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Od Redakcji 
Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy!
W kwietniowym „Krótkofalowcu” króluje skrótowe zestawienie 
działalności PZK w ostatnich 4 latach oraz sprawozdanie ze 
spotkania krótkofalowców w Siemianowicach Śląskich. 
Życzę przyjemnej lektury.

Vy 73! Basia SQ3VB

Ubezpieczenia 
członków PZK

Członkowie PZK w dalszym ciągu są 
ubezpieczeni w UNIQA S.A. Dotyczy to 
zarówno ubezpieczenia od odpowiedzial-
ności cywilnej jak i ubezpieczenia sprzę-
tu krótkofalarskiego. Aktualne polisy 
znajdują się na portalu PZK w zakładce 
„Ubezpieczenia członków PZK”.

Zwracam uwagę, że takie ubezpiecze-
nie zawierane indywidualnie kosztuje 
przynajmniej 200–300 zł rocznie. Tu 
członkowie mają je w ramach składek. 
Dodatkowo każdy członek PZK Może 
się ubezpieczyć na preferencyjnych  
zasadach.

Fakt ubezpieczenia członków PZK 
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
eksploatacji naszych urządzeń i anten 
jest istotnym elementem w egzekwowa-
niu naszego prawa do posiadania anten 
krótkofalarskich. 

Piotr SP2JMR

SPOTC
Nastąpiła zmiana terminu kolejnego 
zjazdu Klubu Seniorów PZK.
Zjazd odbędzie się o tydzień później 
w dniach 31 sierpień – 2 wrzesień 2012.
zapraszam do udziału. Informacje na  
temat zjazdu jak zwykle na stronie:
www.sp0otc.qrz.pl

Grzegorz SP3CSD

Zakończyło się pierwsze w tym roku 
posiedzenie prezydium ZG PZK

Poniżej skrót najważniejszych spraw, 
którymi się zajmowaliśmy:
1. Omówiono wersję II projektu budżetu 

PZK na rok 2012, podjęto uchwałę 
o przedłożeniu jej ZG PZK.

2. Składki PZK. Na dzień 29.02.12 
wpłacono 246 tyś zł na planowane  
343 tyś na rok 2012.

3. Podjęto uchwały o zwołaniu najbliż-
szego Posiedzenia ZG PZK na dzień 
14 kwietnia 2012 w Warszawie w Cen-
trum Promocji Kultury Praga Połu-
dnie. Początek to godzina 10.00.

4. Konsultantem PZK ds. stacji bez-
obsługowych został Andrzej Hyjek 
SP3IYM.

5. Konsultantem PZK ds. węzłów APRS 
został Tomasz Pyda SP8NCG

6. Przedstawiono informację z przebie-
gu trwających 5 dni w siedzibie sekr. 
ZG PZK czynności kontrolnych pro-
wadzonych przez inspektorów US1 
w Warszawie. Oczekujemy na protokół 
oraz wystąpienie pokontrolne.

7. Informacja o przebiegu przygotowań 
do XXI KZD PZK. Zarezerwowano 
Ośrodek Konferencyjny „Zacisze” 
w Łowiczu. Dokonano przedpłaty 
w wysokości 2500 zł. Stroną organiza-
cyjną KZD zajmuje się komitet pod 
kierunkiem Jerzego SP3SLU.

8. Dostosowano projekty Statutu PZK 
oraz regulaminów opracowanych przez 
Komisję Statutową po XVII KZD 
PZK do wytycznych delegatów na 
XIX NKZD. Dostosowania dokonał 
Dionizy SP6IEQ i w tej formie doku-
menty zostaną przedstawione delega-
tom przed XXI KZD.

9. Prezydium poleciło administrato-
rowi uruchomić forum dyskusyjne 
PZK. Moderatorem forum jest Bog-
dan SP3IQ.

10. Prezydium zapoznało się z relacją 
Tadeusza SP9HQJ z Walnego Zebrania 
Warszawskiego OT PZK.

11. Prezydium zatwierdziło Akcję Dy-
plomową z okazji Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej 2012. 

Piotr SP2JMR
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Spotkanie 
krótkofalowców  
w Willi Fitznera

9 lutego o godz. 18.00, z inicjatywy 
Prezydenta Siemianowic Śląskich, Jac-
ka Guzego, w Willi Fitznera odbyło 
się ciekawe spotkanie z cyklu Znani 
Siemianowiczanie, w którym w roli pre-
legentów wystąpili dwaj przedstawicie-
le siemianowickiego Klubu Łączności 
SP9KJM tj. Tadeusz Pamięta SP9HQJ 
i Eugeniusz Kurzeja SP9IIA oraz miesz-
kaniec Katowic – Jerzy Zajda SP9BGS. 
W spotkaniu tym, poza krótkofalowcami 
i zaproszonymi gośćmi, wziął również 
udział między innymi przedstawiciel 
Urzędu Miejskiego w Siemianowicach 
Śl. Zbigniew Krupski – członek Rady 
Miasta, przewodniczący Rady Nadzor-
czej Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Wiesław Jaźwiec oraz dyrektor 
Zarządu Wojewódzkiego LOK w Ka-
towicach Ryszard Kasprzyk. Spotkanie 
bardzo sprawnie poprowadziła Monika 
Pojda – Dziekońska z Siemianowickiego 
Centrum Kultury.

Tadeusz Pamięta SP9HQJ – sekretarz 
PZK, przedstawił historię światowego 
i polskiego ruchu krótkofalarskiego prze-
kazując wiele ciekawych i pikantnych 
szczegółów co do początków tego ruchu 
społecznego powstałego na początku 
ubiegłego stulecia (Samuel Morse, Gu-
gliemo Marconi, Aleksander Popow, 
Titanic ), jak też późniejszych lat. 

Zwrócił przy okazji uwagę na zna-
czący wkład polskich krótkofalowców 
– kryptologów, którzy w latach 20. i 30. 
ubiegłego wieku rozpracowali niemiecką 
maszynę szyfrującą „Enigmę”, dzięki 
czemu wywiady krajów sprzymierzo-
nych deszyfrowały niemieckie meldunki 
zwłaszcza w okresie II wojny światowej. 

Nie omieszkał również dodać wielu 
ciekawych szczegółów na temat roli pol-
skich krótkofalowców w czasie okupacji, 
a zwłaszcza Antoniego Zębika SP7LA 
– żołnierza AK, konstruktora radiostacji 
powstańczej „Błyskawica”, nadającej 
audycje i przekazującej meldunki z oku-
powanej Warszawy do Londynu. Dzięki 
tej akcji podnoszono morale walczących 

powstańców, a jednocześnie okupowana 
i walcząca stolica otrzymywała zrzuty 
z żywnością, bronią i innym sprzętem 
z Londynu. 

Antoni Zębik „wodził za nos” nie-
mieckie służby goniometryczne, a zna-
jomość telegrafii uratowała mu życie, 
kiedy to samochodem przewożony był 
na przesłuchanie na Gestapo. 

Tadeusz SP9HQJ zwrócił również 
uwagę na fakt, że w środowisku krót-
kofalowców są przedstawiciele nie-
mal wszystkich zawodów, w tym wie-
le znanych postaci światowych tj . 
polityków, artystów, wynalazców, du-
chownych, a zwłaszcza wynalazców.  
To właśnie radioamatorzy byli prekurso-
rami powstania radia, telewizji, telefonii 
komórkowej, internetu i wielu innych 
zdobyczy nowoczesnej techniki. 

Omawiając aktualny stan krótkofa-
larstwa polskiego, Tadeusz SP9HQJ nie 
omieszkał wspomnieć o problemach nur-
tujących nasze środowisko tj. problemy 
antenowe, stwarzanie biurokratycznych 
przeszkód w uprawianiu hobby itp. 

Na zakończenie swego wystąpienia 
stwierdził, że uprawianie jakiegokol-
wiek hobby wzbogaca człowieka, ponie-
waż dzięki temu jest on bardziej przyja-
zny dla drugiego człowieka, jest mniej 
zgorzkniały, bardziej optymistycznie 
patrzy na świat. 

Ponadto każde hobby uczy pokory 
w czasie chwilowego niepowodzenia, 
a jednocześnie stanowi siłę napędową do 
pokonywania różnego typu trudności. 
Człowiek, który zdobył szczyt w Hima-
lajach, łatwiej pokonuje trudności dnia 
codziennego – to taka swoista przeno-
śnia. Ostatnie stwierdzenia spotkały się 
z żywą i życzliwą reakcją zebranych.

Eugeniusz Kurzeja SP9IIA – prezes 
Klubu Łączności SP9KJM w Siemia-
nowicach omówił rolę i znaczenie sie-
mianowickiego klubu łączności na rzecz 
lokalnej społeczności dzieląc się z zebra-
nymi informacjami na temat aktywności 
tego klubu, który pełni wiele funkcji (m. 
in. wychowawczą, politechnizacyjną, 
sportową). 

Klub ten należy do przodujących 
klubów w regionie i znany jest z wielu 
cennych inicjatyw, zwłaszcza na rzecz 
dzieci i młodzieży. Od lat, poza typową 
działalnością operatorską, prowadzo-
ne są tu różnego typu przedsięwzięcia 
o charakterze sportowo – obronnym na 
rzecz młodzieży w ramach kolonii let-
nich i zimowych. 

Klub był między innymi organizato-
rem wielu zawodów sportowo – obron-
nych w skali wojewódzkiej i ogólnopol-
skiej np. łowy na lisa, radioorientacji 
sportowej, jak też wielu działań na rzecz 
mieszkańców miasta. 

Władze miasta doceniają wysiłki ak-
tywistów klubowych i udzielają im da-
leko idącej pomocy. To obopólny interes 

przynoszący korzyść dla każdej ze stron. 
Jerzy Zajda SP9BGS – nauczyciel 

elektrotechniki z Zespole szkół im. 
Abramowskiego w Katowicach podzielił 
się z zebranymi informacjami w spra-
wie zrealizowanego pod jego kierun-
kiem przedsięwzięcia polegającego na 
nawiązaniu 12 kwietnia 2010 roku przez 
uczniów tej szkoły bezpośredniej łącz-
ności z załogą stacji orbitalnej w ramach 
programu edukacyjnego dla młodzieży 
pod nazwą ARISS. 

Ponadto zapoznał zebranych ze spe-
cyfiką rozchodzenia się fal radiowych 
w kosmosie i specyfiką takiej łączności 
zwracając uwagę na fakt, że zanim do 
niej doszło, to jej uczestnicy musieli po-
znać wiele zagadnień z tym związanych. 
Program ARISS to szerokie spektrum 
zagadnień związanych z problematyką 
radiotechniki i kosmosu. Jerzy Zaja-
da odpowiadał również na wiele pytań 
związanych z problematyką łączności 
kosmicznych.

Arkadiusz Krzykawski SQ9CI – operator radiostacji 
klubowej SP9KJM

 Jerzy Zajda SP9BGS

Tadeusz Pamięta SP9HQJ, Eugeniusz Kurzeja SP9IIA 
i Monika Pojda-Dziekańska prowadząca spotkanie
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Spotkanie wzbogacone było prezenta-

cjami multimedialnymi, slajdami, zdję-
ciami oraz ciekawymi przerywnikami 
np. w postaci telegrafii na wesoło. Nie 
zapomniano również o prezentacji dy-
plomów i kart QSL. 

Na kuluarowym zapleczu, łączności 
radiowe na radiostacji klubowej pro-
wadzili członkowie miejscowego klubu 
i każdy zainteresowany miał możliwość 
przyjrzeć się i posłuchać pracy na falach 
radiowych. 

Prelegenci odpowiadali na liczne py-
tania i nie unikali również odpowiedzi 
na pytania najbardziej osobiste np. jak 
żony reagują na uprawianie krótkofalar-
skiego hobby. Również w prywatnych 
rozmowach kuluarowych dominowały 
akcenty krótkofalarskie, ponieważ więk-
szość zebranych stwierdzała, że brak jest 
powszechnej wiedzy na ten temat. Była 
to więc doskonała okazja na przybliżenie 
tej problematyki. 

W ocenie uczestników i zaproszo-
nych gości spotkanie to było niezwykle 
ciekawe i udane. Informacja na temat 
spotkania znajduje się na portalu inter-
netowym Urzędu Miejskiego w Siemia-
nowicach Śl.: http://www.siemianowice.
pl/isi/index.php?op=show&cat=3&ni-
d=13582

Tadeusz SP9HQJ

XXI Krajowy Zjazd 
Delegatów PZK

W chwili gdy numer 4 Krótkofalowca 
Polskiego dociera do naszych czytelni-
ków znamy już zarówno liczbę jak i skład 
delegatów na XXI KZD. Delegaci Ci 
będą stanowić najwyższą władzę naszego 
stowarzyszenia przez kolejne 4 lata.

Ustępujące prezydium delegatom na 
KZD zda pełny raport ze swojej dzia-
łalności na 30 dni przed Zjazdem. Dla 
informacji czytelników podam najważ-
niejsze działania organizacyjne w PZK 
z ostatnich 4 lat. Najprościej podać to 
w punktach:
1. Zorganizowano przy współpracy 

z MON obozy szkoleniowe dla mło-
dzieży – lata 2008 i 2009. W sumie 
wzięło w nich udział 80 uczestników 
z czego ponad połowa zdała egzamin 
na świadectwa operatorskie. Piszę tyl-
ko o obozach w tej kadencji. Wcześniej 
zorganizowałem jeszcze trzy tj. 2005, 
2006 i 2007 w Choczewie.

2. W latach 2010- 2012 pozyskaliśmy 
z MON demobilowy sprzęt wojskowy 
w liczbie 25 szt. Były to zarówno ra-
diostacje R140, R137 na samochodach 
jak i stacje stacjonarne oraz inny sprzęt 
radiowy. Prawie cały sprzęt przyczynił 
się do podniesienia poziomu polskiego 
krótkofalarstwa. Część z pojazdów jest 
sprawna i zarejestrowana. To pozwala 
m. in. na działania popularyzujące 
krótkofalarstwo. Piszę „prawie” po-

nieważ jego część, (a konkretnie 3 szt.) 
została nieodebrana, a osoby mające 
ważne upoważnienia do jego odbioru 
nie poinformowały o tym fakcie se-
kretariatu ZG PZK. Sprzęt trafił do 
Agencji Mienia Wojskowego. Sprawa 
pozyskiwania sprzętu może być konty-
nuowana w zależności od potrzeb śro-
dowiska. O możliwościach pozyskania 
sprzętu informowaliśmy w komunika-
tach sekretariatu ZG PZK. Największą 
trudnością przy odbiorze sprzętu były 
problemy natury logistycznej. 

3. Od 2009 r. po długich negocjacjach 
i badaniu możliwości w ramach skład-
ki ubezpieczyliśmy członków PZK od 
odpowiedzialności cywilnej, a także 
sprzęt do kwoty 1000 zł. Ma to ogrom-
ny wpływ na sprawy instalacji anten. 
Również jest to istotne na wypadek 
skutków burz i nawałnic. Kwota na 
jedną osobę ubezpieczoną wynosi 4 zł. 
Tak niska składka jest możliwa tylko 
przy ubezpieczeniu zbiorowym. Indy-
widualne kosztuje co najmniej 20 zł od 
jednej instalacji. Do tego należy dodać, 
że członkowie PZK mają u ubezpie-
czyciela zniżki w innych rodzajach 
ubezpieczeń.

4. w 2010 roku w pełni wprowadzili-
śmy komputerowy system ewidencji 
członków i składek o nazwie OSEC 
2010. Ułatwiło to członkom i osobom 
postronnym identyfikację uprawnień 
wynikających z członkostwa w PZK.
Ważnym jest tu także umożliwienie 
bieżącej informacji o oddziałach tere-
nowych w zakładce na portalu PZK 
w dziale „Organizacja PZK” „OT PZK 
On line”. To integralna część systemu 
OSEC.

5. Współorganizowaliśmy Ogólnopol-
skie Spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 
2008, 2009, 2010, 2011. Cieszą się one 
rosnącą popularnością. W ostatnim 
spotkaniu uczestniczyło ok. 1000 osób 
członków i nie-członków PZK. Z uwa-
gi na ich popularyzatorski i szkole-
niowy charakter stanowią one istotny 
element działalności PZK jako OPP 
dla całego społeczeństwa.

6. W 2010 roku w Ministerstwie Infra-
struktury odbyły się konsultacje roz-
porządzenia dot. przejmowania przez 
służby państwowe sprzętu na wypadek 
zagrożeń i klęsk żywiołowych. W ich 
wyniku w tekście końcowym znalazły 
się zapisy znacznie łagodzące skutki 
ewentualnego przejmowania sprzę-
tu przez organa władzy. Szczególnie 
jest to istotne dla stacji pracujących 
w sieciach łączności bezpieczeństwa. 
Uzyskano dwa ważne dla nas zapisy, 
a mianowicie o informowaniu organu 
zgłaszającego się po sprzęt o uczestnic-
twie danej stacji w sieci łączności al-
ternatywnej (EmCom) oraz o zwrocie 
nieuszkodzonego urządzenia, lub jego 
wartości rynkowej. To dla na krótkofa-

lowców szczególnie ważne. Konsulta-
cje prowadzili Jan SP2JLR oraz Piotr 
SP2JMR

7. Lata 2009-2011 to konsultacje, w zasa-
dzie walka na argumenty z MŚ w spra-
wie przepisów ochrony środowiska do-
tyczących naszych instalacji krótkofa-
larskich. W konsultacjach brali udział: 
Dionizy SP6IEQ, Robert SP6RGB, 
Witold SP9MRO oraz Piotr SP2JMR.
W ich wyniku, z kolejnych wersji  
rozporządzeń dotyczących obowiąz-
ków dla służby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej usunięto konieczność spo-
rządzania operatów środowiskowych, 
zlikwidowano obowiązek prowadzenia 
pomiarów przez tzw. laboratoria akre-
dytowane. Pomiary można wykonać 
we własnym zakresie lub je zastąpić ar-
kuszami i innymi obliczeniami. Osią-
gnięto to poprzez intensywne działa-
nia za pośrednictwem parlamentarzy-
stów oraz przez bezpośrednie kontakty 
z MŚ, ale także poprzez drugi protest 
zorganizowany przez Bogdana SP3IQ 
polegający m.in. na blokowaniu poczty 
elektronicznej w ministerstwie.

8. Po opublikowaniu przez Ministerstwo 
Środowiska rozporządzeń zorganizo-
waliśmy w kwietniu 2011 r. sesję infor-
macyjną dla WIOŚ i WSSE. Pozwoliło 
to wyjaśnić wiele wątpliwości i zapo-
biegło odrzucaniu naszych zgłoszeń 
instalacji do WSSE WIOŚ i urzędów 
gminy.

9. Zorganizowaliśmy uroczyste obchody 
80-lecia PZK w 2010 roku, Odbyły 
się one pod patronatem Prezesa UKE. 
Drugi ważny akcent to spotkanie ŁOŚ 
2010 podczas, którego wręczono naj-
bardziej zasłużonym członkom PZK 
i przedstawicielom władz wyróżnienia 
i pamiątkowe grawer tony. Podpisali-
śmy także umowę użyczenia gruntu, 
na którym odbywają się nasze spotka-
nia pomiędzy Wójtem gminy Rudniki, 
a PZK.

10. W czasie kończącej się kadencji 
odbyły się 3 NKZD. Niestety pró-
by uchwalenia statutu opracowanego 
przez Komisję Statutową nie powiodły 
się. Statut uchwalony na XIX NKZD 
został przez sąd najpierw zarejestrowa-
ny, a później wyrejestrowany. W postę-
powaniu istotny zdaniem sądu okazał 
się niespójny zapis dot. GKR. W tej 
sprawie wystąpiliśmy do prawnika ob-
sługującego zjazd z roszczeniami dot. 
zwrotu kosztów. Niestety treść umo-
wy zawartej pomiędzy PZK, a radcą 
prawnym nie rokuje możliwości uzy-
skania rekompensaty. W takiej sytu-
acji odpowiedzialność ponosi organ, 
który zmiany z wadą prawną uchwalił. 
Obecnie statut ze zmianami po XX 
NKZD jest już zarejestrowany.

11. Liczba członków PZK w kończącej 
się kadencji znacznie wzrosła z 3200 
w 2008 roku do ponad 4200 w 2012 co 
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stanowi 25 % wzrostu. Z całą pewno-
ścią przyczyniło się do tego ubezpie-
czenie członków PZK, pomoc w spra-
wach o prawo do stawiania anten, 
a także wspomniana wyżej organiza-
cja centralnych spotkań krótkofalow-
ców. Wzrost ilości członków to tak-
że pokłosie organizowanych w latach  
2005–2009 obozów szkoleniowo spor-
towych. Nie jest to wzrost zadowalają-
cy tym niemniej widoczny.

12.  Kolejny 6. obóz PZK. Po dwulet-
niej przerwie, dzięki perfekcyjnemu 
przygotowaniu wniosków w wyniku 
konkursu na organizację przedsię-
wzięć o charakterze obronnym, otrzy-
mamy z MON wsparcie finansowe 
na organizację obozu oraz Otwartych 
Mistrzostw PZK w Amatorskiej Ra-
diolokacji Sportowej. Obóz odbędzie 
się w Poroninie w dniach 22 lipca 
do 11 sierpnia 2012. Będzie to tak 
jak i poprzednie obóz szkoleniowo 
sportowy PZK. Opracowanie wnio-
sków do MON jest bardzo zbliżone do 
wniosków w innych konkursach np. 
w ramach programów finansowanych 
przez ogólnie rozumiane tzw. „fundu-
sze unijne”.

13. HST. Przy współpracy z LOK oraz 
ze Skierniewickim Stowarzyszeniem 
Radioorientacji Sportowej reanimowa-
liśmy Szybką Telegrafię (HST). W cią-
gu ostatnich 4 lat zorganizowaliśmy 
wspólnie 3 imprezy sportowe o cha-
rakterze międzynarodowym w tym 
Mistrzostwa HST R1 IARU Skiernie-
wice 2010. Nasi zawodnicy uczestniczą 
od 3 lat w Mistrzostwach R1 IARU 
osiągając coraz lepsze wyniki. Nawet 
przywozimy medale, co przy amator-
skim charakterze naszej działalności 
jest ogromnym sukcesem. HST była 
zaniedbaną dziedziną krótkofalarstwa 
przez ponad 17 lat. Teraz dzięki zaan-
gażowaniu Alfreda SP7HOR, Donaty 
SP5HNK, Jurka SP3SLU, Zbyszka 
SP2JNK i wielu innych, znów wraca 
do łask. 

 14. ARDF. To również dziedzina na-
szej działalności po przejściach. Okres 
trudności sądzę, ze mamy już za 
sobą. W tej dziedzinie mamy coraz 
lepsze osiągnięcia. Nie ma żadnych 
mistrzostw, na których zawodnicy 
reprezentujący PZK nie zajęliby zna-
czących miejsc, w tym medalowych. 
To jest najbliższa, czystemu sportowi, 
dziedzina krótkofalarstwa. Łączy ona 
w sobie zarówno znajomość propagacji 
fal radiowych jak i wymaga znacznej 
sprawności fizycznej. To dzięki takim 
ludziom jak Jacek SP2LQC – pre-
zes Klubu Radiolokacji Sportowej, 
Adam SP2EDA, czy Zbyszek SP2JNK 
osiąganie sukcesów staje się możliwe, 
a nasi zawodnicy coraz częściej stają 
na tzw. „pudle” odbierając ciężko wy-
pracowane medale.

 15. Krótkofalarska Działalność Spor-
towa. Tu można by pisać bardzo dużo 
o naszych kolegach, którzy osiągają 
liczące się w świecie wyniki w róż-
nych rankingach. Można tu wymie-
nić SP5EWY, SP2FAX, SP3GEM, 
SP7GIQ i z całą pewnością wielu in-
nych. To ich zasługi dla promowania 
polskiego krótkofalarstwa na świecie. 

Najbardziej widocznym jest tu działal-
ność zespołu SN0HQ naszej reprezenta-
cji w Mistrzostwach Świata IARU na HF. 
Największy sukces w ostatnim okresie to 
II miejsce za 2009 rok. 
Tu specjalne podziękowania dla Tomka 
SP6T kapitana zespołu za jego ogromny 
wkład pracy w działania organizacyjne 
oraz dla wszystkich właścicieli stacji 
pracujących w tych mistrzostwach. To 
najwyższej próby kwalifikowany „con-
testing”. Wizytówka PZK na świecie. 
Osiąganie sukcesów byłoby nie możliwe 
bez wsparcia ze strony PZK i aktywnej 
działalności prezydium.

Z całą pewnością to nie wszystko co 
powinno być uwidocznione w tym mate-
riale, ale sądzę, że najważniejsze.

Wstępne założenia dla PZK na 
najbliższy okres.

1. Budowa ośrodka sportowo- szkole-
niowego PZK w miejscu corocznych 
spotkań ŁOŚ. Zawiązał się komitet ds. 
jego budowy. W związku z tym pre-
zydium podjęło starania o określenie 
warunków zabudowy. Jednocześnie 
wystąpiliśmy do MSW o zgodę na 
zbiórkę publiczną, której celem będzie 
zebranie funduszy na budowę i eksplo-
atację ośrodka.

2. Zamierzamy zmienić sposób tworze-
nia budżetu PZK na zadaniowy przy 
współudziale jednostek terenowych. 
Wymusi to na nich konieczność pla-
nowania wydatków na rok następ-
ny, a prezydium ułatwi budowanie  
budżetu.

3. Planujemy zawarcie dalszych umów 
o współpracy i wzajemnej reprezen-
tacji z innymi stowarzyszeniami. 
Powinno to pomóc całemu środowi-
sku w umieszczaniu zapisów w ak-
tach prawnych korzystnych dla  
krótkofalowców.

4. Planujemy nawiązanie współpracy 
z Ministerstwem Edukacji Narodo-
wej. W razie dalszego niepowodzenia 
rozważymy inne możliwości promo-
wania krótkofalarstwa wśród dzieci  
i młodzieży.

5. W dalszym ciągu zarówno w kraju np. 
poprzez konsultacje aktów prawnych 
jak i poprzez IARU w ITU zabiegać 
będziemy o jak najlepsze warunki do 
uprawiania krótkofalarstwa.
To co powyżej to głownie ogólniki. 

Szczegóły naszych zamierzeń będą oma-
wiane w czasie KZD. Uchwalenie pro-
gramu działania dla nowych władz PZK 
to przecież główne zadanie zjazdu. 

W poprzednim numerze sygnalizowa-
łem sprawy statutu PZK oraz możliwych 
zmian w strukturze i sposobie zarządza-
nia naszym stowarzyszeniem. To wszyst-
ko jest w rękach delegatów. Ważnym jest, 
aby po za programem określone zostały 
także środki do jego realizacji. 

Moim zdaniem najważniejszym jest 
zabieganie o nowych członków jako, że 
nasze środowisko się starzeje. Istotnym 
jest także przedstawienie możliwości 
samorealizacji poprzez pracę społeczną 
czy wprost wolontariat na rzecz PZK 
i w konsekwencji włączenie do aktywnej 
działalności nowych, głownie młodych 
krótkofalowców. To sprawa priorytetowa.

Co przeszkadza i utrudnia pracę na 
rzecz PZK ?

Z całą pewnością w ciągu ostatnich 
4 lat mogło być zrobione więcej, lepiej 
i dokładniej. Powodów dla których tak 
się nie stało jest wiele. Jednakże podsta-
wowym jest absorbowanie czasu osób 
funkcyjnych falą bezprecedensowych 
ataków skierowanych personalnie oraz 
na tożsamość całego stowarzyszenia. 
Niektórzy z atakujących pobili swoisty 
rekord, kierując różnymi drogami, także 
po przez Organ Nadzoru w ciągu jedne-
go roku 18 pism wnioskujących o wy-
jaśnienia oraz pomawiających prezy-
dium. Na każde z nich odpowiadaliśmy, 
składaliśmy wyjaśnienia, załączaliśmy 
dokumenty, które nie potwierdzały wy-
dumanych zarzutów. 

To pochłonęło ogromne ilości czasu 
i w konsekwencji środków. Każde pismo 
to kilka lub kilkanaście nawet godzin 
wytężonej pracy, zbierania dokumen-
tów itp. W wyniku tych ataków prowa-
dzonych także w formie elektronicznej 
znacznie ucierpiał wizerunek PZK jako 
stowarzyszenia. 

Pociągnęły też one znaczne koszty 
związane z obsługą prawną. Dla przykła-
du podam, że tylko jeden uprzejmy do-
nos do Urzędu Skarbowego spowodował 
wydatki ok. 3000 zł i w konsekwencji 
kontrolę w księgowości PZK, która nie 
wykazała tzw. rażących nieprawidłowo-
ści.

Celem tych ataków było sparaliżowa-
nie funkcjonowania prezydium i sekreta-
riatu ZG PZK. 

Czy atakującym nas się to udało? 
Drodzy czytelnicy oceńcie sami. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK


