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Od prezesa PZK
Koleżanki i Koledzy, maj kończy 

pierwszy rok działania nowego Prezy-
dium Polskiego Związku Krótkofalowców. 
Szczegółową ocenę pracy tego Prezy-
dium pozostawmy Zarządowi Główne-
mu PZK, który będzie obradował 11 maja 
br. w Warszawie. Ja podzielę się z Wami 
moimi osobistymi spostrzeżeniami 
i uwagami dotyczącymi tego okresu.

Myślę, że mogę podzielić się z Wami 
odrobiną refleksji związanych z kierun-
kami naszych działań. Co mnie cieszy 

– przede wszystkim fakt, że pracujemy 
normalnie. Obok załatwiania spraw ru-
tynowych związanych z wypełnianiem 
codziennych obowiązków, jakie do nas 
należą, podjęliśmy działania przynoszą-
ce PZK możliwości poszerzenia współ-
pracy w innych gałęziach naszego hobby, 
w tym realizowanych przez inne orga-
nizacje i stowarzyszenia. Z ciekawszych 
moim zdaniem działań było m.in. pod-
pisanie umowy o wzajemnej współpracy 
ze Stowarzyszeniem Copernicus Pro-
ject, któremu pomogliśmy w nawiązaniu 
kontaktów z kolegami z Czech, Słowacji 
i Węgier, umożliwiając im tym samym 
opracowanie wspólnych przedsięwzięć. 
Koledzy Jurek SP3SLU i Paweł SP7TEV 
wykazali spore zaangażowanie w zorga-
nizowanie wraz z Estońskim Związkiem 
Krótkofalowców obozu młodzieżowego, 
w którym będzie uczestniczyła również 
nasza młodzieżowa ekipa. Oczywiście 
staje się „normalną” sprawa pozyskanie 
funduszy z MON na obóz młodzieżowy 
organizowany w 2013 roku przez nasz 
Związek. Nie możemy tutaj pominąć 
również faktu nawiązania współpra-
cy z Polskim Komitetem Normalizacji, 

w pracach którego uczestniczymy od 
początku 2013 roku. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na fakt współorganizo-
wania przez PZK senackiej konferencji 
poświęconej działalności Służby Radio-
komunikacyjnej Amatorskiej, w której 
wzięło udział wielu członków PZK wystę-
pujących jako prelegenci i jako uczest-
nicy. Uczestniczyliśmy również w pra-
cach Senackiej Podkomisji Infrastruktury 
przy wprowadzaniu zmian w Prawie 
telekomunikacyjnym oraz złożyliśmy do 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
opracowany przez nas projekt Rozporzą-
dzenia w sprawie pozwoleń dla służby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej.

 W pierwszym roku obecnej kadencji 
załatwiliśmy szereg spraw organizacyj-
nych ważnych w naszej działalności – po-
wołaliśmy na funkcję KF Managera kol. 
Marka Kulińskiego SP3AMO, a w ręce kol. 
Grzegorza Krakowiaka SP1THJ przekaza-
liśmy ponownie funkcje QTH Managera 
i co za tym idzie również prowadzenie 
Polskiego Callbooka. Funkcję Award Ma-
nagera powierzyliśmy kol. Joannie Kar-
wowskiej SQ2LIC. W trybie głosowania 
elektronicznego uchwaliliśmy również 
poprawki do regulaminu obrotu karta-
mi QSL. Powołaliśmy Komisję Statuto-
wą, której zadaniem jest opracowanie 
projektu statutu PZK. Oczywiście było 
podjętych również wiele innych działań, 
o których szczegółowo będziemy mówili 
podczas obrad ZG PZK. 

Było również i niestety jeszcze pozo-
staje do rozwiązania sporo spraw, które 
wymagają jeszcze dodatkowego wyja-
śnienia i uporządkowania. Przede wszyst-
kim są to sprawy związane z pozyskiwa-
niem sprzętu demobilowego z różnych 
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Od Redakcji
Prawdziwa wiosna już za oknem, ostatnie kawałki lodu 

stopniały zapewne z naszych anten. Bezpieczniej teraz wejść na 
dachy domów czy bloków, by zrobić przegląd swoich instalacji 
antenowych. Oczywiście apelujemy o rozwagę i ostrożność 
w trakcie takowych przeglądów.

Zachęcamy też, pełni wiosennego zapału, naszą ,,brać krót-
kofalarską” do jeszcze większej mobilizacji na falach eteru, lub 
uczestnictwa w spotkaniach krótkofalowców organizowanych 
na terenie całego kraju. A teraz zapraszamy do ciekawej lektury.

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.

Vy 73! Janusz SQ3PJQ
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źródeł. Okazało się, że nie wszyscy, którzy 
ten sprzęt otrzymali w darowiźnie, przyję-
li go na stan i następnie rozdysponowali 
zgodnie z obowiązującymi nas przepisa-
mi. Tę sprawę musimy w najbliższym cza-
sie doprowadzić do porządku. Osobiście 
martwi mnie również duża polaryzacja 
poglądów naszych członków dotycząca 
spraw organizacyjnych, które objawiają 
się ostrymi i moim zdaniem niepotrzeb-
nymi polemikami. Dzielą one niepotrzeb-
nie nasze środowisko i doprowadzają 
do niepotrzebnych nikomu kłótni. Jest 
jeszcze kilka ważnych spraw, o których 
musi rozstrzygnąć najbliższe posiedzenie 
Zarządu Głównego PZK, ale o tych spra-
wach będę informował już po spotkaniu.

Jerzy Jakubowski SP7CBG
prezes PZK

Historia SP DX 
Contestu, część II

Wielu zagranicznych zawodni ków 
skarżyło się na fatalną jakość sygnałów 
stacji polskich. Niestabilność częstotliwo-
ści i brzydki ton – to podstawowe zarzuty, 
jakie zgłaszali w komentarzach zagra-
niczni uczestnicy. Amerykanie protesto-
wali przeciwko dopuszczeniu do pracy 
w eterze stacji o tak fatalnych sygnałach. 
Wnioski te doprowadziły do zapisu w ko-
lejnym regulaminie zawodów o zalicze-
niu tylko łączności o raportach z tonem 
T6 lub lepszym.

Wyniki zawodników zagranicznych 
podane zostały w KP 3/1938, str. 51–56. 
Uczestniczyło w nich 763 zagranicznych 
uczestników w tym 201 z USA.

W roku 1938 organizację „V Między-
narodowych Zawodów PZK” przejął z po-
lecenia ZG PZK Wileński Klub Krótkofa-
lowców. Zawody rozpoczynały się w nie-
dzielę 1.05.1938 roku o godzinie 00.00 
i kończyły w niedzielę 15.05.1938 roku 
o godzinie 24.00. Aby zachęcić krótkofa-
lowców polskich do pracy w paśmie 28 
MHz, regulamin przewidywał dodatkowy 
mnożnik (×4) za łączności w tym trud-
nym technicznie paśmie. 

Sposób zaliczania łączności w zawo-
dach komplikował pracę komisji zawo-
dów i przedłużał drogę kart QSL do pol-
skich stacji. W okresie zawodów karty 
nadchodzące do Polskiego Biura QSL 
i potwierdzające łączności w „V MZ PZK” 
były bezpośrednio przekazywane po 
otwarciu listów do Komisji Zawodów 
w Wilnie. Powołano w tym celu zespół 
składający się z kolegów nieuczestniczą-
cych w zawodach: Andrzej Grossman 
SP1UX, Mieczysław Kapczyński SP2AE, 
Bolesław Wiśniowiecki SP1QX, Edmund 
Kozanecki SP2KE. Dopiero po obliczeniu 
wyników zawodów karty przekazywano 

ponownie kierownikowi PB QSL (Gleb 
Krugłowski SP1MX) celem rozesłania do 
Klubów.

Wileńska „V MZ PZK” działała w skła-
dzie: Stanisław Skrobecki SP1CH, Jan 
Ziembicki SP1AR, Wacław Łupiński 
SP1WL, Aleksander Witort SP3AW, Ry-
szard Popławski SP3RP. Wstępne wyniki 

„V MZ PZK” podane zostały w KP 9/1938, 
str. 226–227, wyniki ostateczne ukazały 
się w KP 3/1939, str. 73–78. Rozliczenie 
zawodów przez WKK opóźniło się mię-
dzy innymi z powodu przeniesienia PB 
QSL do Warszawy, co przedłużyło drogę 
kart QSL do komisji zawodów. W zawo-
dach uczestniczyło łącznie 114 zawodni-
ków polskich, w tym najwięcej z LKK – 20, 
WKK – 18, ŁKRN – 16, PKRN – 16.

W punktacji zespołowej zwyciężył po 
raz drugi Wileński Klub Krótkofalowców, 
wyprzedzając ŁKRN i PKRN. W zawodach 
po raz pierwszy sklasyfikowano stację 
ZHP. Wśród stacji indywidualnych wygrał 
SP2LM przed SP1JB i SP1MJ. Najwięcej 
łączności w zawodach uzyskał SP1MJ ze 
Lwowa – 501, pracował jednak tylko na 3 
pasmach i zawody przegrał. W zawodach 
wzięło udział ponad 1000 stacji zagranicz-
nych, sklasyfikowano zaś 863 stacje w tym 
508 europejskich. Uczestniczyły stacje 
z 50 krajów w tym 26 z Europy. Najwięcej 
uczestników zawodów pochodziło z USA 

– 290, Anglii – 214, Szwecji – 34 stacje. Za-
wodnicy z USA narzekali po zawodach, że 
nie otrzymują kart QSL od polskich stacji 
oraz na zbyt długie wywołania polskich 
stacji i słabą technikę pracy kontestowej.

Kolejne „VI Międzynarodowe Zawo-
dy PZK” zaplanowane zostały na okres 
16–30 kwietnia 1939 roku. Opóźniony 
regulamin ukazał się dopiero w majo-
wym numerze „Krótkofalowca Polskiego” 
5/1939, str. 154–156. Regulamin tych 
zawodów był podobny do poprzedniego. 
Miał też być wysyłany indywidualnie do 
wszystkich krótkofalowców polskich. 
Brak jest danych o przeprowadzeniu tej 
ostatniej przed wojną edycji „MZ PZK”.

Po wojnie
Powojenny Polski Związek Krótkofa-

lowców nie zdążył zorganizować zawo-
dów międzynarodowych, gdyż włączo-
ny został w struktury LPŻ. Pierwsze po 
wojnie oficjalne zawody krótkofalarskie 
zorganizowane zostały przez Centralny 
Klub Łączności LPŻ 12 października 1952 
roku – w Dniu Wojska Polskiego. Nazwa-
no je „I Polskie Zawody Krótkofalarskie”. 
Zawody trwały od godziny 9.00 do 21.00 
w pasmach 80, 40, 20 metrów i mogły 
w nich uczestniczyć jedynie stacje z tzw. 
krajów demokracji ludowej. W zawodach 
obowiązywało wywołanie w języku ro-
syjskim, zarówno w części telegraficznej 
jak i fonicznej. Uczestniczyło w nich 77 

stacji z ZSRR, Czechosłowacji, Rumunii, 
Węgier, Bułgarii i Polski.

Najlepsza polska stacja klubowa 
SP2KGA zajęła 24. miejsce. Warto zwrócić 
uwagę na charakterystyczne zdanie z ko-
mentarza do wyników zawodów ogło-
szonych w „Radioamatorze” nr 3/1953 
(str. 4–5): „Zawody wykazały wysoką 
klasę krótkofalowców radzieckich. Mi-
strzowska radiostacja radziecka miała 
tysiąc razy więcej punktów od radiostacji 
zajmującej ostatnie miejsce. Zawody 
SP spełniły swoje zadanie, ponieważ 
nawiązano jeszcze ściślejszą współpracę 
między krótkofalowcami Związku Ra-
dzieckiego i krajów demokracji ludowej 
w celu coraz bardziej efektywnej walki 
o utrwalenie światowego pokoju.”

Koniec części drugiej. 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 
zawodach. Informacje (dokumenty, zdję-
cia, wspomnienia) proszę przesyłać na 
adres: sp5ccc@gmail.com lub pocztowy: 
Tomasz Ciepielowski, ul. Marszałkowska 
26, 05-200 Wołomin.

SIłownik do anten
W instalacjach antenowych koniecz-

na jest możliwość odpowiedniego do-
strojenia. W niektórych antenach prę-
towych strojenie odbywa się poprzez 
regulację długości promiennika. W an-

POMYSŁ: JAK ZASTOSOWAĆ STRZYKAWKĘ JAKO SIŁOWNIK DO REGULACJI  
I KALIBRACJI ANTEN

SCHEMAT DOPASOWANIA GAMMA MATCH
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tenach Yagi można realizować kalibrację 
z zastosowaniem dopasowania gamma 
match. Po dobraniu odpowiedniej dłu-
gości promiennika lub poprzez regulację 
gamma match można osiągnąć dostroje-
nie do danej częstotliwości. 

W artykule przedstawiono sposób ka-
libracji, polegający na zdalnej, płynnej 
regulacji długości elementu dopasowują-
cego. Efekt ten można osiągnąć poprzez 
instalacje liniowego siłownika hydraulicz-
nego, który umożliwi zmianę długości ele-
mentu. Przykład zastosowania pokazano 
na rysunku. Jako element przesuwający 
użyto przewodu z tworzywa sztucznego, 
dwóch strzykawek i całość wypełniono 
cieczą. Jako medium można stosować 
dowolne ciecze o obniżonej temperaturze 
zamarzania, takie jak płyn do chłodnic czy 
spryskiwaczy. Użyty przewód połączenio-
wy zakupiono w sklepie motoryzacyjnym. 
Funkcje siłownika może pełnić strzykawka. 

Można je łączyć szeregowo, równole-
gle, lub szeregowo-równolegle. Istnieje 
wiele rozmiarów strzykawek, należy do-
brać odpowiednią w zależności od wyma-
gań. Poza kalibracją, strzykawki można za-
stosować jako zdalne przełączniki anteno-
we, do regulacji polaryzacji i wymuszenia 
ruchu nie tylko posuwistego, ale i obroto-
wego. Instalacja z regulacją może służyć 
do jednorazowej, zdalnej kalibracji, jak 
i rozwiązania na czas stały. Gdy przewód 
łączący jest dostatecznie sztywny, można 
stosować powietrze zamiast cieczy.

Alternatywnym rozwązaniem dla 
przedstawionego, może być instalacja 
pręta gwintowanego, za pomoca które-
go, moża uzyskać przemieszczenie linio-
we, poprzez obrót.

Wszystkie wspomniane sposoby moż-
na zautomatyzować, z zastosowaniem 
elektroniki.

Michał Grymowicz SQ9ITP

Obóz szkoleniowy
Polski Związek Krótkofalowców – Obóz 

Szkoleniowy w Sportach Obronnych w Po-
roninie dofinansowany z dotacji MON

Jest to Obóz Szkoleniowy w Sportach 
Obronnych dla dzieci i młodzieży szkol-
nej głównie członków PZK oraz dzieci 
członków i członków ich rodzin, Klubu 
Specjalistycznego ARDF – Klub Radiolo-
kacji Sportowej oraz klubów krótkofa-
larskich. Sporty łączności w rozumieniu 
Służby Radiokomunikacyjnej Amator-
skiej to m.in. prowadzenie łączności na 
radiostacji, radiolokacja/biegi na lisa 
i orientacja/praca w sieci radiowej. Obóz 
obejmuje:

– przygotowanie do egzaminu na świa-
dectwo operatorskie w SRA.

– Bieg na radiolokacje, który polega na 
poszukiwaniu ukrytych w lesie nadaj-
ników za pomocą odbiornika w jak 
najkrótszym czasie. 

Na obozie zapewniamy doświadczo-
ną kadrę pedagogiczną i instruktorską 
oraz opiekę medyczną.Obóz jest zgłoszo-
ny do Kuratorium Oświaty i Wychowania.

UWAGA! W związku z otrzymaną do-
tacją z Ministerstwa Obrony Narodowej 
koszt naszego obozu wyniesie tylko 
50%:  650 zł – dla dzieci członków PZK, 
Klubu ARDF, 700 zł – dla pozostałych. 
Termin 20.07.2013. do 03.08.2013 r. Re-
zerwacja miejsca na obozie po otrzy-
maniu przedpłaty w kwocie 300 zł do 
30.04.2013 r. Karty zgłoszenia uczestnika 
są dostępne na stronie www.pzk.org.pl 
w zakładce Obozy PZK oraz stanowią za-
łączniki do niniejszego komunikatu.

Info. Zbyszek SP2JNK

Dyplom „Śladami 
Teodora Fontane’a”

Z okazji setnej rocznicy śmierci pi-
sarza Teodora Fontane (1998), DARC 
oddział Barnim (Y24) wydaje dyplom. 
Jest on pomyślany jako dyplom oparty 
o wędrówki pisarza w latach 1859 i 1880 
przez Brandenburgię, podczas których, 
wyruszając z Berlina, zwiedzał miejsca in-
teresujące pod względem historycznym 
i krajobrazowym.

Jednocześnie dyplom ten ma zwięk-
szyć aktywność portable i mobile w myśl 
hasła „Wyjdź z shacku – wyrusz do natury”

W Internecie wszystko jest na stronie: 
http://www.qsl.net/dk0bar/diplom.htm

Obsługa QSL
W związku z pojawiającymi się róż-

nymi interpretacjami, informujemy, 
że zgodnie z uchwałą ZG PZK z dnia 
5.02.2013 r. zmieniły się zasady obsługi 
QSL dla stacji zagranicznych w tym eks-
pedycji DX-owych* zgodnie z uchwalo-
nym Regulaminem Obsługi QSL Człon-
ków PZK. PZK zabezpiecza obsługę QSL 
dla ekspedycji DX-owych, które uzyskały 

patronat Polskiego Związku Krótkofa-
lowców.

 *Warunkiem obsługi QSL stacji za-
granicznych jest spełnienie wymogów 
określonych w ww. Regulaminie Obsługi 
QSL Członków PZK. Regulamin Obsługi 
QSL Członków PZK zostanie opublikowa-
ny w najbliższym czasie na portalu PZK. 

SP2JMR, SP2JLR, SP5ELA

SH3Y aktywny
Międzynarodowy zespół młodzieżo-

wy SH3Y aktywny podczas CQ SSB WPX 
SSB

Po międzynarodowym obozie Young-
sters On The Air 2012 – Johan SM5F, 
szwedzki koordynator SSA ds. młodzie-
ży, wpadł na pomysł aktywności wraz 
z zespołem młodzieżowym ze stacji „big 
gun” SK3W. Wybór padł na zawody CQ 
WPX SSB w kategorii Multi/Multi. W ten 
weekend, w dniach 30–31 marca 2013 r., 
16 młodych krótkofalowców (do lat 25) 
ze Szwecji, Belgii, Finlandii, Estonii i Ho-
landii pojedzie do stacji SK3W. Dołączy 
do nas także kilkoro młodych bez licencji 
radiowej. Spotkaliśmy ich na obozie 

„Youngsters On The Air” (jako np. kucha-
rzy – w ramach YOTA). Wszyscy wiemy, 
że kiedyś trzeba po raz pierwszy wejść 
w kontakt z  „radiowirusem”.

Aktualności z działalności grupy mło-
dzieżowej będą dostępne na grupowej 
stronie portalu Facebook: http://www.
facebook.com/groups/youngsterson-
theair/

Z kolei tutaj podany jest adres do 
obrazu z kamery „na żywo”: http://sk3w.
se/wpx/

Lisa Leenders PA2LS
Paweł Zakrzewski SP7TEV

WARD 2013
Tegorocznym tematem przewodnim 

obchodów Światowego Dnia Krótkofa-
lowca (WARD – World Amateur Radio 
Day) było hasło nawiązujące do działal-
ności krótkofalowców w sytuacjach kry-
zysowych w koejnym stuleciu. Dlatego 
też kierownictwo Międzynarodowej Unii 
Radioamatorskiej (IARU) zdecydowało, 
że hasłem obchodów powołania IARU 
było: „Amatorskie radio, drugie stulecie 
działań krótkofalowców w sytuacjach 
kryzysowych”.

Wybrany temat dla 2013 roku jest 
znakomitą okazją dla radiooperatorów 
zajmujących się łącznością kryzysową 
do zaprezentowania form takich działań. 
Mogą to być np. pokazy demonstru-
jące korzyści z doświadczeń i sprzętu 
radioamatorów w warunkach zagrożeń 
lub klęsk żywiołowych. Takie pokazy 
najlepiej zorganizować w miejscach pu-

RÓŻNE RODZAJE I WIELKOŚCI STRZYKAWEK
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blicznych, takich jak np. parki czy centra 
handlowe. Jest wówczas świetna okazja 
do promowania krótkofalarstwa jako 
radiowego hobby dla ludzi w różnym 
wieku. Stąd sugestia, aby w działaniach 
takich licznie uczestniczyła młodzież. 
Dobrym sposobem prezentacji mogą 
być tzw. Klubowe Dni Otwarte. Do dzia-
łającego klubu krótkofalowców można 
zaprosić młodzież z pobliskich szkół lub 
mieszkańców osiedla. Oczywiście pre-
zentacje takie można także organizować 
poza swoimi siedzibami, np. w szkołach, 
domach dziecka, ośrodkach szkolno-

-wychowawczych itp. Ważne jest, aby 
z krótkofalarskim przesłaniem wyjść 
poza swoje grono. Organizując tego 
rodzaju imprezy warto pamiętać, aby 
informacje nie były zbyt zawiłe dla prze-
ciętnego człowieka. Nie mogą też trwać 
zbyt długo. Oczywiście podczas takiego 
spotkania powinien tez znaleźć się czas 
na pytania i udzielanie na nie odpowie-
dzi. W tym roku 18 kwietnia jest dniem 
powszednim (czwartek). Nie oznacza to 
jednak konieczności organizacji krótko-
falarskich prezentacji dokładnie w tym 
dniu. Wszystko to można zorganizować 
w dowolny weekend. Jak wiadomo, bar-
dzo dobrym nośnikiem informacji są 
lokalne media. One chętnie włączą się 
do tej akcji, a wtedy informacja o krót-
kofalowcach dotrze zdecydowanie do 
szerszego grona ludzi. Konieczne jest, 
aby radiowe hobby zaprezentować w jak 
najciekawszy i wszechstronny sposób. 

Środowiska zainteresowane tematyką 
WARD 2013, w tym łącznościami kryzy-
sowymi, prosimy o kontakt z redakcją MK 
eQTC (qtc@post.pl), która wraz z PZK jest 
organizatorem tematycznych zawodów 
i wydawcą okolicznościowego dyplomu. 

SP2FAP

Ankieta Komisji 
Statutowej

Informacja Komisji Statutowej Pol-
skiego Związku Krótkofalowców po 
pierwszej ankiecie. 

Pod koniec września 2012 r., Komisja 
Statutowa PZK skierowała do delegatów 
na krajowy zjazd pierwszą swoją ankietę 
zawierającą 41 pytań w sprawie zmian 
w statucie. Pierwszy termin nadsyłania 
odpowiedzi upłynął na początku grudnia 
2012. W tym terminie otrzymano tylko 
19 odpowiedzi. Na wniosek prezesa PZK, 
Jerzego SP7CBG, termin spływu ankiet 
przedłużono do końca lutego 2013. Ko-
misja wysłała do delegatów kilka moni-
tów i do dnia 15 marca 2013 otrzymano 
35 ankiet z odpowiedziami.

Ankiety otrzymano od 35 osób, co 
stanowi 58,3%, a zatem pod uwagę bra-

ne były odpowiedzi przekraczające 50% 
w danym pytaniu. Po przyjęciu powyż-
szych założeń można wyciągnąć nastę-
pujące wnioski co do proponowanych 
zmian: 

Polski Związek Krótkofalowców ma 
być organizacją osób fizycznych, a sie-
dzibą związku nie musi być Warszawa. W 
dotychczasowym statucie cele i zadania 
zostały określone w sposób wystarcza-
jący. Osoby fizyczne mogą nabywać 
członkostwo zwyczajne (nadawcy), nad-
zwyczajne (nasłuchowcy i nienadawcy), 
wspierające (osoby fizyczne i prawne). 
Członkiem PZK zostaje się za pośred-
nictwem oddziału terenowego, który 
także zbiera składki w systemie rocznym/
półrocznym, bez okresu karencyjnego. 
Oddział także ma prawo zdecydować 
o wykluczeniu członka z PZK, a odwoła-
nie od tej decyzji następuje do Zarządu 
Głównego. 

Władze PZK to 7-osobowe Prezydium, 
wybierane w pełnym składzie przez Kra-
jowy Zjazd Delegatów. Główna Komisja 
Rewizyjna w składzie 5-osobowym wy-
bierana też przez KZD. 

Zarząd Główny tworzą: Prezydium 
Związku i wybieralni przedstawiciele OT 
mający przydzielone konkretne zadania 
i tematy (mogą to być stałe tematyczne 
komisje). 

Delegaci na KZD to wybieralni przed-
stawiciele OT w liczbie 1 na 100 człon-
ków oddziału. 

Nadzwyczajny KZD zajmuje się tylko 
sprawami, dla których został powołany. 

Władze oddziału to 5-osobowy Za-
rząd i 3-osobowa Oddziałowa Komisja 
Rewizyjna. 

Kadencja delegata, Prezydium, GKR, 
Zarządu OT i OKR trwa 4 lata, ale nie mu-
szą się one pokrywać. 

Oddział terenowy powinien liczyć co 
najmniej 50 członków i to oddział decy-
duje o uzyskaniu osobowości prawnej 
w oparciu o statut PZK. Oddziałów może 
być dowolna liczba. 

Budżet PZK pokrywa koszty działal-
ności: administracji centralnej, obsługi 
QSL, KZD, posiedzeń ZG, działalność OT, 
klubów, uwzględnia także koszty zawo-
dów i imprez sportowych, ekspedycji 
i wypraw DX-owych, promocji, wystaw 
i szkoleń o charakterze ogólnopolskim. 

Wnioski: z powyższej analizy widać, 
że delegaci nie widzą potrzeby dokony-
wania zmian w statucie, a zaproponowa-
ne zmiany mają tylko polepszyć sytuację 
w oddziałach. Należy jednak dodać, że 
część odpowiedzi zawierała daleko idące 
propozycje zmian, jednak było ich za 
mało, aby miały decydujące znaczenie. 

Możliwe, że gdyby odpowiedzie-
li wszyscy delegaci, ta analiza byłaby 
całkowicie inna. Nie odpowiadając na 

przesłaną ankietę, delegaci pozbawili 
członków macierzystego oddziału moż-
liwości przedstawienia swoich koncepcji, 
pomysłów i przemyśleń. Szkoda, że tak 
się stało. 

Zdzisław SP3GIL – przewodniczący Komi-
sji Statutowej PZK

SP3HC s.k. 
Z wielkim żalem zawiadamiam, że 

Stanisław Małyszka SP3HC zmarł w dniu 
28 marca 2013 po długiej chorobie. 
Stan SP3HC był członkiem SPDXC.

Bogdan SP3IQ

SP7HOR s.k. 
W dniu 27 marca 2013r. opuścił 

nasze szeregi Alfred Cwenar SP7HOR. 
Alfred był członkiem PZK w Lubelskim 
Oddziale naszego stowarzyszenia. Był 
animatorem wszelkiej działalności 
sportowej w krótkofalarstwie. W imie-
niu Zarządu Głównego PZK i swoim 
własnym składam Rodzinie ś.p. Alfre-
da najszczersze kondolencje. Cześć 
Jego pamięci!

Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

SP5MXD s.k. 
Andrzej Drewnikowski SP5MXD 

nie żyje. Mieszkał w Warszawie na 
ulicy Pruszkowskiej. Krótkofalowiec 
i żeglarz. Był członkiem PZK do 2009 
roku, wcześniej w OT-25, potem w OT-
37. Zmarły miał 82 lata. Cześć jego 
pamięci!

Zygmunt Szumski SP5ELA

SP5RMJ s.k.
Dnia 25 marca 2013 roku zmarł 

Kolega Jacek Kalata SP5RMJ. Dostał 
zawału serca w domu. 

Krzysztof Tomicki SP5OXF

SP8ONH s.k. 
Z przykrością informujmy, że zmarł 

nasz Kolega Grzegorz Dudek SP8ONH. 
Grzegorz SP8ONH (znak nasłuchowy 
SP8-20-062, a dawniej SP-0062-ZA) 
mieszkał w DPS w Krasnobrodzie. Do 
ostatnich swoich dni był aktywny na 
zamojskim przemienniku. Cześć Jego 
pamięci!

Krótkofalowcy Zamojszczyzny

Artur Wojcieszek ś.p. 
Z żalem zawiadamiam, że 31 marca 

2013 r. zmarł nagle Pan Artur Wojcie-
szek, naczelnik Wydziału Radiokomu-
nikacji Morskiej, Lotniczej i Amator-
skiej Urzędu komunikacji Elektronicz-
nej. W ramach swojej funkcji pod Jego 
nadzorem znajdował się całokształt 
spraw związanych ze Służbą Radioko-
munikacyjną Amatorską.


