzami Sekcji jest Zarząd 
składający się z 4 osób: prezesa, 
wiceprezesa i dwóch członków. 
W razie potrzeby Zarząd Sekcji ma 
prawo powołać osoby funkcyjne.
10. We władzach Zarządu Sekcji 
mogą zasiadać tylko członkowie 
PZK.
11. Rozwiązanie Sekcji DIG-SP 
może nastąpić na żądanie co naj-
mniej 3/4 ogółu członków Sekcji. 

Regulamin wchodzi w życie 
z dniem zatwierdzenia, tj. od 20 
października 2004 r.

inf. wł.

11  lu tego  w  Akademic -
kim Klubie Krótkofalowców 
SP2PUT/SN2U przy Uniwersy-
tecie Technologiczno-Przyrod-
niczym w Bydgoszczy uroczyście 
wręczono licencje nasłuchowe 
kol. Szymonowi Stępniewskie-
mu SP2-04571 i Jakubowi Na-
wrockiemu SP2-04565. Wręczył 

je wiceprezes Oddziału Tereno-
wego Polskiego Związku Krót-
kofalowców w Bydgoszczy kol. 
Bolesław Krzymin SP2ESH, 
w obecności skarbnika – Jerzego 
Rydzkowskiego SP2BZR i Ma-
nagera Technicznego – Bartło-
mieja Okońskiego SQ2WKO 
oraz obecnych członków Klubu. 

AKK został powołany w 2005 
r. w dawniejszej ATR jako jedna 
z sekcji zainteresowań dla stu-
dentów. Z uwagi na specyfikę
krótkofalarstwa oraz potrzebę 
konsolidacji środowiska przyjęto 
otwartą formułę członkostwa, 
tzn. klub jest dostępny dla każ-
dego chętnego. Podstawowym 
celem jest szkolenie kolejnych 
pokoleń krótkofalowców. Oferta 
ta skierowana jest szczególnie 
do młodzieży. Każdy, kto jest 
zainteresowany rozwijaniem 
krótkofalarskiego hobby, jest 
u nas mile widziany. Klub uczy 
i przygotowuje do egzaminu na 
świadectwo operatorskie. Prócz 
tego pod okiem doświadczonych 
krótkofalowców można samo-
dzielnie zbudować własną ra-
diostację a także uczestniczyć 
w innych atrakcyjnych formach 
pracy, np. emisjami cyfrowy-
mi czy nadawania z ciekawych 
miejsc na terenie regionu. Mimo 
krótkiego czasu istnienia klub 

ma na swoim koncie sporo suk-
cesów – kilkanaście wygranych 
zawodów krótkofalarskich w kra-
ju – w tym tytuł I Wicemistrza 
Polski w Mistrzostwach Polski 
Amatorskich Radiostacji Klubo-
wych i Indywidualnych za rok 
2008. Stacja klubowa osiągnęła 
V miejsce w Polsce w poważnych 
międzynarodowych zawodach 
krótkofalarskich SPDX Contest, 
a znak SP2PUT/ SN2U bardzo 
często można usłyszeć na pa-
smach KF i UKF. Dzięki ogrom-
nej przychylności Władz Rek-
torskich oraz Fundacji Rozwoju 
UTP oraz sponsorów w drugiej 
dekadzie lutego zakupiliśmy do 
klubu nowy transceiver Yaesu 
FT 950.

Prowadzimy też własny ser-
wer ze stroną internetową pod 
adresem: http://sp2put.utp.edu.
pl, gdzie można znaleźć więcej 
informacji o klubie. Do usłysze-
nia na pasmach!

Andrzej SP2CA

Akademicki Klub Krótkofalowców SP2PUT

Szymon SP2-04571 i Jarosław SP2-04565 z wręczonymi licencjami SWL

Tall Ships’ Races 
on the Air

Zapraszam do zapoznania się 
z naszą akcją eterową Tall Ships’ 
Races on the Air Gdynia 2009 
z okazji Tall Ships’ Races Baltic 
2009, możecie zamieścić te infor-
mację na łamach Waszych ma-
gazynów i stron internetowych. 
Oto link do tej strony: http://
sp2zie.gd.pl/sq0osg.php. Strona 
będzie na bieżąco aktualizowana.

Przy okazji proszę zapoznać 
się z naszym nowym klubowym 
serwisem internetowym www.
sp2zie.gd.pl.

Inf. Roman SQ2RH

SPDXC 2009
Z a p r a s z a m y  d o  u d z i a ł u 

w SPDX Contest 2009. To już od 
15.00 UTC 4 kwietnia do 15.00 
UTC 5 kwietnia. Dajmy szansę ko-
legom z innych krajów popracować 
z naszymi stacjami. Te zawody to 
możliwość łączności z wojewódz-
twami i poszukiwanymi powiatami 
SP dla stacji zagranicznych. To 
okazja na zdobywanie punktów do 
dyplomu Polska i SPPA.

Start w tych zawodach to 
punkt honoru dla każdego pol-
skiego krótkofalowca. Apelujemy 
o jak najliczniejszy w nich udział.

Prezydium ZG PZK oraz Zarząd 
SPDXC



8 KRÓTKOFALOWIEC 
POLSKI 

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI

4/2009

Akcja dyplomowa pod patro-
natem Prezesa PZK, 18 kwietnia 
2009 r., WARD 2009 Award 

motto: Krótkofalowcy – wy-
kwalifikowana kadra operatorska
w przypadku katastrof i klęsk ży-
wiołowych. 

Dzień 18 kwietnia jest świę-
tem krótkofalowców całego świa-
ta. Obchodzony jest dla upamięt-
nienia powołania 84 lata temu 
Międzynarodowej Unii Radio-
amatorskiej IARU. W tym roku 
tematem przewodnim obchodów 
WARD (World Amateur Radio 
Day) jest rola służby amator-
skiej w przypadku kataklizmów 
i klęsk żywiołowych. Patronat 
nad tegorocznymi obchodami 
WARD-2009 sprawuje prezes 
PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR. 

W ramach obchodów święta 
WARD-2009 w SP rozegrane 
zostaną krajowe zawody krótko-
falarskie, uruchomionych będzie 
10 specjalnych radiostacji oko-
licznościowych, wydany będzie 

pamiątkowy dyplom. 
Organizatorem ww. imprez 

operatorskich jest Ogólnopolski 
Klub Krótkofalowców PGA-C 
PZK oraz Redakcja MK QTC. 

Regulamin dyplomu 
Pamiątkowy dyplom WARD 

2009 Award przyznany będzie li-
cencjonowanemu nadawcy, który 
w dniu 18 kwietnia 2009 r. w go-
dzinach od 00.01Z do 23.59Z 
przeprowadzi 5 QSO z radiosta-
cjami specjalnymi QRV w ra-
mach obchodów WARD-2009 
oraz minimum 20 bezbłędnych 
QSO w czasie zawodów WARD 
Contest – rozgrywanych w go-
dzinach od 15.00Z do 17.00Z. 

Dodatkowe wyróżnienia spe-
cjalne będą przyznane za: 
Klasa A – przeprowadzenie 
wszystkich wymaganych QSO 
przy użyciu sprzętu pracującego 
z niezależnych źródeł zasilania.
Klasa B – przeprowadzenie 
wszystkich QSO emisją CW.
Klasa C – przeprowadzenie QSO 

z wszystkimi radiostacjami spe-
cjalnymi. 

Wniosek zawierający wykaz wy-
maganych QSO należy przesłać 
w terminie do 25 kwietnia br. na 
adres qtc@post.pl lub MK QTC, 
Suchacz-Zamek, 82-340 Tolkmicko. 

Dyplom w postaci elektro-
nicznej jest bezpłatny i będzie 
udostępniony do pobrania i sa-
modzielnego wydruku na porta-
lu PGA (http://www.pga.pzk.pl) 
po 27 kwietnia br. 

Dyplom tradycyjny (papiero-
wy) można otrzymać po doko-

naniu opłaty w wysokości 10 zł 
na konto bankowe redakcji: MK 
QTC, Suchacz-Zamek, 82-340 
Tolkmicko nr 96 1140 2004 0000
 3102 3124 6295. 

Dyplom jest wielobarwny, 
formatu A4, wydrukowany na 
papierze bardzo dobrej jakości. 

WARD 2009 Award jest do-
stępny także dla SWL za prze-
prowadzenie nasłuchów co naj-
mniej 9 radiostacji specjalnych, 
pracujących w ramach obchodów 
WARD-2009.

Sylwester SP2FAP & Piotr SP2JMR

World Amateur Radio Day 

W dniu 23 lutego 2009 r. 
odszedł do wieczności z grona 
wrocławskich krótkofalowców 
Kolega Franciszek SP6DB. Przy-
godę z amatorskim radiem roz-
począł w 1953 r. jako SWL, a li-
cencję nadawcy SP6DB otrzymał 
w 1956 r., będąc jeszcze studen-
tem Politechniki Wrocławskiej, 
którą ukończył w 1957 r. Pracując 
w Instytucie Automatyki Sys-
temów Energetycznych zajmo-
wał się w tym czasie zupełnie 
nową dziedziną techniki tj. tzw. 
wtedy maszynami liczącymi czy 

też maszynami matematyczny-
mi. Pełnił też funkcję dyrektora 
technicznego ośrodka TVP we 
Wrocławiu. Równolegle był ak-
tywnym krótkofalowcem i człon-
kiem PZK, do którego wstąpił 
już w 1956. r. W latach 1974-1978 
pełnił funkcję prezesa Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego PZK 
we Wrocławiu. Za pracę na rzecz 
polskiego krótkofalarstwa wy-
różniony został w 1993 roku Od-
znaką Honorową PZK (nr 193). 
Był też aktywnym członkiem 
SEP, od roku 2004 nieprzerwanie, 

mimo walki z chorobą i zaniecha-
niem indywidualnej aktywności 
krótkofalarskiej, prezesem klubu 
krótkofalowców SP6PWW im. 
Adama Zaleskiego SP6OF przy 
kole nr 5 SEP we Wrocławiu. 

Kolega Franciszek spoczął 
w dniu 28 lutego 2009 r. na cmen-
tarzu przy ul. Kiełczowskiej we 
Wrocławiu. W ostatniej jego dro-
dze towarzyszyła mu grupa wro-
cławskich krótkofalowców.

Cześć Jego Pamięci.
Przyjaciele, koledzy i członkowie 

Dolnośląskiego OT PZK

Franciszek Borzymowski SP6DB – silent key 

Z głębokim żalem zawiada-
miamy, że w dniu 14 lutego 2009 
r. odszedł od nas na zawsze, po 
długiej i ciężkiej chorobie, nasz 
Kolega Tomasz Janicki SP9CFP.

Był członkiem PZK od 1967 
r. Jako student Politechniki Czę-
stochowskiej rozwijał swoje za-
interesowania krótkofalarskie 
i aktywnie pracował pod swoim 
znakiem w szczególności w za-
wodach krajowych. Przynależąc 
do klubów krakowskich działał 
również na terenie Częstochowy. 
Był konstruktorem wielu urzą-
dzeń nadawczo–odbiorczych. 

Tą aktywną działalność prze-
rwała Mu niespodziewana i cięż-
ka choroba, w efekcie której zo-

stał całkowicie unieruchomiony 
i mógł się jedynie poruszać się na 
wózku inwalidzkim. Po wielkim 
załamaniu powrócił do krótko-
falarstwa, znajdując dla siebie 
dziedzinę, która pozwoliła zapo-
mnieć o swoich problemach. W 
lutym 1998 roku założył stronę 
internetową naszego oddziału: 
www.sp9pkz.republika.pl, którą 
administrował do samego koń-
ca. Dodatkowo redagował wraz 
z zespołem radiowe komunikaty 
oddziałowe nadawane w każdy 
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, 
a także zamieszczał je w interne-
cie. Czuwał również nad prawi-
dłową pracą węzła Packet Radio. 
Pomimo swojej niepełnospraw-

ności pracował na falach krótkich 
i UKF. Swoim doświadczeniem 
konstruktorskim i informatycz-
nym służy wielu kolegom, którzy 
odwiedzali Go szukając u Niego 
pomocy i porad. Był niesłychanie 
uczynnym i koleżeńskim człon-
kiem naszego opddziału i stano-
wił przykład, jak krótkofalarstwo 
może wpływać pozytywnie na 
życie człowieka. 

W 2008 roku został odznaczo-
ny Honorową Odznaką PZK.

Pogrzeb odbył się 20 lute-
go na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie.

Cześć Jego Pamięci.
Koleżanki i Koledzy MSK OT PZK 

w Krakowie

SP9CFP s.k. Silent Keys
SP9MCT sk .  W dniu 
1 marca 2009 odszedł do 
krainy wiecznych DX-ów 
Rudolf Wowra SP9MCT 
z Chorzowa. Aktywny krót-
kofalowiec i dobry kolega. 

Cześć Jego pamięci!
Ginter SP9ZW

Kondolencje dla SP5HFS. 
Najlepszemu przyjacielowi 
Zbyszkowi SP5HFS szczere 
wyrazy współczucia z powo-
du śmierci żony Ali 

Tadeusz SP5NHK  
oraz grono kolegów  

i krótkofalowców SP5


