
Kondolencje 
Sz. P. Donald Tusk Premier Rządu RP.
Szanowny Panie Premierze!
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców na Pana ręce składam 
głębokie wyrazy szacunku oraz kondolencje z powodu tragedii, która spotkała nasz naród. 
Polska już nigdy nie będzie taka sama.
W tych trudnych chwilach proszę być pewnym, że krótkofalowcy polscy swoimi sercami są 
przy Panu. Z wyrazami szacunku!

Piotr Skrzypczak SP2JMR
Prezes PZK wpis w Pałacu Prezydenckim 
W imieniu Krótkofa lowców Polskich i  Zarządu Głównego  
Polskiego Związku Krótkofalowców wyrazu współczucia po tragedii  
pod Smoleńskiem składa 

Członek ZG PZK PREZES PRASKIEGO OT PZK SQ5NAE
KONDOLENCJE RÓWNIEŻ PRZESŁANO DO KOMENDY GARNIZONU WARSZAWA  

I BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Od Prezydenta IARU 
I would like to pass my deepest condolences to Polish radio amateurs as well as all Polish 
people, of the passing of your president and those people on board the plane.

73 Seli TF3AO 
Z stacji ISS 
Chcieliśmy złożyć kondolencje waszym rodakom. Łączymy się w smutku z całą Polską, 
ze wszystkimi Polakami i ich przyjaciółmi. Będziemy oglądać was ze stacji kosmicznej  
w imieniu całej załogi ISS. 

Soichi Noguchi. 
Od redakcji Krótkofalowca Polskiego 
Wyrazy współczucia Rodzinom ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem składa 

Redakcja Krótkofalowca Polskiego 

Z Ukrainy 
Drodzy koledzy!
Proszę przyjąć moje współczucie z powodu strasznej tragedii, która spadła na Polskę.
Cześć ich pamięci!

Lewko Kisilevski UR5WHQ 
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Od listopada 2007 zmiany częstotliwości 
nadawania: niedziela godz. 10:30 na QRG 
3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM

Program TV o krótkofalowcach 
„Krótkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl

Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju własnego 
i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

Od Redakcji 
W ciężkiej chwili dla Polaków przyszło mi składać ten majowy numer. Historia jakby zatoczyła 

krąg, który trudno chyba nam zrozumieć. Wśród osób które zginęły w katastrofie pod Smoleń-
skiem był wielki Przyjaciel krótkofalowców – gen. bryg. Kazimierz Gilarski – Dowódca Garnizonu 
Warszawa To na terenie podległego Mu Ośrodka DGW na Wale Miedzeszyńskim od kilku lat pro-
wadzi swoją działalność Praski OT PZK. Tu mając wspaniałe jak na Warszawę warunki odbywają 
się spotkania integracyjne organizowane przez DGW w których aktywnie uczestniczą członkowie 
Praskiego OT. Tu odbywały się posiedzenia GKR PZK, czy tak jak to miało miejsce w październi-
ku ubiegłego roku szkolenie dotyczące naszych spraw antenowych. 18 kwietnia, który jest Świato-
wym Dniem Krótkofalowca jest obchodzony od kilku lat razem z dowództwem DGW, kadrą i jej 
rodzinami na wspólnej imprezie w Helenowie pod Warszawą, bo jest to także Święto Garnizonu 
Warszawy, którego historia sięga 17/19 kwietnia 1794 roku. Żegnaj Generale.

Ponadto w numerze: kondolencje, 80 – siąte urodziny druha Jerzego Szkludlarza SP3DJS, spra-
wozdania z kolejnych Walnych Zebrań w OT PZK, zaproszenie na ŁOŚ 2010.

Wiesław HF80ABG (SQ5ABG)
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Od lewej Jan SP9GDI,  
Lech Kaczyński, Antoni SP7LA, 
Zygmunt SP5AYY, Wiesław 
SQ5ABG i Tadeusz SP9QMT

Moje spotkania z Lechem Kaczyńskim 

Z Lechem Kaczyńskim 
miałem okazję spotkać się 
trzykrotnie. Wszystkie odbyły 
się w czasie kiedy był jesz-
cze Prezydentem Warszawy 
i dotyczyły spraw związanych 
z budowa Muzeum Powstania 
Warszawskiego a co za tym 
idzie z budową repliki radio-
stacji powstańczej Błyskawi-
ca. Przecież powiedzmy sobie 
otwarcie - bez tego Muzeum 
nie byłoby repliki. Pierwsze 
spotkanie to oficjalne zapro-
szenie Lecha Kaczyńskiego 
do Komitetu Honorowe-
go budowy repliki. Drugie 
to kolejna konferencja w  

Muzeum jeszcze w trakcie prac  
budowlanych i wyposaże-
niowych. Tu rozmawialiśmy 
o postępach w budowie repli-
ki, którymi był bardzo zainte-
resowany. Trzecie to oficjalne 
przekazanie repliki na ręce 
Prezydenta Warszawy a tym 
samym do Muzeum Powsta-
nie Warszawskiego w dniu 16 
lipcu 2004 roku. Tak to opisu-
ję w swojej książce „Cień Bły-
skawicy: „Natomiast w dniu 
16 lipca 2004 roku odbyło się 
oficjalne zaprezentowanie re-
pliki radiostacji „Błyskawica” 
mediom oraz przekazanie jej 
do zbiorów Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. Przygoto-
wany został program prezen-
tacji oraz tekst do odczytania 
przez Prezydenta Warszawy 
Lecha Kaczyńskiego. Głów-
nym gościem był oczywiście  
Antoni Zębik SP7LA. Nie 
zabrakło też głównych ani-
matorów budowy repliki 
oraz licznej rzeszy kolegów 
krótkofalowców z prezesem 
ZG PZK Piotrem SP2JMR  

15 marca 2010 roku nasz 
wieloletni Prezes dh hm. Je-
rzy SZKUDLARZ obchodził 
swoje kolejne, tym razem 
okrągłe czyli 80-siąte urodzi-
ny. W siedzibie Harcerskiego 

na czele,  przedstawicieli 
Urzędu Miasta, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, pra-
sy, radia i telewizji. Replika 
ustawiona była w sali na pię-
trze UM na placu Bankowym. 
Odbiornik czyli radiostacja 
KF na stole przed urzędem. 
Chodziło praktycznie o tzw. 
techniczne zaprezentowanie 
repliki mediom oraz oficjalne 
podpisanie dokumentu prze-
kazania repliki do muzeum. 
Punktualnie o godzinie 12 
w głośnika stacji KF ustawio-
nej przed urzędem popłynął 
tekst czytany przez Prezyden-
ta Miasta – Lecha Kaczyń-
skiego: – „Halo! Tu Błyska-
wica, stacja nadawcza Armii 
Krajowej w Warszawie na fali 
32,8 i 52,1 metra. Duch War-
szawy jest wspaniały. Wspa-
niałe są kobiety Warszawy. Są 
wszędzie: na linii razem z żoł-
nierzami lub jako sanitariusz-
ki albo też łączniczki......” 

Pozdrawiamy wszystkich 
wolność miłujących ludzi 
świata, żołnierzy polskich 
walczących we Włoszech i we 
Francji, polskich lotników 

i marynarzy. Po tekście nada-
no „Warszawiankę” oraz trzy 
minutowe fragmenty nasłu-
chów radiostacji nadającej 
w okresie powstania zakoń-
czone również „Warszawian-
ką”. Po tej części wszyscy 
udali się do sali w urzędzie, 
gdzie po krótkich przemówie-
niach, zaprezentowano radio-
stację zaproszonym gościom 
i mediom. Dokonano oficjal-
nego podpisania dokumen-
tu przekazującego replikę do 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Oczywiście najbar-
dziej obleganym przez media 
był główny bohater Antoni. 

Pytaniom i rozmowom nie 
było końca. Muszę przyznać, 
że poczuliśmy wtedy ogrom-
ną radość, że się udało.”Po 
raz czwarty planowałem spo-
tkanie przy okazji przekaza-
nia książki „Cień Błyskawicy 
z moją z dedykacją Lecho-
wi Kaczyńskiemu jako już 
Prezydentowi RP....niestety 
nie zdążyłem. Mogę ją już 
jedynie przekazać najbliższej  
Rodzinie.

Wiesław SQ5ABG 

Jubileusz druha Jerzego Szkudlarza SP3DJS
Klubu Łączności SP3ZAC 
spotkali się członkowie i  
sympatycy oraz zaproszeni go-
ście, aby złożyć Jubilatowi ży-
czenia. Z zaproszonych gości 
przybyli – hm Zbigniew Rapp 
ze Śremu, Prezes Oddziału 
Poznańskiego PZK Kazimierz 
Osiak SP3FLQ, z-ca prezesa 
OP PZK Julian Jarzombek 
SP3PL. Składając życzenia 
podkreślono wieloletnie za-
angażowanie dh Jurka w ży-
cie naszego osiedla Dębiec 
oraz miasta Poznania, wyra-
żono szczególny podziw za 
olbrzymie oddanie się pracy  
z młodzieżą. Trzeba w tym 
m i e j s c u  p r z y p o m n i e ć , 
że dh Jerzy jest nie tylko  

założycielem Harcerskiego 
Klubu Łączności SP3ZAC, 
który wkracza w 43 rok swego 
istnienia, ale od wielu lat pro-
wadzi również z młodzieżą 
zajęcia szachowe.

Z rąk Prezesa OP PZK 
nasz Jubilat otrzymał prze-
piękny grawerton. Od człon-
ków i sympatyków Klubu dh 
Jerzy otrzymał radiotelefon 
– duobander wraz z życze-
niami – do usłyszenia na pa-
śmie i na naszej Klubowej 
częstotliwości. Życzenia Ju-
bilatowi złożył również nasz 
najmłodszy członek Krzy-
siu SP3 08 122. Życzeniom 
nie było końca, aby zadość 
stało się tradycji dh Jerzy  

zdmuchnął świece 80-tki na 
jubileuszowym torcie. W trak-
cie spotkania wspominano 
pierwsze kontakty uczestni-
ków spotkania z Harcerskim 
Klubem Łączności „WILDA” 
SP3ZAC. Na zakończenie ży-
czono Jubilatowi, aby kolejne 
lata upływały w zdrowiu i tak 
jak dotychczas tzn. z ludź-
mi i dla ludzi, z uśmiechem 
na ustach. Sto lat dh Jerzy 
od członków i sympatyków 
SP3ZAC - HKŁ „Wilda” 

Czuwaj Bogdan SP3DOG  

PS. Redakcja „Krótkofa-
lowca Polskiego przyłącza się 
do życzeń dla druha Jerzego.  
Sto lat.

Już po trzeci  kolejny odbyła 
się „Lekcja krótkofalarstwa”  
Zespole Szkół nr 2 w Żuromi-
nie. Tym razem uczestnikami 
lekcji było ponad 50 uczniów 
ze szkoły podstawowej a oka-
zją łączność z ISS w któ-
rej brała udział młodzież z  
Szkolnego Klubu Łączności 

Lekcja krótkofalarstwa w Żurominie
Radiowej przy ZSTiO nr 3 
im. E Abramowskiego w Ka-
towicach. Przygotowaniem 
lekcji zajął się Jacek Gowin 
nauczyciel robotyki i infor-
matyki oraz  młodzi krótko-
falowcy z nowo powstałego 
klubu SP5PMD. Pomimo że 
samo odsłuchanie łączności Jacek Gowin pokazuje trasę przelotu stacji ISS



3KRÓTKOFALOWIEC 
POLSKI 5/2010

ze stacją ISS trwała dość krót-
ko, bo około 10 minut  to 
stacja klubowa SP5PMD na-
wiązała jako pierwsza łącz-
ność ze stacją SN0ISS, którą 
przeprowadziłem osobiście 
a którą z zainteresowaniem 
wysłuchali wszyscy obecni. 
– Mam nadzieję, że z tej gru-
py na pewno wielu  uczniów 
zainteresuje krótkofalarstwo. 

Młodzi operatorzy stacji klubowej 
SP5PMD

To najlepszy narybek do 
klubu – mówi Jacek Gowin. 
Zwłaszcza, że zgłosiliśmy się 
do programu ARISS i kolejny 
raz uczestniczymy w nasłu-
chach łączności stacji klubo-
wych z Włoch , Belgi a obec-
nie z Polski – dodaje Jacek 
Gowin. Lekcję po raz drugi 
obserwował dyrektor Roman 
Lewandowski, który z zainte-

resowaniem śledzi działalność 
klubu SP5PMD. Chciałbym 
nadmienić, że członkowie 
klubu SP5PMD będą w dniu 
21 kwietnia obsługiwać kon-
ferencję z okazji 85 rocznicy 
powstania Polskiego Radia 
i z siedziby PR w Warszawie 
pracować pod znakiem oko-
licznościowym HF85PR.  

Wiesław HF80ABG 

Dzięki staraniom kierow-
nictwa Dolnośląskiej Amator-
skiej Sieci Ratunkowej w dniu 
16 marca 2010 r. w Dolno-
śląskim Urzędzie Wojewódz-
kim we Wrocławiu zostało 
podpisane długo oczekiwane 
porozumienie w sprawie za-
sad współdziałania i wyko-
rzystania amatorskiej łączno-
ści radiowej na rzecz ochro-
ny ludności województwa  
dolnośląskiego.

W spotkaniu udział wzięło 
9 osób: Pan Józef Rzemień 
-Dyrektor Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, Pan Leszek Go-
łębiewski SQ6F -Specjalista 
ds. logistyki WCZK, Stani-
sław Kokorski SP6BCC -Pre-
zes DOT-01 PZK, Stanisław 
Hreczuch SP6IXU -Sekretarz 
DOT-01 PZK, Kierownic-

Podpisanie Porozumienia z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Pan Józef Rzemień i Stanisław 
Kokorski SP6BCC, 
fot.: Piotr SQ6VY

Od lewej: Robert 3Z6AET, Rafał 
SQ6IYR oraz Jacek SP6VXU, 
fot.: Piotr SQ6VY

two DASR w składzie: Ro-
bert Czapski 3Z6AET, Jacek 
Dziuban SP6VXU, Rafał Wo-
lanowski SQ6IYR oraz Piotr 
Walas SQ6VY. Całe wydarze-
nie swoją kamerą rejestrował 
Henryk Pacha SP6ARR.

Najważniejsze założenia 
porozumienia to: W ramach 
wzajemnej współpracy DASR 
PZK zobowiązuje się do:

Działań wspomagających 
i uzupełniających organizację 
łączności radiowej na potrze-
by informowania, powszech-
nego alarmowania i ostrze-
gania ludności oraz organi-
zowania likwidacji skutków 
zagrożeń w przypadkach:

– klęsk żywiołowych 
– katastrof
– zagrożeń cywilizacyjnych
– zagrożenia bezpieczeń-

stwa państwa w zakresie po-
siadanych możliwości tj. po-
siadanego sprzętu radiowego 

wraz z operatorami krótkofa-
lowcami;

-Współdziałania z gminny-
mi (miejskimi) Komórkami 
OC i Zarządzenia Kryzyso-
wego w zakresie organizacji 
łączności radiowej w gminach 
(miastach).

-Udziału w ćwiczeniach 
i szkoleniach z zakresu łącz-
ności organizowanych przez 
każdą ze stron Porozumienia.

– Organizowania szkoleń 
i ćwiczeń z zakresu łączności 
radiowej . 

–  P r z e k a z y w a n i a  d o 
WCZK informacji o zauwa-
żonych przez krótkofalowców 
zagrożeniach bądź innych 
otrzymanych informacjach 
istotnych dla bezpieczeństwa 
ludzi i środowiska.

Dla realizacji celów ni-
niejszego porozumienia Dol-
nośląski Urząd Wojewódzki 
– Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
deklaruje pomoc na rzecz 
Dolnośląskiego Oddziału Te-
renowego Polskiego Związku 
Krótkofalowców we Wrocła-
wiu i DASR PZK w zakresie:

– Organizacji punktów sty-
ku współpracujących sieci

– Współpracy oraz pomocy 
przy organizowaniu ćwiczeń 
i szkoleń dla krótkofalowców 

– Wspierania rozbudowy 
DASR PZK

przeznaczeniem dla sie-

ci DASR PZK wycofanego 
z eksploatacji sprzętu i urzą-
dzeń łączności radiowej.

Od lewej: Leszek Gołębiewski 
SQ6F, Staszek SP6IXU, Pan Józef 
Rzemień, Staszek SP6BCC, Robert 
3Z6AET, Rafał SQ6IYR, Jacek 
SP6VXU oraz Henryk SP6ARR , 
fot.: Piotr SQ6VY

– W razie potrzeby udo-
s t ępnien ia  pomieszczeń 
i sprzętu dla członków DASR 
PZK

– Zamieszczania w opra-
cowaniach, czasopismach, 
komunikatach itp. informa-
cji o udziale krótkofalowców 
w akcjach ratunkowych i in-
nych przedsięwzięciach OC 
i Zarządzania Kryzysowego.

– Propagowania idei i po-
trzeb środowiska krótkofalar-
skiego na spotkaniach organi-
zowanych z przedstawicielami 
powiatów i gmin.

– Nieodpłatnego przeka-
zywania dla Dolnośląskiego 
Oddziału Terenowego PZK z 

Australijski Związek Krót-
kofalowców (nazwa oryg. Wi-
reless Institute of Australia 
– dosł. Bezprzewodowy In-
stytut Australii, przyp. tłum.) 
obchodzi 100 lat zorganizo-
wanego ruchu krótkofalar-
skiego w Australii. W dniu 
11 marca 1910 roku – w ho-

Jubileusz 100-lecia Australijskiego Związku Krótkofalowców (WIA)
telu Australia (Martin Place, 
Sydney), w trakcie spotkania 
osób o zbieżnych poglądach 
– powołano do życia Instytut 
Telegrafii Bezprzewodowej 
Australii (Institute of Wire-
less Telegraphy of Australia), 
a wkrótce potem słowo „tele-
graf ” zniknęło z jego nazwy. 

Przewodniczący zebrania za-
łożycielskiego George Taylor 
zaproponował „utworzenie 
instytucji eksperymentatorów 
i miłośników łączności bez-
przewodowej, ku obopólnej 
korzyści”. Podobna organi-
zacja powstała w Melbourne 
– Amateur Wireless Society 

of Victoria (dosł. Amatorskie 
Stowarzyszenie Bezprzewo-
dowe Victorii, przyp.tłum.) 
– w 30 listopada 1911 roku 
w trakcie spotkania, w któ-
rym uczestniczyło 50 pasjona-
tów odnośnej dziedziny. 

W 1913 roku organizacja 
zmieniła nazwę na Wireless 
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Institute of Victoria (dosł. 
BEZPRZEWODOWY Insty-
tut Victorii, przyp. tłum.), 
a później została przemiano-
wana na Wireless Institute 
of Australia. W analogiczny 
sposób postąpiono następnie 
z Wireless Queensland In-
stitute – w 1912 roku (dosł. 
Instytut  Bezprzewodowy 
Queensland, przyp. tłum.), 
który w 1913 roku już jako 
West Australian Radio Club  
(dosł. Zachodnioaustralijski 
Klub Radiowy, przyp. tłum.) 
przekształcił się w Wireless 
Institute of Australia, We-
stern Australia Section (dosł. 
Sekcja Australii Zachodniej 
Instytutu Bezprzewodowe-
go Australii, przyp. Tłum.). 
W maju 1924 roku – na fe-
deralnym spotkaniu, która 
odbyło się w Melbourne – In-

stytut stał się więc ogólnokra-
jową organizacją reprezen-
tującą „eksperymentatorów 
fal radiowych”, co stanowi-
ło spełnienie trwających od 
pewnego czasu oczekiwań 
Dyrektora Generalnego Pocz-
ty (Postmaster General), od-
powiedzialnego wówczas za 
dziedzinę łączności bezprze-
wodowej. Dokładnie w 100. 
rocznicę tego pierwszego spo-
tkania w Sydney wspomniani 
„eksperymentatorzy”, obec-
nie znani jako krótkofalowcy, 
mogą „w pełni legalnie” świę-
tować z okazji ustanowienia 
reprezentującej ich organiza-
cji – Australijskiego Związku 
Krótkofalowców (Wireless 
Institute of Australia), naj-
starszego gremium tego typu 
na świecie. 

W  r o k u  2 0 1 0  b ę d z i e  

miało miejsce szereg inicja-
tyw i działań, co umożliwi 
każdemu krótkofalowcowi 
zaangażowanie się w te pa-
miętne obchody, a okolicz-
nościowy znak wywoławczy 
VK100WIA z  pewnością 
zdobędzie popularność. Łącz-
ność z tą stacją powinna sta-
nowić osobisty cel każdego 
z nas, warto także zaplanować 
zdobycie okolicznościowe-
go dyplomu WIA Centenary 
Award (Dyplom 100-lecia Au-
stralijskiego Związku Krót-
kofalowców, przyp.  tłum.), 
a także – włączenie się do 
udziału w uroczystościach 
jako członek danego klubu. 
Okolicznościowe logo jest już 
dostępne dla członków WIA 
do wykorzystania na kartach 
QSL. Chcesz wiedzieć więcej? 
Pełne informacje dostępne są 

na stronie internetowej WIA 
poprzez stronę główną pod 
adresem www.wia.org.au, na-
leży szukać  w sekcji „WIA 
Centenary Celebrations” 
 (Obchody 100-lecia WIA, 
przyp. tłum.). Sekcja ta za-
wiera wiele informacji doty-
czących odnośnych działań, 
w tym okolicznościowe logo, 
informacje na temat dyplomu 
WIA Centenary Award, oraz 
informacje dotyczące stacji 
okolicznościowej VK100WIA 
– listę jej operatorów, log on-
-line i wzór karty QSL, a z 
okazji stulecia dostępny jest 
także szereg pamiątek. Infor-
macje szczegółowe – na stro-
nie internetowej WIA.

Tłumaczenie: Paweł SP7TEV

Źródło: IARU Electronic 
Newsletter March, 2010

ZAPRASZAMY NA 
SPOTKANIE ŁOŚ 
2010

Kolejny, już czwarty rok 
z rzędu zapraszamy na spoty-
kanie w plenerze w pięknej 
okolicy Jury Krakowsko- 

Częstochowsko-Wieluńskiej. 
Uroczysta impreza bo połą-
czona z centralnymi obcho-
dami 80-lecia PZK odbędzie 
się w dniach 29-30.05.2010 
w Jaworznie k. Wielunia, 
początek godź.10.00. W pro-
gramie jak zwykle ciekawe 
prelekcje i odczyty oraz wy-
stąpienia przedstawicieli 
klubów specjalistycznych. 
Przewidujemy niespodzianki 
i atrakcje również dla rodzin 
krótkofalowców. Organizato-
rzy zapewniają ciepły posiłek, 
różne napoje i milą atmosferę 
a firma cateringowa przedsta-
wi bogatą ofertę dań z grila 
i kuchni polowej. Każdy po-
siadacz karimaty i śpiwora ma 
zapewniony bezpłatny nocleg 
w namiocie bez potrzeby re-
zerwacji. Informacja o bar-
dziej wygodnych warunkach 
nocowania jest zamieszczona 
na stronach internetowych or-
ganizatorów. W czasie trwania 
spotkania czynna będzie stacja 
okolicznościowa SP80PZK. 
Jak zwykle nie przewidujemy 
żadnych opłat ani zgłoszeń. 
Serdecznie zapraszamy.

Zespół SP7KED i SP9KDA  
(Marek SP9UO)

Posiedzenie 
Komisji Łączności 
przy ZG LOK 
W dniu 9 kwietnia 2010 w War-
szawie w siedzibie ZG LOK od-
było się  posiedzenie Komisji 
Łączności i Informatyki. Przed-
stawicielem prezydium ZG 
PZK był obecny na posiedzeniu 
Bogdan Machowiak SP3IQ wice 
prezes PZK. Omawianych było 
wiele kwestii związanych ści-
śle z działalnością LOK, w tym 
regulamin Międzynarodowych 
Otwartych Zawodów Spraw-
nościowych Wieloboju Łącz-
ności.Natomiast dla nas, to jest 
Polskiego Związku Krótkofa-
lowców najwyższej wagi spra-
wą było przedstawienie przez 
bezpośredniego Organizatora 
Alfreda Cwenara SP7HOR, 
stopnia zaawansowania przygo-
towań do organizacji mistrzostw 
Regionu 1 (powszechnie okre-
ślanych jako mistrzostwa Eu-
ropy) w szybkiej telegrafii 
HST-2010 w Skierniewicach, 
które odbędą się w dniach  
5–9 października 2010. 
Polski Związek Krótkofalow-
ców jako organizacja zrzeszona 
w IARU jest odpowiedzialna 
za prawidłowe zorganizowa-
nie Mistrzostw HST. Tak więc 
jeszcze wcześniej, w grudniu 
2009, prezydium ZG PZK zle-
ciło zorganizowanie HST-2010 
Skierniewickiemu Stowarzy-
szenie Radioorientacji Spor-
towej, którego prezesem jest  

A l f r e d  C w y n a r  S P 7 H O R .  
Ponadto prezydium ZG LOK 
zawarło porozumienie z Zarzą-
dem Głównym LOK w sprawie 
podjęcia współorganizowania 
HST-2010.
Lokalizacja Mistrzostw HST 
wybierana jest podczas spotkań 
grupy roboczej do spraw szyb-
kiej telegrafii Regionu 1 IARU. 
Stowarzyszenia członkowskie 
wysyłają swoje kandydatury 
przed spotkaniem, wybierana 
jest najlepsza oferta. Kandyda-
tura Polski została zaakcepto-
wana podczas spotkania HST 
WG w Obzor, w Bułgarii, we 
wrześniu 2009.
Według informacji Alfreda Cwy-
nara SP7HOR, w przeddzień 
zakończenia zgłoszeń do HST-
-2010, zostały dotąd zgłoszone 
ekipy z następujących państw:
Białoruś – 23 zawodników
Niemcy – 14 zawodników
Węgry – 14 zawodników
Włochy – 7 zawodników
Tanzania – 6 zawodników.
Brakuje jeszcze zgłoszeń od 
Stowarzyszeń z Rosji, Bułga-
rii, Rumuni i Ukrainy. Termin 
Mistrzostw HST-2010 został 
wynegocjowany przez Rosjan 
na spotkaniu HST WG w Obzor 

w Bułgarii (najbardziej odpo-
wiedni był dla nich termin 
w październiku 2010), tak więc 
liczymy na zgłoszenie również 
Rosji.
Ogólny plan HST-2010:
1 dzień - przyjazd uczestników, 

zakwaterowanie, oficjalne 
otwarcie mistrzostw

2  d z i e ń  –  k o n k u r e n c j e ,  
ceremonia medalowa

3  d z i e ń  –  k o n k u r e n c j e ,  
ceremonia medalowa

4 dzień – wycieczka, bankiet, 
oficjalne zakończenie

5 dzień – wyjazd.
W celu spełnienia wymagań 
IARU w organizacji samych mi-
strzostw oraz organizacji pobytu 
uczestników, zostały zawarte 
odpowiednie umowy z Urzędem 
Gminy Skierniewice, Staro-
stwem Skierniewice, Miejskim 
Ośrodku Sportowym, Hotelem 
Polonia i Hotelem Start oraz 
z wieloma sponsorami ze Skier-
niewic, Łodzi, Warszawy.
Została również uruchomio-
na specjalna strona interne-
towa dotycząca Mistrzostw  
HST-2010 pod adresem 
http://www.hst2010.eu/

Bogdan SP3IQ wice prezes PZK

Posiedzenie komisji łączności Alfred SP7HOR…
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W dniu 21 marca br. odby-
ło się statutowe walne, spra-
wozdawcze zebranie człon-
ków Podkarpackiego Oddzia-
łu PZK w Krośnie (OT 05), 
po upływie połowy kadencji. 
Zebranie odbyło się w drugim 
terminie z uwagi na frekwen-
cję nie przekraczającą 50% 
stanu członków; obecnych 
było 49 na 102 członków ak-
tualnego stanu osobowego, tj. 
48 %. Władze PZK reprezen-
tował kol. Witold Onaczyszyn 
SP9MRO, z-ca przewodniczą-
cego Głównej Komisji Rewi-
zyjnej, członek Podkarpackie-
go Oddziału. Obrady otwo-
rzył prezes Oddziału kolega 
Wiesław SP8NFZ. Przed roz-
poczęciem obrad zebrani, na 
wniosek kol. Wiesława uczcili 
minutą ciszy byłych kolegów 
krótkofalowców: Czesława 
SP8LNI, Ryszarda SP8NFN 
i Bogusława SP8TJD, którzy 
w okresie sprawozdawczym 
odeszli do Krainy Wiecznych 
DX-ów. 

Po części organizacyjnej : 
przyjęciu porządku obrad, po-
wołaniu protokolantów, wy-
braniu komisji mandatowej, 
oraz komisji uchwał i wnio-
sków, zebraniu przewodni-
czył wybrany jednomyślnie 
kol. Krzysztof SQ8NGV.

W głównym punkcie obrad 
kol. Wiesław SP8NFZ – pre-
zes zarządu Oddziału przed-
stawił szczegółowe sprawoz-
danie z działalności Zarządu 
Oddziału za okres od 1 marca 
2008 r. do 20 marca 2010 r. 

Walne zebranie sprawozdawcze Podkarpackiego Oddziału PZK w Krośnie.

Przemawia Wiesałw SP8NFZ 

W okresie sprawozdaw-
czym działalność Zarządu 
koncentrowała się głównie 
na organizacyjnym umoc-
nieniu Oddziału (przyjęto 
20 nowych członków, odbyto  
12 posiedzeń), zagadnieniach 
finansowych i oszczędnym 
gospodarowaniu środkami, 
porządkowaniu gospodarki 
inwentarzowej, zapewnieniu 
warunków lokalowych, orga-
nizacji zawodów (konkursu 
O Replikę Lampy I. Łukasie-
wicz), pracy przemienników. 
Kol. Wiesław przedstawił 
wniosek Zarządu o podwyż-
szenie składki oddziałowej

Zagadnienia finansowe 
Oddziału omówił także szcze-
gółowo kol. Marek SP8NFX 
– skarbnik. 

W kolejnym punkcie ob-
rad, kol. Wojciech SP8MI 
– przewodniczący Oddziało-
wej Komisji Rewizyjnej zło-
żył sprawozdanie z działal-
ności Komisji, która wysoko 
oceniła działalność organi-
zacyjną i oszczędną gospo-
darkę finansową Oddziału, 
jak również działalność QSL 
Managera na okręg 8, kol. 
Aleksandra SP8ASP. Kol. 
Wojciech SP8MI w imieniu 
Komisji Rewizyjnej zgłosił 
wniosek o udzielenie Zarzą-
dowi absolutorium za okres 
sprawozdawczy i pozytywnie 
zaopiniował wniosek Zarzą-
du o podwyższenie składki  
oddziałowej.

Problemy przedstawio-
ne w sprawozdaniach Za-
rządu i Komisji Rewizyjnej 
oraz wniosek o podwyższe-
nie składki oddziałowej były 
przedmiotem ożywione j  
dyskusji.

W pierwszej kolejności 
wystąpił kol. Witold SP9M-
RO, który jako wybrany przez  
Oddział delegat przedstawił 

m. innymi swoją działalność 
we władzach PZK, podkre-
ślił aktywną pracę Oddziału 
i życzliwość ZG PZK, upa-
miętnienie rocznicy 80-lecia 
PZK, aktywność w organizo-
wanych zawodach oraz pro-
pagowanie odpisów 1% od 
podatków wśród członków.

Członkowie w dyskusji 
odnieśli się do tematów za-
wartych w sprawozdaniu pre-
zesa, a ponadto m.in. mówili 
o konieczności konserwacji 
i remontów działających prze-
mienników. Podnoszono rów-
nież sprawy związane z ZG 
PZK i statutem, idące w kie-
runku zwiększenia samodziel-
ności oddziałów, większego 
zainteresowania ZG sprawa-
mi oddziałów i ewentualnej 
pomocy w nadzwyczajnych 
sytuacjach, jak również do-
finansowania remontu prze-
miennika SR8T oraz organi-
zowanych przez Oddział im-
prez o charakterze krajowym. 
Akcentowano także szybsze 
rozliczanie przez ZG PZK 
środków pochodzących z 1 % 
odpisów podatkowych oraz 
konieczność bezpośredniego 
przekazywania tych środków 
do oddziałów posiadających 
osobowość prawną.

Do podniesionych w dys-
kusji zapytań i wniosków 
ustosunkowywali się i udzie-
lali wyjaśnień kol. kol.: Wi-
told SP9MRO – przedsta-
wiciel GKR PZK, Wiesław 
SP8NFZ – prezes oraz Jan 
SP8OON – sekretarz. 

N a  w n i o s e k  Ko m i s j i 
Uchwał i wniosków Walne 
Zebranie Członków przyjęło 
uchwały w sprawach:

– przyjęcia sprawozdania 
Zarządu Oddziału za okres 
połowy kadencji i udzieleniu    

– absolutorium członkom 
Zarządu Oddział – jednogłośnie,

– podwyższenia skład-
k i  oddz ia łowe j  począw -
szy od 2010 r. – przy 3-ch  
głosach wstrzymujących się  
od głosowania.

Przyjęte zostały również 
wnioski zmierzające do dal-
szego umocnienia Oddziału, 
zwiększenia aktywności klu-
bów oraz propagowania idei 
krótkofalarstwa.

Na zakończenie zebra-
nia kol . Wiesław SP8NFZ 
podziękował wszystkim ze-
branym za aktywny udział. 
Szczególne słowa podzięko-
wania przekazał także Dyrek-
cji Zespołu Szkół Ponad gim-
nazjalnych nr 5 w Krośnie 
za bezpłatne udostępnienie 
pięknego, wyposażonego od-
powiednio lokalu i stworzenie 
przez to odpowiednich wa-
runków do prowadzenia ob-
rad. Po wyczerpaniu porząd-
ku obrad, wszyscy uczestnicy 
zebrania z dużym zaintereso-
waniem wysłuchali prelekcji, 
wzbogaconej projekcją filmo-
wą, przedstawionej przez kol. 
Stanisława Strzyżewskiego 
SQ8X – członka Oddziału, 
z wyprawy DX-owej „Rapa 
Nui 2009” pracującego pod 
znakiem XR0Y.(SP8OON)

SP8NFZ.

Nadzwyczajne 
Walne Zebranie 
Wyborcze OT PZK 
nr 27 w Ostrowie 
Wlkp.
Na dzień 14 marca 2010 (nie-
dziela) dotychczasowy Zarząd 
Oddziału Terenowego PZK 
nr 27 w Ostrowie zwołał Nad-

zwyczajne Walne Zebranie 
Wyborcze Oddziału OT-27. 
Miejsce Zebrania: Klub Na-
uczyciela w Ostrowie Wielko-
polskim ul. Królowej Jadwigi 
8D, pierwszy termin godzina 
10:00. Powód Nadzwyczajne-
go Walnego Zebrania Wybor-
czego: Zarząd OT-27 złożył 
dymisję z powodu niemożno-
ści dalszego kierowania Od-
działem Terenowym PZK. 

Zebranie otworzył i prowa-
dził Przewodniczący Walnego 
Zebrania Janusz SP3J, do-
tychczasowy prezes Zarządu 
Oddziału. 
Na wstępie, przedstawiciel 
Prezydium ZG PZK wice pre-
zes PZK Bogdan Machowiak 
SP3IQ, odznaczył Odznaką 
Honorową nr 797 Krzysztofa 
SP3FYX oraz przedstawił bie-
żące sprawy Polskiego Związ-

ku Krótkofalowców, to jest 
przygotowania do posiedzenia 
ZG PZK oraz projekt powoła-
nia Nadzwyczajnego Zjazdu 
Delegatów w celu przyjęcia 
nowego Statutu PZK. Kwe-
stię powodu nieodbycia się 
NZD w dniu 27 lutego 2010, 
omówił obecny na Zebraniu 
Jerzy Smoczyk SP3GEM, 
Przewodniczący GKR PZK.
Zgodnie z listą obecności, 
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w Zebraniu uczestniczyło  
55 osób na 108 członków OT 
PZK w Ostrowie. 
Przewodniczący Zebrania 
ogłosił ważność Zebrania 
Walnego. Kontynuując Walne 
Zebranie, zebrani dokonali 
wyboru protokolanta Jerzego 
SP3BQC oraz trzy osobową 

Komisję Wyborczą: SP3BHI, 
SP3HGG i SP3TYI. 
Z g ł o s z o n o  n a s t ę p u j ą -
cych kandydatów do Za-
rządu OT PZK: SP3FYX, 
SP3SLO, SQ3MKC, SP3GIL, 
SQ3OGZ, SP3RNZ, SP3ESV, 
SP3VZM i SQ3OGP. 
Zebrani podjęli  uchwałę 

WALNE ZEBRANIE 
OT 25

 W sobotę 20 marca w sal-
ce parafialnej kościoła pod 
wezwaniem Najświętszej Ma-
rii Panny przy ul. Gdańskiej 
6a w Warszawie odbyło się 
kolejne w ciągu ostatnich 
4 miesięcy Walne Zebranie 
członków tego największe-
go bo ponad 300 osobowe-
go OT PZK. Frekwencja jak 
na środowisko WOT była 
dość dobra, bo w zebraniu 
uczestniczyło 51 członków 
OT25. Zebranie prowadził 
Tomek SP5CCC z właściwą 
sobie kulturą i wyczuciem 
szybko niekiedy zmieniają-
cej się sytuacji. Po ustaleniu 
porządku obrad oraz wybo-
rze stosownych komisji głos 
zabrał Prezes WOT Robert 
Luśnia SP5XVY. Odczytał 

sprawozdanie z działalności 
WOT za okres od ostatnie-
go walnego zebrania WOT. 
Uczestnicy zgromadzenia 
nie zapoznali się natomiast 
ze sprawozdaniem finanso-
wym za 2009 rok, które było 
w trakcie przygotowania. Na-
stępnie głos zabrał Zygmunt 
Szumski SP5ELA przewod-
niczący OKR. Po odczytaniu 
sprawozdania OKR przed-
stawiła zebranym wnioski 
o nieudzielenie absolutorium 
członkom ustępującego zarzą-
du WOT. Wnioski były w ra-
mach OKR przegłosowane 
w stosunku głosów: jednogło-
śnie i 3:1 za nieudzieleniem. 
W trakcie głosowania zebrani 
przyjęli sprawozdanie, a na-
stępnie udzielili absoluto-
rium wszystkim ustępującym 
członkom zarządu WOT.

W kolejnym punkcie zna-
lazły się sprawy członkowskie 

wśród których miały być 
uwzględnione wnioski o wy-
kluczenie trzech członków 
WOT z PZK. Dwa z tych 
wniosków nie zostały faktycz-
nie zgłoszone, a trzeci nie był 
poddany pod głosowanie z po-
wodów uchybień formalnych. 
Decyzję tę podjął prowadzący 
zebranie chcąc zapobiec moż-
liwości zaskarżenia zawierają-
cej błędy prawne uchwały.

Po krótkiej przerwie przy-
stąpiono do wyborów nowego 
zarządu WOT oraz OKR. 

Jedynym kandydatem na 
funkcję prezesa OT 25 okazał 
się Marek Ruszczak SP5U-
AR, któremu Walne Zebranie 
w głosowaniu tajnym powie-
rzyło tę funkcję. W drugiej 
kolejności wybrano zarząd 
WOT w składzie  Zenon 
SP5CNG, Robert SP5XVY 
oraz Oskar SQ5NBK. 

O d d z i a ł o w a  Ko m i s j a  

Rewizyjna  po  kole jnych 
dwóch głosowaniach została 
wybrana w składzie Katarzy-
na SQ5NHK, Marek SP5IXS 
oraz Dominik SQ5RDA. Dla 
informacji podam, że pierw-
sze głosowanie na członków 
GKR zostało unieważnione 
z powodu uchybień formal-
nych. W trakcie liczenia gło-
sów był czas na omówienie 
sytuacji w PZK oraz na od-
powiedzi na pytania padające 
z sali w kierunku prezydium 
ZG, na które odpowiadałem. 

Na zebraniu GKR PZK 
była reprezentowana przez 
Jerzego SP3GEM, a prezy-
dium ZG PZK przez piszą-
cego te słowa Piotra SP2JMR 
- HF80JMR. Nowemu Zarzą-
dowi WOT gratuluję wyboru 
i życzę owocnej pracy dla do-
bra i rozwoju zarówno WOT 
jak i całego PZK.

Piotr SP2JMR

o kontynuacji kadencji dla 
nowego Zarządu OT na kolej-
ne 2 lata. 
W wyniku tajnego głoso-
wania, zgłoszeni kandydaci  
uzyskali następującą ilość gło-
sów oraz po ukonstytuowaniu 
przyjęli następujące funkcje 
w Zarządzie OT-27:

SP3FYX – Prezes
SP3SLO – Wice Prezes
SP3RNZ – QSL Manager
SP3GIL – Sekretarz
SP3ESV – Członek
SQ3MKC – Członek
SP3OGZ – Skarbnik

Wice prezes PZK Bogdan SP3IQ.

Walne zebranie 
Dolnośląskiego OT 
PZK (OT01)
W dniu 21 marca br. odbyło 
się walne, sprawozdawczo-
-wyborcze, zebranie w Dolno-
śląskim Oddziale Terenowym 
Polskiego Związku Krótkofa-
lowców. Zebranie odbyło się 
w Klubie Śląskiego Okręgu 
Wojskowego we Wrocławiu, 
na które przybyło 94 człon-
ków Oddziału tj. 33,47% jego 
stanu osobowego.
Obrady  otworzył  prezes 
Oddziału kolega Staszek 
SP6BCC. Po części organiza-
cyjnej tj. wyborze kol. Tomka 
SP6T na przewodniczącego 
zebrania, powołaniu proto-
kolanta, komisji mandato-
wej, komisji uchwał i wnio-
sków, komisji skrutacyjnej, 
przedstawieniu i przyjęciu 
porządku obrad, kolega Sta-
szek SP6BCC  dokonał pod-
sumowania działalności Za-
rządu Oddziału za okres od  

19 marca 2006 roku tj. za 
okres od ostatniego walnego, 
zebrania sprawozdawczego-
-wyborczego Oddziału.
Członek Oddziałowej Komi-
sji Rewizyjnej w swym wy-
stąpieniu podsumował dzia-
łalność ustępującego Zarzą-
du Oddziału i wnioskował 
o udzielenie absolutorium dla 
jego członków. W głosowaniu 
walne, sprawozdawczo-wy-
borcze, zebranie Dolnoślą-
skiego Oddziału Terenowym 
Polskiego Związku Krótko-
falowców udzieliło absoluto-
rium czterem członkom ustę-
pującego Zarządu Oddziału. 
Absolutorium nie uzyskał  
kol. Ryszard SQ6DGR
W długotrwałym procesie, 
wybrano prezesa Oddzia-
łu, którym został kol. Wal-
demar 3Z6AEF a następnie 
członków Zarządu  Oddzia-
łu i członków Oddziałowej 
Komisji Rewizyjnej. W skład 
Zarząd Oddziału wybra-
ni zostali kol. kol. Ryszard 
SP6IFN, Wojciech SQ6ADN, 

P i o t r  S Q 6 V Y  i  B a r t o s z 
SQ6ILS. Zarząd ukonstytu-
uje się na najbliższym posie-
dzeniu. Oddziałowa Komisja 
Rewizyjna wybrana została 
w składzie: kol. kol. Ma-
rian SP6M, Tomasz SP6T  
i Grzegorz SP6CPN.
Niestety i tym razem nie był 
obecny kol. Hubert SP6RT, 
któremu Zarząd Główny Pol-
skiego Związku Krótkofalow-
ców na posiedzeniu w dniu 
21 marca 2009 r. w Warszawie  
nadał Odznakę Honorową 
PZK. Odznakę odebrał upo-
ważniony przedstawiciel.
W swoim wystąpieniu po-
dziękowałem członkom ustę-
pującego Zarządu z ogrom 
pracy jaką wykonali na rzecz 
Związku i Oddziału w czasie 
ostatnich czterech lat. Człon-
kom nowo powołanego Zarzą-
du pogratulowałem zaufania 
jakim obdarzyli ich zebrani 
i życzyłem sukcesów w reali-
zowaniu obowiązków jakich 
się podjęli. Przedstawiłem 
zebranym aktualne zadania 

realizowane przez Prezydium 
Zarządu Głównego naszego 
Związku. Omówiłem między 
innymi następujące tematy, 
obchody 80-lecia Związku, 
przygotowania do posiedze-
nia Zarządu Głównego PZK, 
stan prac nad zwołaniem 
Nadzwyczajnego Krajowe-
go Zjazdu Delegatów PZK, 
współpraca Związku z MON, 
MEN i UKE oraz nasz udział 
w konsultacjach nad pro-
jektem rozporządzeń Mini-
stra Środowiska i Ministra  
Infrastruktury. 

Jan SP2JLR

80 LAT PZK
Spotkanie i wystawa w No-

wym Sączu. To już od soboty 
10 kwietnia dzięki inicjatywie 
Nowosądeckich krótkofalowców 
społeczeństwo Nowego Sącza za-
pozna się z historią krótkofalar-
stwa na Ziemi Sądeckiej.

Muzeum Okręgowe w No-
wym Sączu przy współpracy  
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Radioklubu Sądeckiego PZK 
SP9PNS zorganizowało wystawę 
„Nowy Sącz na falach krótkich”

O t w a r c i e  w y s t a w y  d l a  

Warszawa, dnia 10.04.2010 r.

Wspomnienia 
pośmiertne
Tragedię i śmierć Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Lecha 
Kaczyńskiego szczególnie 
przeżywam. 
Pana Prezydenta poznałem   
16 lipca 2004 roku wówczas, 
gdy Antoni Zębik SP7LA 
twórca radiostacji Błyskawi-
ca, razem z krótkofalowcami 
przekazywał wykonaną repli-
kę tej radiostacjiz przezna-
czeniem jej jako eksponat dla 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego 1944. 
Jest  godzina 12.00 Pałac 
Prezydenta Warszawy pl. 
Bankowy. Rzecznik Praso-
wy Zespołu Pełnomocnika 
budowy Muzeum Powstania 
Warszawskiego – Pan Marcin 
Roszkowski poprosił mnie, 
żebyśmy razem zaprosiliPa-
naPrezydenta na uroczystość. 
Udajemy się do gabinetu Pana 
Prezydenta, który widząc 
nas pozostawia na biurku  
papiery, serdecznie się z nami 
wita, rozmawia i już po chwili 
przechodzimy do Sali konfe-
rencyjnej, gdzie została zain-
stalowana replika radiostacji 
Błyskawica. 

Krótko objaśniamy pracę  
radiostacji oraz prosimy Pana 
Prezydenta o odczytanie przed  
mikrofonem repliki Błyska-
wicy tekstów pochodzących 
z  nasłuchów Błyskawicy 
z 1944 roku. 
Pan Prezydent Lech Ka-
czyński trzymając w jed-
nym ręku mikrofon, w dru-
gim kartkę, czyta te znane  
już słowa 
… Halo, tu Błyskawica – sta-
cja nadawcza Armii Krajowej
Na fali 32,8 i 52,1 m.
D u c h  W a r s z a w y  j e s t  
wspaniały,
Ws p a n i a ł e  s ą  k o b i e t y  
Warszawy,
Są wszędzie, na linii razem 
z żołnierzami,
Lub jako sanitariuszki, albo 
też łączniczki,
Nawet i dzieci ożywione są 
tym cudownym duchem  
męstwa.
Można  je  spotkać  wszę -
dzie, gdzie mogą się na coś  
przydać.
10-letni  chłopcy atakują  
niemieckie czołgi …
Ta transmisja przekazywana 
jest w eter w paśmie amator-
skim 40-metrowym.
Po tej oficjalnej ceremonii 
nastąpiło spotkanie Pana 
Prezydenta z zaproszonymi 

Zakończenie akcji 
dyplomowej NO 
MORE WAR
W dniu 24 marca wysłane zostały 
ostatnie z pośród 530 dyplomów 
w tej największej akcji dyplo-
mowej organizowanej centralnie 
przez PZK. Podczas akcji stacje 
okolicznościowe przeprowadziły 
łącznie ponad 61000 QSO’s.
Wszystkie one zostały potwier-
dzone okolicznościowymi kar-
tami QSL Pomysłodawcą ak-
c j i  j e s t  Wies ław SQ5ABG, 
a  współtwórcami koncepcji 
są Tomek SP5CCC, Bogdan 
SP3IQ, Edward SP2AJO oraz  
Czesław SP2UKB.Całe przed-
sięwzięcie zrealizował Czesław 
Mrall SP2UKB przy współpracy 
z Bartkiem SQ1K. Dzięki cierpli-
wości Bartka SQ1K jako wyko-
nawcy i autora kart QSL i dyplo-
mów, a także dzięki Jego koleżeń-
skiemu podejściu do sprawy i do 
nas jako realizatorów udało się 
całą akcję przeprowadzić spraw-

m e d i ó w  n a s t ą p i  9 . 0 4 . 2 0 1 0  
o godzinie 17.00.  Wystawa będzie 
czynna w dniach 10.04.2010 do  
16.05.2010 w pomieszczeniach 
Muzeum Okręgowego w No-
wym Sączu „Dom Gotycki” ul. 
Lwowska 3. Dziękuję za zapro-
szenie, które otrzymałem od 
Pawła SQ9DEN. Z powodów 
obiektywnych nie uczestniczy-
łem w tej uroczystości.  Prezy-
dium ZG PZK reprezentował 
Tadeusz SP9HQJ sekretarz PZK. 
Współorganizatorami wystawy 
są Radio ESKA oraz Radio RDN 
Małopolska.

Uroczystość z pewnością bę-
dzie sukcesem medialnym dla 
krótkofalowców. Pomysł godny 
naśladowania. 

Piotr SP2JMR

nie i przy możliwie najmniej-
szych kosztach ze strony PZK. 
To ogrom pracy i problemów do 
rozwiązania, z którymi Czesław 
sobie doskonale poradził. Wysył-
ka dyplomów odbyła się wpraw-
dzie z prawie 3 miesięcznym 
opóźnieniem, za które wszyst-
kich zainteresowanych w imie-
niu organizatorów przepraszam. 
Było to spowodowane szeregiem 
niezależnych od nas okolicz-
ności. Akcja odbywała się pod 
Honorowym Patronatem Mini-
stra Obrony Narodowej RP oraz 
była także dofinansowana z fun-
duszy MON. Spotkała się ona 
z szerokim bardzo pozytywnym  
odbiorem zarówno w kraju jak 
i za granicą. W imieniu wszyst-
kich zainteresowanych, a w 
szczególności prezydium ZG 
PZK Czesławowi SP2UKB oraz 
Bartkowi SQ1K składam ser-
deczne podziękowania za pracę 
koncepcyjną i trud organizacyjny 
podjęte w ramach akcji 
NO MORE WAR. 

Piotr SP2JMR

Pan Prezydent Warszawy Lech Kaczyński podczas nadawania przez 
replikę radiostacji „Błyskawica”

Tomek SP5UAF 
i Marcin SP5ES 
Tomek SP5UAF i Marcin 
SP5ES przebywali na Sao  

Tomek SP5UAF oraz Marcin SP5ES 
Przed marcowym wylotem na Azory. 

Miguel (EU-003), Azores 
w terminie 17–29 marca. 
Byli aktywni na falach krót-
kich  emis jami  CW,  SSB 
i emisjami cyfrowymi. Uży-
wali znaków CT8/SP5UAF 
oraz CT8/SP5ES. Była to 
praca Low Power, z wyko-
rzystaniem anten pionowych 
oraz kierunkowego SpiderBe-
am (20–10m). QSL via znaki 
domowe. Pożegnanie na lot-
nisku Okęcie w Warszawie, 
16.03.2010 r.

Fotka SP5ELA



8 KRÓTKOFALOWIEC 
POLSKI 

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI

5/2010

Ludwik Nowak SP9ADV

Z przkrością zawiadamiamy że w dniu 1 kwietnia 2010 roku w wyniku ciężkiej choroby zmarł nasz 
Przyjaciel i Kolega Ludwik Nowak SP9ADV. 

Kolega Ludwik Nowak SP9ADV był członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców od 1957 r. 
Swoją przygodę z krótkofalarstwem rozpoczął w Klubie LPŻ w Nowej Hucie jako kierownik Klubu i operator stacji 

SP9KBY. Należał do grupy młodych nadawców którzy jako jedni z pierwszych uzyskali licencje w Krakowie Od momentu 
reaktywacji PZK brał czynny udział w pracach na rzecz Związku. 

W latach 1964-1968 i 1980-1984 pełnił funkcję skarbnika ZOW PZK w Krakowie. Od 1972 do 1976 był Traffic  
Managerem, a od roku 1976 do 1980 był członkiem ZOW PZK w Krakowie. W latach 1995-1999 r. członek Oddziałowej 
Komisji Rewizyjnej, zaś od 2000 do 2004 r. jej Przewodniczący. Z pracą w Komisji nie rozstał się  
i pozostał w niej do końca .

Był wychowawcą wielu pokoleń krótkofalowców. Od 50 lat prowadził szkolenia dla krótkofalowców i przygotowywał 
chętnych do egzaminów. Wytrwały nauczyciel telegrafii .Świetny teoretyk i praktyk w zakresie spraw technicznych oraz 
antenowych. Zawsze można było skorzystać z ogromnej wiedzy jaką miał Kolega Ludwik. Był współorganizatorem poka-
zów pracy na radiostacji w terenie, zawodów Polny Dzień. 

Był zawsze obecny na różnego rodzaju imprezach organizowanych przez nas. Brał czynny udział w pracach radiostacji 
okolicznościowych naszego Oddziału. Pracował w komisji sportowej zawodów QRP „O Memoriał Janusza Twardzickiego 
SP9DT. Był współzałożycielem Kapituły Sportowej Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK  
w Krakowie i jej Kanclerzem .

Wielokrotny Delegat Oddziału na Zjazdy Krajowe PZK. 
Członek SPDXC, SPOTC. 
W czasie swojej kilkudziesięcioletniej pracy społecznej dał się poznać jako człowiek szczególnie oddany polskiemu 

związkowi krótkofalowców. 
Oprócz pracy społecznej był przede wszystkim czynnym krótkofalowcem. Brał udział w wielu zawodach zarówno kra-

jowych jak i międzynarodowych. Preferował pracę na telegrafii. 
Dowód uznania dla całokształtu swojej pracy oraz osiągnięć w 1995 r. Odznakę Honorową PZK, zaś w 2001 r. Złotą 

Odznakę Honorową PZK.2008 roku, w związku z 80-leciem krótkofalarstwa na Ziemi Krakowskiej oraz -leciem  
nieprzerwanej działalności Ludwika  SP9ADV w PZK, Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców Oddział 
Terenowy PZK w Krakowie podjął w marcu 2008 r. jednomyślnie uchwałę o nadanie kol. Ludwikowi „Honorowego 
Członkostwa w PZK” 

Doczekał tego zaszczytu.
 Ciężka choroba zabrała go wcześniej z naszych szeregów. Oddział nasz utracił wspaniałego przyjaciela i wspierającego 

cały ruch krótkofalarski człowieka.
Cześć jego Pamięci.

Koleżanki i Koledzy Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie

Silent Key 

przeszła na tematy związane 
z Powstaniem Warszawskim. 
Podzieliłem się Panem Pre-
zydentem wspomnieniami 
o przeżyciach moich i mojej 
rodziny z okresu Powstania 
Warszawskiego 1944. 
Na spotkaniu każdy z gości 
mógł przywitać się i poroz-
mawiać z Prezydentem. 
Za wykonanie repliki ra-
diostacji Błyskawica Pan 
Prezydent Warszawy Lech 
Kaczyński podziękował na 
piśmie Antoniemu Zębiko-
wi SP7LA i krótkofalowcom 

którzy współpracowali przy 
budowie: Jankowi SP9G-
DI, Tadeuszowi SP9QMT,  
Wi e s ł a w o w i  S Q 5 A B G  i  
Zygmuntowi SP5AYY.
Wdzięczni jesteśmy Panu Pre-
zydentowi za przychylność, 
szczególną pamięć, nadanie 
należytej rangi tym którzy 
walczyli o Polskę kombatan-
tom Powstańcom Warszaw-
skim 1944 .
Ta śmierć była niepotrzebna. 
Pozostał ból i żałoba.

Zygmunt sp5ayy

I wtedy Pan Prezydent pyta 
mnie... Jak ten Zębik robi, że 
tak dobrze się trzyma, prze-
cież ma 90. lat? Mocno zaże-
nowany – znając trochę An-
toniego – odpowiedziałem: że 
tak dobrą kondycję zawdzię-
cza głównie odpowiedniemu 
trybowi życia, stosując dietę 
i punktualne spożywanie po-
siłków, ale także dobrej gim-
nastyce umysłu przy majster-
kowaniu i łącznościach radio-
wych na falach krótkich. 
Pokiwał głową – Czy mi  
uwierzył? Dalej rozmowa 

krótkofalowcami z Anto-
nim SP7LA oraz z SP9GDI, 
SP9QMT, SQ5ABG, SP5AYY, 
SP5MW, SP5COC, SP2JMR, 
SP6T(SP6AYP), SP5ANU, 
SP5AGU, SP5FM, SP5XOL, 
SP5IYI a także z młodszymi 
kolegami ze znakami SQ5 ob-
sługującymi stację odbiorczą. 
W pewnym momencie , stoją-
crazem z Panem Prezydentem 
na balkonie obserwujemy jak 
Antoni Zębik będąc przy sta-
cji odbiorczej, oblegany przez 
dziennikarzy bardzo sprawnie 
udziela im wywiadów. 

Uwaga Czytelnicy 
„Krótkofalowca 
Polskiego”
Zwracam się z prośbą, aby ko-
respondencja, która ma być 

zamieszczana w KP była nad-
syłana tylko i wyłącznie na 
dwa adresy: sq5abg@o2.pl 
i sp2jmr@pzk.org.pl 
Materiały najlepiej powin-
ny być w pliku rtf. a zdjęcia  
w formacie jpg. 

W s z e l k i e g o  r o d z a j u  
upiększanie tekstów kolo-
rowymi podkreśleniami czy 
wstawianie w tekście zdjęć po-
ważnie utrudnia składanie nu-
meru. Zdjęcia najlepiej jest nu-
merować np. foto 1, foto2... itp  

a w nadesłanym tekście na 
końcu podać ich opis: np. foto 
1 od lewej sp5zzz, sp2www 
. . . . f o t o  2  s t a c j a  k l u b o w a  
sp5aaa itp.

Pozdrawiam serdecznie  
Wiesław HF80ABG (SQ5ABG) 


