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1% podatku na PZK
Drogi Czytelniku! Przekazując 1% na-

leżnego podatku na PZK, wspierasz roz-
wój Służby Radiokomunikacyjnej Ama-
torskiej. Z pozyskanych środków PZK roz-
wija i wspiera eksploatację węzłów APRS 
i przemienników, dofinansowuje spotkania 
popularyzujące krótkofalarstwo, wspoma-
ga działalność sportową oraz edukacyjną, 
promuje polskie krótkofalarstwo w kraju 
i za granicą.

Numer KRS dla PZK to: 0000088401.
Od Twojej życzliwości zależy przyszłość 
polskiego krótkofalarstwa.

Prezydium ZG PZK

80. SP DX Contest
To już za chwilę, bo 6–7 kwietnia br. 

od godz. 15.00 UTC odbędą się nasze ju-
bileuszowe 80. zawody. Punktem honoru 
dla każdego polskiego krótkofalowca 
powinna być choćby minimalna na pozio-
mie kilkudziesięciu QSO aktywność. Nale-
ży także przypomnieć o tym bardzo waż-
nym wydarzeniu wszystkim znajomym 
z eteru i krótkofalowcom spotykanym 
na co dzień.

Ponawiam apel o propagowanie na-
szych zawodów właśnie teraz, tuż przed 
ich rozpoczęciem. Zapyta ktoś, dlaczego 
tak późno o tym się rozpisujemy, choć 
kilka słów było także w „Krótkofalowcu 
Polskim” nr 3/2013? Odpowiadam: tak 
być powinno, ponieważ prawdą jest, 
że tzw. contestowa społeczność wcze-
śniej żyła tematem Russian DX Contest, 
a później WPX SSB i dopiero po nich 
jest termin SP DX Contestu. Taka jest 
kolejność chronologiczna, a jeśli chodzi 
o wagę tych wydarzeń, to także jesteśmy 

na trzecim miejscu i musimy podawać 
informacje w takim momencie, aby nasz 
news nie został zadeptany przez infor-
macje i emocje ważniejsze nie tylko dla 
krótkofalowców spoza Polski, ale i dla 
naszych kolegów.

Co roku informacje o zawodach trafiają 
do wielu portali i czasopism oraz osób 
indywidualnych. Doskonała i praktycznie 
ciągle rosnąca liczba uczestników SP DX 
Contestu to wypadkowa aktywności stacji 
SP oraz niezłej organizacji. Piszę „niezłej”, 
bo być może niektórzy z Was zdają sobie 
sprawę z elementów, które można wyko-
nać lepiej.

Jak wykazuje analiza Tomka SP5UAF, 
w grupie zawodów Single-Country (jed-
nokrajowych) jesteśmy najlepszym „conte-
stem” pod względem liczby uczestników. 
Nie licząc zawodów ARRL DX, bo to inna 
bajka i klasa sama dla siebie.

W tym roku przez Komisję Zawodów 
wykonana została ogromna praca doty-
cząca ich rozliczania polegająca na opraco-
waniu mechanizmu „robota”, który będzie 
analizował otrzymane logi, wstępnie je we-
ryfikował i generował na tej podstawie od-
powiedź do uczestnika oraz aktualizował 
stronę z listą otrzymanych logów. To oczy-
wiście ciężka praca Marka SP7DQR. Komi-
sja ma także pomysł na to, aby publikować 
pliki z wynikami i wreszcie aby umożliwić 
generowanie dyplomów PDF ze strony 
wyników.

Na tym etapie dziękujemy komisji 
zawodów, a w szczególności Tomkowi 
SP5UAF i Markowi SP7DQR za już wykona-
ną bardzo ciężką i odpowiedzialną pracę.

Do usłyszenia w zawodach.
na podstawie tekstu Tomka SP5UAF  

Piotr SP2JMR
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Vy 73! Remi SQ7AN
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Gorzowskie Spotkania 
Krótkofalowców

Szanowni Państwo, zapraszamy 
do udziału w trzeciej edycji Gorzowskich 
Spotkań Krótkofalowców. Spotkania są 
otwartą, jednodniową formą pikniku 
dla sympatyków radia, krótkofalowców 
i wszystkich zainteresowanych technikami 
łączności radiowej. W tym roku pragniemy 
dodatkowo wzbogacić spotkania o ele-
menty wystawienniczo-targowe. Zależy 
nam na wspólnym zaprezentowaniu osią-
gnięć amatorów i profesjonalistów. Na-
szym celem jest podnoszenie społecznej 
wiedzy politechnicznej w dziedzinie łącz-
ności i elektroniki związanej z łącznością. 
Pragniemy propagować radioamatorstwo 
jako pożyteczne i potrzebne społecznie 
hobby, dające wymierny efekt w czasie 
klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.

Podobnie jak w roku ubiegłym, zapra-
szamy w gościnne progi Centrum Spor-
towo-Rehabilitacyjnego „Słowianka”. 
Na terenie zadaszonego wielofunkcyjnego 
boiska-lodowiska przy ulicy Słowiańskiej 
14, zamierzamy wydzielić miejsca dla wy-
stawców oraz ustawić giełdowe stoliki. 
Istnieje także możliwość doprowadzenia 
zasilania sieciowego. Postaramy się zapew-
nić odpowiednią ilość miejsca dla każdego 
wystawcy. Będzie miejsce do prowadzenia 
prelekcji oraz dyskusji. 

Nowością w tym roku będzie możliwość 
zorganizowania własnych stoisk wystawo-
wych, dających szanse zaprezentowania 
klubów, firm, instytucji czy nawet regio-
nu lub miasta. Szczególnie zapraszamy 
wszystkie kluby pragnące zaprezentować 
swoje osiągnięcia i działalność. Pisząc „klu-
by”, mamy na myśli zarówno ogólnopolskie 
stowarzyszenia miłośników różnej działal-
ności krótkofalarskiej, jak i niewielkie kluby 
działające w swoich środowiskach lokal-
nych. Udział w imprezie będzie bezpłatny 
zarówno dla wystawców, jak i odwiedza-
jących. Jednocześnie czynna będzie cała 
baza usług rekreacyjnych i gastronomicz-
nych „Słowianki”.

Spotkanie odbędzie się w Gorzowie 
Wielkopolskim, w drugą sobotę maja, czyli 
11 maja 2013 r., oficjalne rozpoczęcie o go-
dzinie 11:00. Organizatorem spotkań jest 
Klub Krótkofalowców „Klon” SP3YPR z Go-
rzowa Wlkp. działający jako klub Polskiego 
Związku Krótkofalowców zarejestrowany 
w strukturach Zachodniopomorskiego 
Oddziału Terenowego. Współorganizatora-
mi są: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne 
„Słowianka”, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gorzowie Wlkp., Telewizja Polska SA Od-
dział w Gorzowie Wlkp. Współpracę organi-
zacyjną przyjął także brandenburski okręg 
niemieckiego stowarzyszenia krótkofalow-
ców DARC (Distrikt Brandenburg Deut-
scher Amateur-Radio-Club e. V.). Patronat 

honorowy nad imprezą objął Prezydent 
Miasta Gorzowa Wlkp. Bieżące informacje 
organizacyjne będą umieszczane na stro-
nie www.gsk3.sp3ypr.pl

Zapraszamy do współpracy. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie propozycje i pomysły.

Zbigniew Czaja SP3NYF
Rafał Stępień SP3HTF

Michael Hahn DL7UGN

Światowy Dzień 
Krótkofalowca 2013

Każdego roku Rada Administracyjna 
IARU wybiera motto Światowego Dnia 
Krótkofalowca (ang. World Amateur Radio 
Day/WARD) na rok następny. WARD od-
bywa się corocznie 18 kwietnia. W posie-
dzeniu w listopadzie 2012 r. Rada Admini-
stracyjna przyjęła następującą propozycję 
motta: „Krótkofalarstwo: wejście w drugie 
stulecie łączności kryzysowej”, która została 
zatwierdzona w ramach nadchodzącego 
Światowego Dnia Krótkofalowca w dniu 18 
kwietnia 2013 roku.

Motto wybrane na rok 2013 stanowi 
doskonałą okazję dla środowisk zaangażo-
wanych w łączność kryzysową oraz w sy-
tuacjach nadzwyczajnych, aby w ramach 
WARD 2013 podkreślić rolę, jaką krótkofa-
larstwo odgrywa dla łączności kryzysowej 
oraz w ramach niesienia pomocy w czasie 
klęsk i katastrof. Stowarzyszenia człon-
kowskie IARU mogą i powinny organizo-
wać pokazy krótkofalarskie w miejscach 
publicznych, takich jak parki czy centra 
handlowe. 

Przygotowane materiały informacyjne 
mogłyby wyjaśniać, jakie korzyści może 
przynieść krótkofalarstwo w sytuacjach 
nadzwyczajnych lub w czasie klęsk. Krót-
kofalarski pokaz w miejscach publicznych 
zazwyczaj wywołuje różne pytania o ruch 
amatorski ze strony publiczności, a sta-
nowi to znakomitą okazję do pozyskania 
nowych operatorów-krótkofalowców. Jeśli 
planujecie taki pokaz, nie zapomnijcie 
o włączeniu w niego paru młodych osób 
z waszego stowarzyszenia, aby młodsi 
obserwatorzy takiej prezentacji mogli zo-
baczyć, że krótkofalarstwo może sprawiać 
przyjemność ludziom w każdym wieku.

W 2013 roku 18 kwietnia przypada 
w dzień powszedni. Jednak nie wyklucza 
to działań ukierunkowanych na szeroką 
publiczność, odbywających się w sobotę 
i niedzielę przed lub po 18 kwietnia. Cho-
dzi o to, aby nadać krótkofalarstwu takiego 
rozgłosu i zapewnić mu taką reklamę, jak 
to tylko możliwe.

Grupy zajmujące się łącznością kry-
zysową mogą również w ramach WARD 
połączyć publiczny pokaz z ćwiczeniami 
łączności w sytuacjach nadzwyczajnych 
(ang. simulated emergency test/SET).

WARD stwarza również dla krótkofa-
lowców okazję do zaprezentowania tego 
hobby takim środowiskom, jak organizacje 
obywatelskie, grupy charytatywne, itp. I tak 
na przykład Rotary Clubs oraz Lions Clubs 
(dwie wiodące światowe organizacje pro-
społeczne – przyp. tłum.) to dwie z wielu 
organizacji na całym świecie, które odby-
wają cotygodniowe spotkania i zawsze po-
szukują ciekawych oraz pouczających pro-
gramów do przedstawienia swoim człon-
kom. Jest bardzo mało doświadczonych 
krótkofalowców, którzy są w stanie w ciągu 
15 lub 20 minut omówić pozytywne aspek-
ty krótkofalarstwa. Wystąpienie nie może 
być zbyt techniczne! Należy podkreślić, że 
krótkofalarstwo to źródło przyjemności 
oraz możliwość pomocy w czasie różnego 
rodzaju klęsk. Łącznie prezentacja powinna 
trwać około 20 minut, aby był również czas 
na zadawanie pytań.

Oczywiście fakt, że Światowy Dzień 
Krótkofalowca to tylko jeden dzień w roku, 
nie powinien stanowić przeszkody dla 
stowarzyszeń członkowskich IARU przy 
promowaniu krótkofalarstwa przez cały 
rok. Niektóre stowarzyszenia członkowskie 
wyraziły zaniepokojenie spadkiem liczby 
nowych krótkofalowców w swoich krajach. 
Po głębszej analizie i dyskusji okazuje się, 
że istnieje wiele działań, w które stowa-
rzyszenia te mogłyby się zaangażować 
na rzecz intensyfikacji publicznego pro-
pagowania krótkofalarstwa, jednak wiele 
z nich nie korzysta z takich możliwości. 
WARD stanowi okazję, aby „wyjść na świat” 
i podjąć starania mające na celu pokazanie 
szerokiej publiczności, czym właściwie jest 
krótkofalarstwo.

Jeśli wasze stowarzyszenie członkow-
skie jest zaangażowane w regularne pro-
mowanie krótkofalarstwa i przyniosło 
to sukces, proszę o informację. Będę na-
głaśniać taką działalność na łamach tego 
biuletynu, tak aby inne stowarzyszenia mo-
gły wykorzystywać doświadczenia z tychże 
działań – przyciągających do krótkofa-
larstwa osoby z jak najszerszych kręgów 
zewnętrznych.

Źródło: IARU E-Letter, March 2013 (www.iaru.
org)

Autor: Rod Stafford W6ROD – Sekretarz Rady 
Administracyjnej IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski SP7TEV – 
Oficer Łącznikowy IARU – PZK

Informacje ZG PZK
Po posiedzeniu prezydium ZG PZK 

z dnia 20 lutego 2013 – najważniejsze 
uchwały i uzgodnienia:

1. Ustalono termin i miejsce obrad po-
siedzenia ZG PZK. Termin to 11.05.2013, 
miejsce CPK Warszawa Praga Południe. 
Przewidujemy równoległe szkolenie skarb-
ników Oddziałów Terenowych PZK. Propo-
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nowany prządek obrad zostanie uchwalo-
ny na najbliższym posiedzeniu prezydium 
w kwietniu 2013.
2. Odznaczenia i wyróżnienia:
– Prezydium po zapoznaniu się z wnio-

skami postanawia ogłosić o zamiarze 
nadania Złotej Odznaki Honorowej kol. 
Andrzejowi Korczinowi SP4KA, Jerzemu 
Kucharskiemu SP5BLD, Zygmuntowi Se-
lidze SP5AYY.

– Prezydium postanowiło odznaczyć Me-
dalem im. Braci Odyńców nr 8 Janusza 
Piechocińskiego – Prezesa PSL, Wicepre-
miera Rządu RP.

– Prezydium postanawiło odznaczyć Me-
dalem im. Braci Odyńców nr 9 Grzegorza 
Czeleja – Senatora RP.

– Prezydium postanawia odznaczyć Me-
dalem im. Braci Odyńców nr 10 Krzysz-
tofa Salaczyńskiego – Dyrektora Zespołu 
Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyj-
nych w Olsztynie.

– Prezydium postanawia odznaczyć Me-
dalem im. Braci Odyńców nr 11 Janusza 
Dzisko – Dyrektora WSSE w Olsztynie.

– Prezydium ZG PZK na wniosek Zarządu 
Oddziału Olsztyńskiego PZK postanawia 
uhonorować specjalnymi grawertonami 
za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa 
kol. Piotra Stanika SQ4INC oraz Krzystofa 
Sękowskiego SQ4LWO.

– Ponadto za wyjątkową życzliwość 
i współpracę przy instalowaniu i utrzy-
maniu urządzeń bezobsługowych PZK 
na obiektach „EmiTela” prezydium po-
stanowiło uhonorować specjalnymi gra-
wertownami Rafała Czerwińskiego oraz 
Leszka Polasika z Emitel Sp. z o.o.

3. Inne sprawy wniesione przez człon-
ków prezydium:
a) Sprzęt z MSW. Prezydium postanowiło 

wystąpić do wszystkich OT z zapytaniem 
o sprzęt z zestawienia opublikowanego 
przez Zbigniewa SP9UNQ. Po otrzyma-
niu informacji o przedmiotach nie ujaw-
nionych przez OT przystąpimy do ujaw-
nienia osób faktycznie odbierających 
sprzęt i nim dysponujących.

b) Inwentaryzacja. Prezes PZK wyda za-
rządzenie o przeprowadzeniu inwenta-
ryzacji w sekretariacie ZG PZK oraz OT 
PZK na dzień 31 marca. Dotyczy to także 
OT, które nie dostarczyły spisu z natury 
na 31.12.2012.

c) Prezydium rozważało możliwość uru-
chomienia forum PZK.

d) Prezydium powołuje na funkcję Award 
Managera PZK kol. Joannę Karwowską 
SQ2LIC.

e) Prezydium powołuje na funkcję Zastęp-
cy Redaktora Naczelnego „Krótkofalow-
ca Polskiego” kol. Remigiusza Neumanna 
SQ7AN (ex.SQ1AN)

f) Hamfest Friedrichshafen 2013. Prezydium 
ogłasza konkurs na projekt wystroju sto-
iska PZK. Kwota przeznaczona na realiza-

cję tego celu to 1700 zł. Ustalono, że ekipa 
PZK będzie składała się z 4 osób.

g) W związku z występującymi opóźnienia-
mi dotyczącymi organizacji przez Klub 
Radiolokacji Sportowej 19 Mistrzostw 
R1 IARU ARDF w Kudowie-Zdroju. Pre-
zydium ZG PZK zobowiązuje Zastępcę 
Prezesa PZK ds. Sportowych do nadzo-
rowania prac przygotowawczych oraz 
udzielania miesięcznych informacji doty-
czących etapu przygotowań do ww. mi-
strzostw.

h) Prezydium ZG PZK zobowiązuje Zastęp-
cę Prezesa PZK ds. Sportowych do opra-
cowania regulaminu współzawodnictwa 
i kwalifikacji zawodników w poszczegól-
nych kategoriach do Reprezentacji Pol-
ski – Polskiego Związku Krótkofalowców 
w zawodach IARU HST i ARDF.

info – Piotr SP2JMR

Historia SP DX 
Contestu, część I

Historia zawodów międzynarodowych 
organizowanych przez PZK

Od roku 1963 Polski Związek Krótko-
falowców organizuje corocznie zawody 
SPDX Contest. Jakie były początki zawo-
dów międzynarodowych organizowanych 
przez krótkofalowców polskich?
Lata 30. XX wieku

Początki współzawodnictwa kontesto-
wego w Polskim Związku Krótkofalow-
ców sięgają roku 1930. W dniu 1.03.1930 
roku zorganizowano pierwsze zawody 
PZK – Maksimum QSO Dnia. Polegały one 
na nawiązaniu maksimum łączności mię-
dzy stacjami polskimi między godziną 9.00 
a 13.00. Kolejne zawody zorganizowano 
jeszcze tego samego roku.

W dniu 14.12.1930 roku odbyły się I Pol-
skie Zawody Krótkofalowe Drużyn. Ich ini-
cjatorem był inż. Włodzimierz Kisielnicki 
SP3BI – członek Lwowskiego Klubu Krótko-
falowców. Stworzono 10 drużyn czterooso-
bowych. W zawodach uczestniczyli przed-
stawiciele wszystkich ówczesnych klubów 
regionalnych z wyjątkiem Krakowskiego 
Klubu Krótkofalowców, który był w trak-
cie reorganizacji. W zawodach uczestnicy 
przekazywali telegramy od stacji do stacji 
– forma sztafety. Przez następne lata od-
było się jeszcze wiele imprez sportowych 
o charakterze krajowym.

Pierwsze międzynarodowe zawody or-
ganizowane z inicjatywy Polskiego Związ-
ku Krótkofalowców odbyły się w dniach 
17–30.12.1933 roku. Pierwsza zapowiedź 
zawodów ukazała się w numerze 10/1933 
„Krótkofalowca Polskiego”, zaś oficjalny ko-
munikat o I Międzynarodowych Zawodach 
PZK oraz regulamin tych zawodów ukazał 
się w numerze 11/1933 „Krótkofalowca 
Polskiego”.

ZG PZK powierzył organizację zawodów 
Lwowskiemu Klubowi Krótkofalowców. 
W ramach promocji zawodów organiza-
torzy przygotowali komunikaty w języku 
angielskim i rozesłali je przez Polskie Biuro 
QSL do ponad 6000 krótkofalowców oraz 
doprowadzili do ogłoszenia komunikatu 
o zawodach przez 300 stacji nadawczych 
w USA. Ponadto zaproszenia do zawodów 
wysłane zostały do wszystkich organizacji 
krótkofalarskich na świecie oraz do redakcji 
zagranicznych czasopism krótkofalarskich.

Po tak szeroko zakrojonej kampanii 
informacyjnej nie dziwi, że w zawodach 
uczestniczyło ponad 1000 zawodników z 45 
krajów i wszystkich kontynentów. Regula-
min I Międzynarodowych Zawodów PZK 
zawierał paragraf, który uzależniał zaliczenie 
łączności tylko w przypadku otrzymania 
karty QSL od korespondenta. Karty od za-
granicznych uczestników zawodów musiały 
wpłynąć do Polskiego Biura QSL we Lwowie 
w terminie do 30 kwietnia 1934. W czasie 
trwania zawodów zabroniona była jakakol-
wiek praca polskich stacji z wyjątkiem tych 
uczestniczących w zawodach.

Dla zwiększenia atrakcyjności tych pierw-
szych polskich zawodów zebrano wiele na-
gród. Były to podzespoły radiowe jak gło-
śniki, lampy nadawcze dużej mocy w tym 
lampa 100-watowa o wartości 500 złotych. 
Najcenniejszą nagrodą był jednak kryształo-
wy puchar przechodni ufundowany przez 
Państwowe Zakłady Tele- i Radiotechniczne. 
Zgodnie z regulaminem fundatora puchar 
przechodził na własność tego klubu, który 
zdobył go na własność trzy razy z rzędu.

Wyniki zawodów opublikowane zostały 
w KP 6–7/1934 oraz 8/1934. Opracowanie 
wyników zajęło komisji cztery miesiące. Ofi-
cjalnemu ogłoszeniu wyników I Międzyna-
rodowych Zawodów PZK nadano nadzwy-
czajną rangę. Uroczyste ogłoszenie wyników 
nastąpiło 31.10.1934 roku we Lwowie, a uro-
czystość transmitowana była przez Polskie 
Radio w programie ogólnopolskim. Wśród 
gości wymienić należy dyrektora PR Lwów 
Witołda Koreckiego, równocześnie prezesa 
LKK, prezesa PZK płka Zdzisława Karaffę-
-Krauterkrafta, dr. Tadeusza Malarskiego z Po-
litechniki Lwowskiej, honorowego członka 
LKK oraz przedstawicieli firm Tungsram, Phi-
lips, Natawis, Telefunken, Marconi – funda-
torów nagród. W trakcie tej uroczystości 
wręczono też nagrody za zawody Maksimum 
QSL Propagandowych, II Wiosenne Zawody 
ŁKRN i Maksimum QSO Dnia. Uroczystość 
zakończono bankietem w restauracji Jana 
Kotowicza SP1IT przy ul. Rynek 26.

W zawodach uczestniczyli krótkofa-
lowcy z Lwowskiego Klubu Krótkofalow-
ców, Krakowskiego Klubu Krótkofalowców, 
Łódzkiego Klubu Radionadawców, Wileń-
skiego Klubu Krótkofalowców, Polskiego 
Klubu Radionadawców, Poznańskiego 
Klubu Krótkofalowców, łącznie 43 stacje.
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SP2DJG s.k. 
W dniu 13 lutego odszedł od nas 

w wieku 89 lat Jan Drzewiecki SP2DJG. 
Niegdyś aktywny krótkofalowiec i dzia-
łacz harcerski i krótkofalarski, wycho-
wawca wielu pokoleń harcerzy łącz-
nościowców i krótkofalowców, były 
długoletni wiceprezes Bydgoskiego OT 
PZK. Ś.P. Jan jest ojcem jednego z naj-
bardziej znanych polskich krótkofalow-
ców Kazika SP2FAX. Uroczystości po-
grzebowe odbyły się w dniu 16.02.13. 
Cześć Jego pamięci. 

Piotr SP2JMR

SP3OCV s.k. 
W dniu 16 lutego 2013 r. zmarł po 

długiej chorobie nasz Kolega krótkofa-
lowiec Joachim Dodot SP3OCV z No-
wego Tomyśla. Cześć Jego pamięci.

Antoni SQ3XBC

SP2CPI s.k. 
W dniu 22.02.13 odeszła od nas 

ś.p. Teresa Wojniusz SP2CPI, XYL Jurka 
SP2PI, niegdyś bardzo aktywnego krót-
kofalowca i wiceprezesa PZK w latach 
2000–2004. Jurkowi SP2PI składamy 
serdeczne wyrazy współczucia. Cześć 
Jej pamięci.

Piotr SP2JMR

Pierwsze zawody wygrał Jan Ziembic-
ki SP1AR ze Lwowa przed Franciszkiem 
Kłósko SP1DN z Trzebini i Marcelim Sła-
wińskim SP1ED ze Lwowa. W kategorii 
klubów zwyciężył LKK, zdobywając puchar 
Przechodni PZTiR i wyprzedzając zdecy-
dowanie Krakowski Klub Krótkofalow-
ców i Łódzki Klub Radionadawców. Wśród 
uczestników zagranicznych zwyciężyli  
SU1EC przed EI5F i SU1CH.

W roku 1934 ZG PZK ponownie po-
wierzył LKK zorganizowanie II Między-
narodowych Zawodów PZK. Odbyły się 
one w dniach 2–16.12.1934 roku. LKK ro-
zesłał ponad 8000 ulotek reklamowych 
do amatorów z całego świata i podobnie 
jak w roku poprzednim informując redak-
cje czasopism krótkofalarskich i organiza-
cje krótkofalarskie. W tej edycji zawodów 
uczestniczyło już 71 stacji polskich w tym 
najwięcej, bo 26 z LKK. Zawodnicy polscy 
nawiązali łącznie 5930 łączności.

Zawody ponownie wygrał Jan Ziembic-
ki SP1AR przed Franciszkiem Kłósko SP1DN 
z Trzebini. W kategorii klubów zwycięstwo 
przypadło ponownie Lwowskiemu Klu-
bowi Krótkofalowców przed Krakowskim 
Klubem Krótkofalowców.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród za II MZ PZK odbyło się 
22.02.1936 roku w lokalu Lwowskiego 
Klubu Krótkofalowców przy ulicy Zybli-
kiewicza. Również i w tej edycji zawodów 
organizatorzy zapewnili atrakcyjne nagro-
dy, w tym odbiornik radiowy ufundowany 
przez PZTiR oraz wiele cennych podzespo-
łów radiowych.

Doskonała organizacja dwóch pierw-
szych edycji Międzynarodowych Zawodów 
PZK sprawiła, że w roku 1935 LKK trzeci raz 
z rzędu otrzymał zadanie zorganizowania 
kolejnej edycji tych zawodów. III Międzyna-
rodowe Zawody PZK odbyły się w dniach 
od 8 do 22 grudnia 1935 roku.

W regulaminie zawodów wprowadzo-
no zapis określający zasady nagradzania 
zawodników zagranicznych. Zgodnie z za-
pisem paragrafu 7 dyplomy otrzymywali 
zwycięzcy krajowi oraz trzej zawodnicy, 
którzy uzyskali największą liczbę punktów 
wśród zawodników zagranicznych. Nagro-
dami były dyplomy i roczna prenumerata 
„Krótkofalowca Polskiego”.

W zawodach uczestniczyło 69 stacji 
krajowych, z czego sklasyfikowano 65. 
Przeprowadziły one 6296 łączności.

Zawody wygrał SP1DE przed SP1FI 
i SP1DC. W klasyfikacji klubowej zwyciężył 
po raz trzeci Lwowski Klub Krótkofalowców, 
zdobywając w ten sposób na własność 
kryształowy puchar ufundowany przez 
PZTiR. Drugie miejsce ponownie przypadło 
Krakowskiemu Klubowi Krótkofalowców. 
W zawodach uczestniczyło 639 stacji za-
granicznych, z czego 495 z Europy. Zawody 
wygrał SU1SG przed CT1AH i J5CC.

W roku 1936 nie udało się zorganizo-
wać zawodów. Kolejne IV Zawody Mię-
dzynarodowe PZK odbyły się w roku 1937. 
Ponownie organizacja zawodów powie-
rzona została LKK. Zmieniony został termin 
zawodów. Zawody odbyły się w dniach 
16–30 maja 1937 roku.

W roku 1937 w związku z trzykrotnym 
zwycięstwem w Międzynarodowych Za-
wodach PZK i zdobyciem na własność 
pucharu ufundowanego przez Państwowe 
Zakłady Tele- i Radiotechniczne, Lwowski 
Klub Krótkofalowców ufundował srebrny 
puchar jako nową nagrodę przechodnią 
w MZ PZK. Ten nowy puchar został zdo-
byty przez Wileński Klub Krótkofalowców. 
Wstępne wyniki IV MZ PZK przedstawione 
zostały w KP 8/1937, str. 178–179. Wyniki 
ostateczne zamieszczono w KP 1/1938, 
str. 7–10. Dzienniki zawodów nadesłało 
70 stacji polskich. Łącznie nawiązały one 
6672 łączności w tym około 1000 z USA. Z 
sześcioma kontynentami pracowało 9 sta-
cji, zaś 12 stacji przeprowadziło łączności 
z 5 kontynentami. Jedenastu zawodników 
przeprowadziło łączności z 30 krajami.

Wyniki zawodów były lepsze niż w po-
przednich latach. Wpłynęło na to przenie-
sienie zawodów na maj. Otwarcie pasma 
10 m dodatkowo poprawiło osiągnięcia 
stacji polskich. Lepsze rezultaty uzyska-
ły stacje, które znały zasady propagacji 
(pory do pracy na różnych pasmach, 
martwe strefy) oraz posiadały dobrze 
zautomatyzowany sprzęt wielopasmowy  
i dobre anteny...

Koniec części pierwszej. Ciąg dalszy za 
miesiąc.

Opracowali: 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC, 

Tomasz Niewodniczański SP6T

P.S. Zwracamy się z gorącym apelem 
o nadsyłanie wszelkich materiałów, które 
mogą wzbogacić naszą wiedzę o tych zawo-
dach. Informacje (dokumenty, zdjęcia, wspo-
mnienia) proszę przesyłać na adres: sp5ccc@
gmail.com lub pocztowy: Tomasz Ciepielow-
ski, ul. Marszałkowska 26, 05-200 Wołomin.

Krótkofalowiec  
i wolontariusze w TVP

W dniu 6 marca br. w PR2 TVP w blo-
ku tematycznym „Pytanie na śniadanie” 
odbyło się spotkanie z młodymi wolonta-
riuszami „Cyfrowych brygad”, którzy nio-
są bezinteresowną pomoc we wdraża-
niu cyfrowej telewizji naziemnej przede 
wszystkim wśród osób starszych, trudniej 
radzących sobie z nowinkami techniczny-
mi. Stronę rządową reprezentował Michał 
Boni, minister administracji i cyfryzacji oraz 
Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunika-
cji Elektronicznej. Ze strony Telewizji Pol-

skiej występował Juliusz Braun, Prezes TVP. 
Głównymi bohaterami spotkania byli za-
proszeni uczniowie – wolontariusze m.in. 
z Białegostoku, Poznania, Gdańska i Turku. 

Tak się złożyło, że opiekunem grupy 
z Turku był Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, 
zastępca prezesa PZK ds. młodzieży i szko-
lenia. Z uzyskanej informacji wiemy, że 
Jurek znalazł chwilę na rozmowę o krót-
kofalarstwie i jego roli w politechnizacji 
społeczeństwa.

Tak powstają pomosty pomiędzy krót-
kofalowcami, władzą, a społeczeństwem.

Piotr SP2JMR 

OD LEwEj : wOLOnTARIUSZ Z ZST TUREK, DyREKTOR ZST TUREK, MInI-
STER BOnI, SP3SLU, PAnI PREZES UKE, wOLOnTARIUSZ Z ZST TUREK


